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Às companheiras e companheiros de todo o MST-RJ, 

que persistem em resistir e lutar  na imensidão restritiva desses tempos 

sombrios, em que “falar sobre flores é quase um crime.  

Pois significa silenciar sobre tanta injustiça?” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva investigar os processos de formação política desencadeados pelo 

programa de extensão “Universidade Itinerante: formação político-cultural em direitos 

humanos voltada para comunidades rurais da baixada litorânea e região norte do estado”, 

(vinculado à UFF/Rio das Ostras), junto ao acampamento Osvaldo de Oliveira, que é parte do 

Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra/RJ. A nosso ver, os processos de formação 

política são fundamentais para o avanço qualitativo das lutas sociais, pois potencialmente 

incidem na construção de processos de consciência de modo a instigá-la à busca pelos 

fundamentos dos processos sócio-históricos e suas possibilidades alternativas. Entre outros 

fatores, tal potencialidade está relacionada à escolha do método de leitura da realidade, que ao 

nosso juízo deve se pautar pelo materialismo histórico dialético, como lente privilegiada para 

desvendar as aparências. O contexto contemporâneo marcado por profundas ofensivas 

burguesas exige o investimento em processos formativos desse tipo, visto que tem colocado 

sérias dificuldades para a construção de instrumentos políticos contra os despotismos e 

violências dessa forma de sociedade. Para o acampamento Osvaldo de Oliveira, que está na 

luta pela desapropriação de um latifúndio localizado no município de Macaé-RJ, tais 

experiências, inseridas nos marcos da hegemonia do agronegócio, tem sido potenciais para 

contribuir para o fortalecimento da sua organização política e para sua projeção coletiva e 

autônoma enquanto assentamento. Sustentamos que a Universidade pública, não só pode 

como deve contribuir para essas iniciativas auto-organizativas, especialmente nesse caso, por 

se tratar de uma luta fundamental no enfrentamento à vasta concentração e domínio de terras, 

raiz produtora de diversas expressões de desigualdades características da realidade brasileira. 

Assim, realizamos uma pesquisa bibliográfica, documental e uma pesquisa de campo através 

da técnica de observação-participante nas oficinas de formação política na realidade apontada 

e de entrevista: a um sujeito com bagagem de experiências nesses processos e a atores 

específicos do recorte delimitado, acampados e coordenação estadual do Movimento. Ao 

socializar essas reflexões, impulsionadas a partir das experiências como bolsista na ação 

extensionista citada, pretendemos contribuir para referenciar o protagonismo das lutas do 

acampamento Osvaldo de Oliveira, para possíveis multiplicações de investimentos formativos 

similares e para a formação de profissionais comprometidos com as demandas, lutas e 

resistências das classes subalternas. 

 

Palavras-chaves: Formação Política. Capitalismo Contemporâneo. Organização das classes 

trabalhadoras. MST. Universidade Pública. Osvaldo de Oliveira. Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study aims to investigate the processes of political preparation developed by the 

extension program “Itinerant University: political and cultural preparation on human rights to 

rural communities of the lowland coastal and north of province” (linked to UFF/Rio das 

Ostras) with the Osvaldo de Oliveira, rural works community - MST-RJ. In our view, the 

processes of political preparation are essential for the qualitative improvement of social 

struggles, therefore potentially affect the construction process of consciousness in order to 

urge her to search for the reasons of socio-historical processes and their possible alternatives. 

Among other factors, such a capability is related to the choice of the method of interpretation 

of reality, which in our opinion should be guided by dialectical historical materialism, as a 

special lens to unravel appearances. The contemporary context of profound bourgeois 

offensive requires investment in training processes of this type, as it has placed serious 

difficulties in the construction of political instruments against despotism and violence of this 

form of society. To the community Osvaldo de Oliveira who are struggling for the 

expropriation of a landed estate in the city of Macaé-RJ, such experiments, inserted in the 

framework of the hegemony of agribusiness, has been potential to contribute to the 

strengthening of its political organization and their collective and autonomous projection 

while nesting. We argue that the public, the University can not only how to contribute to these 

self-organizing initiatives, especially in this case, because it is a fundamental struggle in 

dealing with the vast concentration and control of lands, producing root of several expressions 

of inequalities features of reality Brazilian. Thus, we conducted a literature, documentary 

research and field research using the technique of participant observation in political 

education workshops aimed at reality and interview, a guy with baggage of experience in 

these procedures and specific actors delimited clipping, and camped statewide coordination of 

movement. While socializing these reflections, driven from the aforementioned extension 

experience, we intend to contribute to cite the role of the struggles of the Osvaldo de Oliveira 

community for possible multiplications of similar training investments and the training of 

professionals committed demands, struggles and resistance of the subaltern classes. 

 

Key-words: Political Preparation, Contemporary Capitalism, Organization of the working 

classes, MST, Public University, Social Work. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixe-me ir 

Preciso andar 

Vou por aí a procurar 

Rir prá não chorar 

Quero assistir ao sol nascer 

Ver as águas dos rios correr 

Ouvir os pássaros cantar 

Eu quero nascer 

Quero viver 

Preciso me encontrar - composição de Candeia; 

gravação memorável de Cartola 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Um lamento triste 

Sempre ecoou 

Desde que o índio guerreiro 

Foi pro cativeiro 

E de lá cantou 

 

Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte  

Canto das três raças  

 

 

  

 

O processo contemporâneo de desenvolvimento do capitalismo, tendo em vista sua 

reprodução ampliada “à custa do que custar”, evidencia como as suas iniciativas de 

reestruturação sistêmica vem resultando em profundos processos destrutivos para a 

humanidade, em suas dimensões tanto objetivas quanto subjetivas. As respostas alavancadas 

pela burguesia para amortecer os efeitos de sua última grande crise, já sentida em fins da 

década de 1960 e prosseguida a partir da década de 1970, são as principais responsáveis pelas 

graves consequências que rebatem necessariamente nas formas de sociabilidade e nas 

condições de vida das classes trabalhadoras. A partir de Mészáros (2007) podemos identificá-

la como “crise estrutural do capital”, por sua magnitude e intensidade global, passando a 

imperar permanentemente de forma crônica, diferente daquelas cíclicas e momentâneas. O 

controle hegemônico do mercado mundial por parte de uma oligarquia financeira, o conjunto 

das receitas econômicas e políticas impostas pela programática neoliberal e a flexibilização do 

sistema produtivo vem trazendo consequências retrógradas para o campo dos direitos do 

trabalho – fruto de conquistas históricas das classes trabalhadoras –, para o acirramento das 

expressões da “questão social” e para a organização política dos grupos subalternos. Além do 

aprofundamento das desigualdades, tal forma de estruturação da sociedade vem agravando 

uma crise ecológica, que coloca a existência humana em xeque. Cabe frisar que tais 

procedimentos serão injetados de diferentes formas nas diversas particularidades dos países, 

variando, por exemplo, dos países de capitalismo central e daqueles considerados periféricos. 

Esse é o contexto que vem acarretando sérias dificuldades para a organização das classes 

trabalhadoras, principalmente para aquelas formas “clássicas”, como os partidos e sindicatos. 



13 

 

É o mesmo contexto em que as classes dominantes apostam fortemente na formulação de 

estratégias para neutralização dos sujeitos coletivos que enfrentam esse status quo. 

Em face disso, o investimento em processos de estudos e reflexões que buscam 

esmiuçar os fundamentos sócio-históricos do tempo presente junto às classes subalternas 

possui extrema importância, constituindo-se como um instrumento estratégico para 

desconstrução da ideologia dominante e a construção de outras referências de organização da 

vida em sociedade. É necessário ponderar que 

 

a possibilidade de um salto de qualidade em direção a uma consciência 

revolucionária se produz pela combinação, de um lado, da vivência prática 

dos impasses e impossibilidades de completar a emancipação dentro dos 

limites não superados de uma sociedade regida pelo capital e, por outro pela 

apropriação de instrumentos teóricos que permitam ir além das aparências e 

compreender as determinações profundas que estão na base das injustiças e 

da exploração contra as quais a classe se move (IASI, 2004, p. 4). 

 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), movimento social 

brasileiro originado na década de 1980, é uma grande referência na constituição desses 

processos, na medida em que a formação se traduz em um dos seus princípios organizativos e 

na medida em que vem construindo inúmeros experimentos de processos de formação política 

através dos seus esforços auto-organizativos, que por vezes são formulados através do 

estabelecimento de parcerias/convênios com as Universidades públicas. 

Nesse sentido, o programa de extensão “Universidade Itinerante: formação político-

cultural em direitos humanos voltada para comunidades rurais da baixada litorânea e região 

norte do estado”, vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF) campus Rio das 

Ostras, envolvendo os cursos de Serviço Social e Enfermagem, se traduz em um exemplo das 

possíveis parcerias entre a Universidade pública – mesmo sendo poucos os grupos em seu 

interior que se dispõem atuar nessa relação – e os movimentos sociais, nesse caso, com o 

trabalho em processos formativos. Assim sendo, nosso objeto de estudo se constitui pelos 

processos de formação política gestados por essa experiência de extensão junto ao MST, 

especificamente na realidade do acampamento Osvaldo de Oliveira. Esse recorte de 

investigação foi provocado pelas experiências como bolsista no programa de extensão 

“Universidade Itinerante” no ano de 2013 e anteriormente no projeto de extensão “Assessoria 
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em questão de cidadania a Movimentos Sociais e Populares: parcerias inter-universidades 

para gestação de processos de formação política e humana para militantes sociais” no período 

de 2010 a 2012, que é originado no curso de Serviço Social da instituição antes mencionada. 

Outro fator que contribuiu em larga medida para a qualificação desse trabalho foi a 

participação no Curso Realidade Brasileira – Rio de Janeiro/2013, que é um curso de 

formação política destinado à diversos militantes e/ou educadores que atuam em movimentos 

sociais e organizações das classes trabalhadoras, que objetiva discutir as especificidades dos 

fundamentos sócio-históricos do Brasil a partir de estudos desenvolvidos por grandes 

pensadores brasileiros, além de articular os movimentos e militantes que atuam em 

determinada região/estado
1
.  

A proximidade com essas experiências provocou muitas inquietações, dúvidas e 

horizontes. Algumas destas questões nortearam o desenvolvimento desse estudo: qual a 

importância dos processos de formação política para os movimentos e organizações das 

classes trabalhadoras? Que desafios adquirem face ao contexto do capitalismo 

contemporâneo? Que efeitos a experiência do programa “Universidade Itinerante” vêm 

desenvolvendo na realidade do acampamento Osvaldo de Oliveira?  

Partimos da hipótese de que a gestação de processos de formação política possui uma 

importância central para o avanço qualitativo das lutas sociais, pois potencialmente incidem 

na construção de processos de consciência crítica, no sentido de busca pela essência dos 

processos sócio-históricos e suas possibilidades alternativas. Esses investimentos adquirem 

um significado ainda maior, tendo em vista que o contexto antes citado vem trazendo sérias 

dificuldades para a construção de instrumentos políticos de luta contra essa estrutura social. 

Na realidade do acampamento Osvaldo de Oliveira (MST-RJ), que está na luta pela 

desapropriação de um latifúndio localizado na região de Córrego do Ouro, distrito do 

município de Macaé-RJ, tais experiências, situadas no contexto do domínio do agronegócio, 

                                                           
1
 O Curso Realidade Brasileira (CRB) se replica por todo país desde 2001, construídos pelas mãos de diversos 

atores coletivos. Na ocasião, participei enquanto cursista, sendo vinculada tanto pelas experiências de formação 

junto ao MST, tanto pela militância no Movimento Estudantil de Serviço Social. Nessa terceira edição no Rio de 

Janeiro, foi organizado pelo Levante Popular da Juventude/RJ, pela Marcha Mundial das Mulheres, pela 

Consulta Popular e pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Contou com o apoio da Escola Nacional 

Florestan Fernandes (ENFF), do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), do MST-RJ, do Núcleo 

Piratininga de Comunicação (NPC), do Projeto de Extensão Universidade e Movimentos Sociais da FAPERJ e 

do Sindicato dos Engenheiros do estado do Rio de Janeiro (SENGE/RJ). Desenvolveu-se através de oito 

módulos presenciais em um final de semana de cada mês no espaço do Sindicato dos Trabalhadores em 

Telecomunicações do Rio de Janeiro (Sinttel-Rio). Mais informações no sítio 

<www.crbriodejaneiro.blogspot.com.br>. 

http://www.crbriodejaneiro.blogspot.com.br/
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têm contribuido para o fortalecimento da organização política do acampamento e para sua 

projeção coletiva e autônoma enquanto assentamento.  

Consideramos que estudos como este possuem sua relevância no sentido de pautar 

diversas possibilidades no bojo das adversidades do nosso tempo, de construção de lentes 

coletivas que transcendam a aparência do real, que estimulem a criação de protagonismos 

históricos coletivos na busca pela emancipação das diversas formas de dominação do capital. 

Ou seja, na contramão de perspectivas fatalistas, referenciamos a experiência do 

acampamento Osvaldo de Oliveira, reconstruindo a memória de seus processos formativos 

para potenciar o avanço de suas futuras construções e para poder servir como um exemplo 

para multiplicação de experimentos similares. 

A reflexão sobre experiências de extensão desse tipo exige a discussão sobre a função 

social que a Universidade pública tem a cumprir, referente ao seu dever de socializar e 

democratizar o conhecimento científico produzido e seus meios para produzi-lo, com aqueles 

que produzem a riqueza social, financiam a Universidade e na maior parte das vezes são 

negados do seu direito de acesso, ou seja, as classes trabalhadoras. Tal relação também possui 

um sentido bastante significativo para o âmbito da academia por possibilitar a interferência 

em seu aspecto conservador e no perfil dos futuros profissionais, visto que, no atual contexto 

os projetos de mercado passam a comandar vertiginosamente as formações profissionais. 

Especificamente para a formação profissional em Serviço Social, a relação com experiências 

de pesquisa e extensão que busquem se articular com as lutas das classes trabalhadoras pode 

redimensionar os horizontes futuros das intervenções profissionais, podendo tensionar a 

dimensão educativa inerente ao exercício dos assistentes sociais, no sentido do 

questionamento aos procedimentos históricos de intervenção nas expressões da “questão 

social”, caracterizados pela despolitização, pelo autoritarismo, que reforçam as relações de 

favor ao invés dos direitos e da cidadania. 

A metodologia utilizada para concretizar esses estudos terá como base a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo, com vistas a estabelecer uma 

análise qualitativa do objeto pautado. Partindo da realidade vivenciada pelas experiências 

mencionadas, a pesquisa bibliográfica objetivou reconstruir mediações teóricas que permitam 

a discussão do estudo pretendido, situadas no campo da teoria social crítica. Realizamos uma 

pesquisa documental nos arquivos dos programas de extensão em questão, com o objetivo de 
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reconstruir a memória de suas experiências para situá-las nos marcos das iniciativas que 

visam inscrever a relação da Universidade com os movimentos sociais. Já a pesquisa de 

campo se efetivou: pela observação-participante, com o fim de identificar durante as oficinas 

de formação política elementos que explicitem seu sentido e seus desafios; e pela realização 

de entrevistas para capturar contribuições a partir de outras experiências similares e para 

colher “balanços” feitos por alguns sujeitos dessa experiência. Assim, entrevistamos uma 

educadora popular, professora universitária aposentada (proveniente do curso de Serviço 

Social), que possui múltiplas experiências com formação política, inclusive aquelas gestadas 

pela relação da Universidade pública com os movimentos e organizações das classes 

subalternas; entrevistamos também um membro da coordenação estadual do MST-RJ, 

proveniente do setor de formação e três integrantes do acampamento Osvaldo de Oliveira, que 

participaram de todo processo de formação política gestado pelas experiências de extensão em 

questão, incluindo além da execução, o planejamento e a avaliação. 

Dessa forma, o trabalho se desenvolve em três capítulos. O primeiro busca construir 

um esboço de elementos estruturais do contexto societário atual, começando por uma 

caracterização relacionada ao estágio contemporâneo do capitalismo e seus reflexos na 

organização das classes trabalhadoras, para logo após ressaltar alguns contornos de formações 

sócio-históricas periféricas, como as de países da América Latina, que serão alvo das 

expressões mais trágicas das ofensivas burgueses em curso. Logo após, traçamos alguns 

apontamentos sobre os movimentos sociais contemporâneos, que como veremos a partir de 

determinados estudos, em geral, buscam complementar ora substituir as organizações 

“clássicas” dos trabalhadores, como partidos e sindicatos. Enfim, encontramos elementos do 

contexto que se relacionam mais diretamente ao objeto desse estudo, no qual recuperamos 

alguns fundamentos para o surgimento do MST no Brasil para logo em seguida delinear 

algumas questões específicas sobre a conjuntura da questão agrária brasileira atual, marcada 

pelo domínio dos interesses do agronegócio.  

O segundo capítulo procura discutir a peculiaridade dos processos de formação 

política, que ao nosso juízo, devem estar atreladas fundamentalmente ao método materialista 

histórico dialético de Marx, como fonte privilegiada para a transcendência dos aspectos 

imediatos do real, que se apresentam como naturais, imutáveis e eternos. Assim, em um 

primeiro momento recuperamos alguns elementos teóricos sobre os processos de formação da 
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consciência para depois pautar o papel das experiências de formação na intervenção em suas 

elaborações críticas, que vislumbrem para além de pautas específicas, a superação dessa 

forma de sociedade. Nesse sentido, pautamos algumas considerações que nos permite 

visualizar o significado desses processos formativos para o MST. Finalizamos esse momento 

discorrendo sobre algumas possibilidades, limites e desafios na relação da Universidade 

pública com os movimentos sociais.  

Já o terceiro capítulo oferece uma leitura das experiências do programa de extensão 

“Universidade Itinerante” na construção de processos de formação política junto ao 

acampamento Osvaldo de Oliveira (MST-RJ). Para isso, iniciamos recuperando questões que 

estão na base do surgimento dessa proposta, para assim, ressaltar alguns aspectos presentes da 

sua metodologia de trabalho. Chegando à discussão sobre o acampamento Osvaldo de 

Oliveira, mapeamos um pouco de sua trajetória, desde a sua constituição, para assim, situar 

questões sobre os processos de formação política na sua realidade. Finalizamos trazendo as 

contribuições dessa experiência de extensão para a formação profissional em Serviço Social, 

enfatizando sua necessária articulação com os movimentos sociais. 

Procedente das trincheiras de contra-hegemonia em tempos sombrios, buscamos 

expor algumas contribuições preciosas que essa experiência de extensão com processos de 

formação política tem produzido para a instrumentalização de um recorte organizativo em sua 

práxis militante. Nas considerações finais, destacamos além de sua natureza introdutória (que 

não pretende nem possui condições de uma leitura exaustiva sobre o tema), algumas 

possibilidades e desafios para o futuro dessas ações extensionistas e também alguns 

questionamentos que podem ser alvos de futuros estudos. É extremamente importante 

reafirmar que essa monografia é uma síntese de um trabalho que é coletivo, refletindo 

reflexões e conhecimentos produzidos pela troca entre todos os atores dessa iniciativa: 

companheiros(as) dos acampamentos, da coordenação estadual do MST, professores, 

educadores e estudantes. Para de fato prosseguirmos ao desenvolvimento do trabalho, 

destacamos que os pequenos trechos justificados à direita, situadas na abertura dessa 

introdução, dos capítulos e das considerações finais, são fragmentos de Samba, forte 

expressão sociocultural do Brasil, originado no seio das classes trabalhadoras, que além de ser 

um belíssimo marco para a minha trajetória particular e para a cultura popular brasileira, 

expressam diversas manifestações da “questão social” pelas classes subalternas.  
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CAPÍTULO 1 – QUE TEMPOS SÃO ESTES EM QUE TEMOS DE DEFENDER O 

ÓBVIO?

 

 

Energia nuclear 

O homem subiu à lua 

É o que se ouve falar 

Mas a fome continua 

É o progresso, tia Clementina 

Trouxe tanta confusão 

Um litro de gasolina 

Por cem gramas de feijão 

Candeia 

Partido Clementina de Jesus  

 

  

Como afirmado em momento introdutório, as respostas alavancadas pela burguesia 

para amortecer os efeitos de sua última grande crise, a partir da virada da década de 1960 para 

1970, têm lançado tendências profundamente destrutivas para a humanidade, imperando 

formas de sociabilidade nocivas, de modo que, os rebatimentos nas classes trabalhadoras são 

altamente perversos tanto para as suas condições de vida, tanto para as suas condições 

organizativas. Tais circunstâncias exigem uma gama de estudos, experimentos, balanços 

políticos e organizativos de relevância fulcral. Por isso, entendemos que para compreender os 

processos de formação política é fundamental debatê-los à luz das profundas transformações 

sócio-históricas que as atravessam, supondo assim, um olhar de totalidade aos aspectos 

constitutivos desse cenário. 

Os desdobramentos desse quadro revelam as extremas injustiças inerentes à sua 

essência, próprias de um modo de vida social como esse, que quanto mais produz riquezas, 

mais produz pobrezas para a grande maioria da população. A regra é a “administração da 

miséria” – sobretudo para aqueles países situados na periferia do capital – através de medidas 

de coerção, cada vez mais militarizada e penalizada, agindo no sentido da criminalização da 

pobreza; e através do consenso, principalmente pela hipnose consumista, que ao construir 

                                                           

 O título em questão é um frase de autoria de Bertold Brecht (1898 – 1956) . 
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uma verdadeira fábrica de endividamentos, produz uma falsa percepção de que é possível se 

adequar, se inserir a essa sociedade sem precisar superá-la. 

Historicamente a organização da classe trabalhadora tem vínculo direto com a 

contradição capital versus trabalho, que produz diversas expressões de desigualdades em 

contextos particulares, manifestando-se no movimento articulado de produção e reprodução 

social. Assim, ao longo do desenvolvimento histórico das estratégias de manutenção dos 

pilares capitalistas – propriedade privada e extração de mais-valor – mudam-se as formas 

organizativas da classe trabalhadora. Sendo assim, o que a conjuntura contemporânea coloca 

para a luta das classes subalternas? Que perspectivas e características ganham à luz desse 

cenário? 

O contexto do capitalismo contemporâneo, no qual se opera diversas medidas para sua 

recomposição, exige a reorganização, o fortalecimento e a rearticulação das lutas que tem 

como horizonte a superação deste sistema, visto que “essa situação coloca grandes questões e 

desafios para as organizações sociais, no sentido de articular lutas por mudanças profundas ou 

mesmo imediatas da classe trabalhadora” (MAURO, 2007, p. 120). Um dos inúmeros desafios 

colocados é o embate em torno do mito do “fim da centralidade do trabalho” e do mito do 

“fim do socialismo”, que precisam ser desconstruídos para alargar as lentes de possibilidades 

e alternativas a esse modo de vida em sociedade. 

Por outro lado, ao recuperar o contexto histórico da constituição do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, seus objetivos e princípios organizativos, queremos salientar 

os profundos marcos da questão agrária para o “desenvolvimento” do capitalismo brasileiro. 

Nesse sentisdo, faz-se necessário traçar alguns dos elementos que reconfiguram esse contexto 

particular ante ao domínio do agronegócio. 

Dada a falta de condições para um profundo estudo a respeito
2
, o objetivo deste ponto 

é apenas realçar alguns elementos fundamentais para o desenho desta “planta”, tendo a 

perspectiva da história como permanente campo aberto de possibilidades e não de 

determinismos e pré-destinações. Assim, o sentido desse capítulo se situa no esforço de 

conhecer o contexto societário não de forma narrativa, mas de forma a estudar seu movimento 

histórico, para potenciar o estudo de ferramentas que contribuam para o seu questionamento, 

                                                           
2  Para uma análise profunda sobre o capitalismo contemporâneo cf. Harvey (2004) e Mészáros (2007). 
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como é o caso dos processos de formação política, que precisam estar “sintonizadas” ao 

tempo presente. 

 

 

1.1 – Capitalismo contemporâneo e reflexos na organização da classe trabalhadora 

 

A recomposição contemporânea do ciclo de reprodução de capital impõe mudanças na 

forma de acumulação, na organização da produção material, nas formas de consumo e gestão 

da força de trabalho, na reorientação das intervenções estatais e, sobretudo – sem jamais 

subestimar as demais – mudanças na sustentação ídeo-política dessa “ordem”, que é 

concebida como “possibilidade única”.  

Partimos da compreensão do capital para além do seu aspecto material, como um 

processo essencialmente atrelado à produção de relações sociais específicas, ou seja, 

compreendemos o capital como relação social. Sendo assim, é fundamental perceber o seu 

movimento, objetivando questionar suas tendências atuais.  

Montaño & Duriguetto (2011) relembram a constatação de Marx, de que o modo de 

produção capitalista possui uma contradição essencial, fundada na contínua ampliação e 

socialização da produção, atrelada à gradativa apropriação privada dos produtos. Essa 

contradição caracteriza o desenvolvimento cíclico do capitalismo que conduz a concentração 

e centralização do capital, a constante economia de força de trabalho, a tendencial ampliação 

da pauperização e a queda tendencial da taxa de lucro, produzindo as crises econômicas 

constitutivas dessa dinâmica de produção social.
3
 

Desse modo, as crises são inerentes e funcionais ao modo de produção capitalista e 

constituem a alavanca para sua recuperação econômica e a retomada da taxa de lucro. A partir 

de Netto & Braz (2008) identificamos que a virada da década de 1960 para 1970 

experimentou uma nova fase de crise que teve como detonadores o colapso do ordenamento 

financeiro mundial com a desvinculação do dólar do ouro e o aumento dos preços do petróleo 

em 1973 e 1975, que evidenciou o esgotamento do padrão taylorista-fordista e keynesiano 

                                                           
3
  Para aprofundar esses e tantos outros elementos referentes à economia política marxista cf. Netto & Braz 

(2008), que trazem uma valiosa “introdução crítica” referente a esse assunto. 
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(que se caracteriza pela rigidez do processo produtivo e pela intervenção reguladora 

“democrática” do Estado) em conter as contradições próprias do capitalismo.   

 

E toda tentativa de superar esses problemas de rigidez encontrava a força 

aparentemente invencível do poder profundamente entrincheirado da classe 

trabalhadora – o que explica as ondas de greve e os problemas trabalhistas 

do período 1968-1972 (HARVEY, 2004, p. 135). 

 

 

Assim, é também característica desse contexto, a consistência da organização dos 

trabalhadores por melhorias salariais, pelo questionamento ao padrão taylorista-fordista e seus 

respectivos impactos na dimensão cultural; o referencial das manifestações de Maio de 68 é 

um exemplo.  

 

A atual crise é estrutural do sistema capitalista, e tem como raiz profunda o 

excesso de capacidade de produção que não encontra retorno nas vendas, o 

que, no início dos anos 1970, leva a uma forte queda da taxa de lucro, 

derivando assim em diversas manifestações e crises particulares. 

(MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 184) 

 

 

O atual estágio de reprodução capitalista tem seu projeto societário distinto daquele 

que manifestou o imediato segundo pós-guerra, baseado numa tentativa “mais humana” de 

expansão. Se, na fase padronizada pelo modelo fordista-keynesiano havia a possibilidade real 

para incorporação de numerosas conquistas de interesse dos trabalhadores, podendo engrossar 

assim, sua consistência político-social na arena das correlações de forças – nos marcos da 

tentativa dominante de mostrar que o capitalismo não precisava ser superado para atender a 

todos –, a atual fase freou essa marcha
4
. Em um determinado momento, o quadro 

caracterizado pelo padrão fordista-keynesiano obstaculizou a reprodução capitalista e 

acarretou a crise que se explodiu na década de 1970, e que nos termos de Mészáros (2007), se 

                                                           
4
 “O fracasso histórico da socialdemocracia reformista fornece um testemunho eloquente da irreformabilidade do 

sistema; e a crise estrutural cada vez mais profunda, com seus perigos para a própria sobrevivência da 

humanidade, coloca relevo a sua incontrolabilidade” (MÉSZÁROS, 2007, p. 59). 
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constitui uma “crise estrutural oniabrangente”
5
. O atual estágio de reprodução sistêmica, pois, 

revela limites para o controle da acumulação do capital. O valor de troca e o trabalho abstrato 

imperam como medida maior de todas as coisas de forma acirrada, nas diversas dimensões da 

vida social, sem pretensão alguma de tecer margens para promoção de “bem-estar social”, que 

afetem sua ampla expansão. “A pretensão do grande capital é clara: destruir qualquer trava 

extra-econômica aos seus movimentos” (NETTO & BRAZ, 2008, p. 226). Assim, apresenta-

se como possibilidade única de “desenvolvimento” social, precisando ser fortalecido e jamais 

alterado. 

 

O início da crise estrutural do capital ocorrida na década de 1970 produziu 

mudanças importantes na postura do imperialismo. Foi o necessário para 

adotar uma atitude cada vez mais agressiva e aventureira, apesar da retórica 

da conciliação, e mais tarde o absurdo propagandístico de uma “nova ordem 

mundial”, com sua promessa sempre adiada de um “dividendo de paz”. 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 107) 

 

 

As respostas sistêmicas dadas a esse quadro de crise é o que chamamos de 

recomposição capitalista contemporânea, que tem produzido um intenso processo de contra-

reformas, que se dispara a partir da década de 1970 e se explicita mais evidentemente a partir 

da década de 1990,  sequência que conseguiu alcançar condições muito favoráveis para a 

fragmentação da consciência de classe, das conquistas históricas e das condições objetivas de 

organização da classe da trabalhadora
6
.  

Em linhas gerais, o que conhecemos como capitalismo contemporâneo se funda nos 

pilares do neoliberalismo, da financeirização do capital e da reestruturação produtiva, 

processos com diferentes peculiaridades, porém inseparáveis e combinados.  

A partir dessas novas configurações, o grande capital se restaura de forma ampla e 

profunda, produzindo transformações que correspondem a novas relações de classe e de poder 

na sociedade. O programa neoliberal é dorsal a esse processo, o qual caracteriza “uma reação 

teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar” (ANDERSON, 

                                                           
5
   Segundo esse mesmo autor, a crise contemporânea possui algumas características definidoras, sintetizadas em 

quatro aspectos primordiais: “seu caráter universal; seu alcance global; sua escala de tempo permanente e seu 

modo rastejante de desdobramento”. (Idem, pp. 356-364). 

6
  No âmbito da organização sindical o capitalismo lança sua ofensiva, por exemplo, no estímulo ao 

“sindicalismo de empresa”, que trata de uma forma de controle da força de trabalho e de um manipulado e 

funcional apoio à organização e envolvimento dos trabalhadores no espaço empresarial. cf. Antunes (2010). 
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1995, p. 9). Refere-se, portanto, ao conjunto de valores, normas e procedimentos políticos 

impostos para a satisfação dessa nova etapa do capitalismo. Suas injeções para manter 

nutrido e cada vez maior o capital não dizem respeito somente à esfera produtiva, mas 

consequentemente à reorientação de funções e  

serviços do Estado
7
 e às formas de colonização dos corações e mentes humanas. Seu 

significado concerne a um conjunto hegemônico de receitas econômicas e programas 

políticos que começaram a serem impostos a partir dos anos 1970, induzindo mudanças sócio-

culturais, políticas e econômicas. “Nesse sentido, o ajuste neoliberal não é apenas de natureza 

econômica: faz parte de uma redefinição global do campo político-institucional e das relações 

sociais” (SOARES, 2002, p. 12). Seus desdobramentos se fundam em uma profunda ofensiva 

contra o trabalho – sob a reestruturação produtiva – e na chamada contra-reforma do Estado.  

 Dessa forma, as receitas neoliberais acirram a concepção altamente perversa de 

homem e de sociedade, próprias do modo de vida burguesa. Uma concepção de homem 

destinado a uma espécie de “darwinismo social”, em que o individualismo extremamente 

competitivo segue à frente. Uma concepção de sociedade em que a realização dos propósitos 

privados é prioridade indiscutível, sendo as relações sociais funcionalmente adequadas a esse 

fim. Nutri-se nessa estrutura um senso comum enrijecido que é tornado “filosofia de vida”, 

reforçando a ideia de que as desigualdades são necessárias para o progresso e operando um 

modo de “liberdade” restrito àquela de mercado. Portanto, nessa via de realização da 

legitimidade desse projeto, há uma grande ofensiva para o desmantelamento de ameaças 

sócio-políticas que podem vir a restringir a reprodução sistêmica. 

Nos ajustes operados na esfera estatal temos o denominado processo de contra-

reforma do Estado que se deslancha pelos anos 1980 e 1990. É possível visualizar que para se 

recompor, o capitalismo impõe modificações em todos os volantes de seu domínio, e nesse 

caso o Estado jamais poderia ficar isento. Fundamentada e articulada à reestruturação do 

capital como um todo, anula as bases constitutivas do “Estado de Bem-Estar Social”, com o 

                                                           
7
  Falar em reorientação do Estado é significativo para compreensão de que ele não está ausente nas 

intervenções, pelo contrário, está bastante presente, intervindo em função da valorização e perpetuação do 

capital. Nesse sentido, os Estados nacionais estão amarrados às exigências da transnacionalização capitalista, e 

estão na contramão de posturas que subordinam o capital a qualquer forma de soberania popular. “O que 

desejam e pretendem, em face da crise contemporânea da ordem do capital, é erradicar mecanismos 

reguladores que contenham qualquer componente democrática de controle do movimento do capital. O que 

desejam e pretendem não é “reduzir a intervenção do Estado”, mas encontrar as condições ótimas (hoje só 

possíveis com o estreitamento das instituições democráticas) para direcioná-la segundo seus particulares 

interesses de classe” (NETTO, 2007. p. 81. Grifos originais). 
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fim de desonerar os gastos estatais, principalmente na esfera social. Privatização e 

transnacionalização são características que passaram a imperar nas relações sócio-econômicas 

de modo transversal. As “cabeças” neoliberais argumentam que esse gasto excessivo com 

direitos sociais e trabalhistas seria a causa da crise fiscal do Estado, sendo necessário, 

portanto reorientar essa lógica,
8
 reconstituindo uma super valorização da competição e do 

individualismo. Na contramão do mito da ausência do Estado, num suposto retorno ao puro 

“laissez-faire”, afirmamos que o mesmo continua fortemente presente na garantia da 

valorização do capital, principalmente dispondo o fundo público para as demandas lucrativas 

e privatizando seus bens e serviços. Processada de diferentes formas nos diversos países, essa 

recomposição interliga-se ao comando estrutural do capital, porém de modo mais destrutivo 

naqueles considerados periféricos. 

 

Essa (contra)reforma se expressa nos “ajustes estruturais” de orientação 

monetarista e neoliberal, nos planos econômico, social e burocrático-

institucional, que os Estados nacionais, a partir fundamentalmente das atuais 

pressões e exigências das instituições financeiras internacionais de Bretton 

Woods (FMI, BM e Bird), tiveram que implementar como condição para 

receber os empréstimos e os investimentos produtivos dos capitais 

financeiros e das multinacionais. A realização desses “ajustes” é posta como 

passaporte para a inserção de um país na dinâmica do capitalismo 

contemporâneo. (MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 205) 

 

 

Nessa direção, as políticas sociais terão sua natureza também reorientada pelo domínio 

do capital financeiro, perdendo seu sentido universal e se caracterizando pelos famigerados 

programas paliativos, compensatórios, residuais e focalizados. 

No enfrentamento da crise que se abriu, uma das estratégias acionadas pela burguesia 

para reorganizar seu regime econômico-acumulativo é a diminuição do investimento na esfera 

produtiva e comercial e o aumento na esfera financeira. Em relação a essa questão, produz-se 

a tendência de os Estados nacionais abandonarem suas guardas protecionistas e se abrirem ao 

capital financeiro-especulativo internacional. O processo de financeirização e a reestruturação 

das relações de produção traduzem parâmetros para a reorganização da nova economia 

mundial. Sua expansão produziu a reorganização geográfica e espacial do capital em busca da 

recuperação da sua taxa de lucro. 

                                                           
8
  Um desses pensadores neoliberais é Friedrich Hayek, que escreveu sobre isso já em 1944, em O Caminho da 

Servidão, onde aparecem os fundamentos centrais da proposta neoliberal. Cf. Anderson (1995). 
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A financeirização do capital, característica central da face contemporânea do 

capitalismo, implica em um intenso reforço na alienação e degradação social. Junto às 

políticas neoliberais, favorecem a estabilidade monetária e a valorização financeira pela via 

especulativa e elevação dos juros. Verifica-se a força central dos processos de valorização sob 

a forma fictícia, ou seja, baseados na promessa de apropriação de uma determinada fração de 

valor que ainda nem foi de fato produzido. É proveniente desse setor financeiro a maior parte 

de detenção de títulos da dívida pública de países situados na periferia do capitalismo. Desse 

modo, 

 

entre uma crise e outra – e “bolhas financeiras” estouram inesperadamente, 

ao sabor dos interesses dos grandes especuladores e derivam em crises reais: 

1995 (México), 1997 (Ásia), 1999 (Rússia), 2001 (Argentina) –, esses 

ganhos financeiros, além obviamente de fazerem a riqueza rápida dos 

especuladores, reforçam a percepção falsa e socialmente danosa de que a 

esfera da circulação gera valores é autônoma em face da esfera produtiva. 

(NETTO & BRAZ, 2008, p. 232-233)
9
. 

 

 

Dessa forma, “o capital sob hegemonia financeira, precisa promover a desregulação 

da economia, das fronteiras nacionais e a constituição das condições para sua acumulação 

[...]” (MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 187; Grifos nossos). Desregulação essa que 

não significa desorganização no sentido de fragilidade sistêmica, pelo contrário. Efetivando a 

crise dos “anos dourados” do capitalismo, metamorfoseou-se nas diversas dimensões da vida 

social, trazendo fortes repercussões para a organização das classes subalternizadas. Propaga-

se até os dias atuais uma longa onda recessiva, que processa modificações constantes, mas 

mantém uma mesma essência.  

Um real e atual exemplo que se conecta ao domínio societário nas mãos do capital 

financeiro: dados do Banco Mundial mostram que o lucro do banco Itaú no primeiro semestre 

de 2013 é superior à economia de 33 países mais empobrecidos do mundo. “Os juros 

cobrados pelos bancos brasileiros são um dos fatores que fazem os lucros serem cada vez 

                                                           
9
  Nos anos mais próximos, em 2008 com mais exatidão, houve o estouro da bolha especulativa imobiliária nos 

Estados Unidos, emergindo mais uma manifestação de crise econômica. 
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maiores” (LOMBARDI E CALEGARI, 2013)
10

. O que isso traduz no cotidiano da classe 

trabalhadora? Esses lucros exorbitantes são construídos à custa da profunda exploração da 

classe trabalhadora que é submetida a absurdas condições de vida ou, em muitos casos, à 

quase ou real inexistência de possibilidades de sobrevivência. 

É importante relembrar que, na corrente de reações para a recomposição sistêmica, no 

contexto da chamada “Guerra Fria”, houve a derrota de grandes referências de experimentos 

socialistas, que significou a chamada “crise do socialismo real”, erodindo as propostas 

históricas da esquerda mundial, favorecendo a implementação do neoliberalismo e 

determinando a carência de referências alternativas concretas
11

. Em relação ao mercado 

(produção e consumo), leituras como a de Montaño & Duriguetto (2011), afirmam que, pela 

primeira vez na humanidade, um mercado capitalista abarca a integrabilidade dos países do 

planeta, levando a chamada “mundialização do capital” ou “globalização”.  

A ofensiva contra o trabalho inclui um amplo leque de ataques às organizações históricas 

dos trabalhadores, seja pela via do consenso, seja pela via da coerção e também o 

processamento de um profundo quadro de desregulamentação do trabalho e reforço na 

precarização dos empregos. É estabelecido um novo padrão produtivo que subverte a rigidez 

característica do modelo taylorista-fordista: “o toyotismo penetra, mescla-se ou mesmo 

substitui o padrão fordista dominante, em várias partes do capitalismo globalizado” 

(ANTUNES, 2010, p. 24). Esse modelo se origina a partir deste contexto do segundo pós-

guerra tendo como princípio diretor a produção em consonância com a demanda, chamado de 

Just in Time, conjugando novas formas de gestão da produção e da força de trabalho com 

avanços tecnológicos, no qual o envolvimento dos trabalhadores pela “participação” modela 

funções e subjetividades. A integração econômica e a flexibilização do sistema produtivo, 

passaram a ser considerados como a melhor forma de contornar a instabilidade e pouca 

previsibilidade do mercado, desencadeando em profunda medida, padrões de comportamentos 

e valores neoliberais. 

                                                           
10

  Disponível em: <http://www.economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/07/30/lucro-do-itau-no-1-semestre-

e-maior-que-o-pib-de-32-paises.htm>, Acesso em 16 de agosto de 2013. 

 
11

  Recordemos que já em 1956 opera-se boa parte da perda de identidades com o projeto socialista, em que se 

conhecem os crimes de Stálin na URSS. 

http://www.economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/07/30/lucro-do-itau-no-1-semestre-e-maior-que-o-pib-de-32-paises.htm
http://www.economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/07/30/lucro-do-itau-no-1-semestre-e-maior-que-o-pib-de-32-paises.htm
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Sua imposição trouxe consequências diretas no campo dos direitos do trabalho, fruto de 

conquistas históricas da organização dos trabalhadores. A descentralização do trabalho e o 

avanço tecnológico alargaram as possibilidades de exploração, a retirada de autonomia e o 

domínio da força de trabalho. Com esse projeto, “[...] o capital pode recorrer à força de 

trabalho localizada em qualquer parte do globo, segundo seu melhor interesse de valor e/ou 

qualificação e a existência de recursos naturais” (MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 

199).  

Sobre a questão da tecnologia, é interessante ressaltar: “ao mesmo tempo em que o 

desenvolvimento tecnológico pode provocar ‘diretamente um crescimento da capacidade 

humana’, sua subordinação estrita à lógica do capital acaba por ‘sacrificar os indivíduos (e até 

mesmo classes inteiras)’” (LUKÁCS, 1981, apud ANTUNES, 2010, p. 202). É o que 

podemos verificar no tempo presente, em que o avanço tecnológico vem acompanhado de 

uma sistemática deterioração das condições de vida da maioria da população ao invés de 

possibilitar a reversão dos abismos das desigualdades. Paradoxal, não? A lógica imposta por 

esse modelo de automação da produção tem produzido a expulsão ou precarização da força de 

trabalho (sem jamais poder descartá-la) deslanchando um quadro de desemprego estrutural
12

 

e informalização como condição para acumulação, ocasionando a diminuição dos salários e a 

extenuação das condições de trabalho. Nunca antes tivemos condições de desenvolvimento 

das forças produtivas tão lapidadas para promover uma humanidade plena; todavia, no 

caminho inverso o que segue em marcha acelerada é um amplo processo de desumanidade. 

Tal processo caracteriza a chamada reestruturação produtiva, que tem por base a 

reordenação dos processos de trabalho, pela via da flexibilização da produção, readequando-a 

aos interesses do mercado de modo a reduzir o tempo e os custos da produção, com novas 

formas de gestão e envolvimento da força de trabalho. São exemplos de rebatimentos desse 

quadro no mundo do trabalho: a intensificação dos processos de trabalho, a contenção dos 

salários, a permanência de um quadro de desemprego estrutural, formas de trabalho parciais, 

temporários e precarizados, a polivalência, a terceirização e hoje até quarteirização, o 

                                                           
12

  “[...]alcançamos um ponto no desenvolvimento histórico em que o desemprego se coloca como um traço 

dominante do sistema capitalista como um todo. Em sua nova modalidade, constitui uma malha de interrelações 

e interdeterminações pelas quais hoje se torna impossível encontrar remédios e soluções parciais para o problema 

do desemprego em áreas restritas, em agudo contraste com as décadas do pós-guerra de desenvolvimento em 

alguns países privilegiados nos quais os políticos liberais podiam falar sobre pleno emprego em uma sociedade 

livre” (MÉSZÁROS, 2007, p. 145). 
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aumento da exploração do trabalho feminino e infantil
13

, a desregulamentação das condições 

de trabalho e intensos ataques ao movimento sindical combativo. 

Sob essa sucessão de metamorfoses, no campo teórico não é raro ouvirmos dizer que 

há instalada uma “crise do marxismo”, ou sua superação para explicar essa realidade. 

Coutinho (2008a) é preciso quando questiona: “de qual marxismo?” Para o terror dos que 

tentam distorcer a crítica marxista, a mesma “foi capaz de renovar profundamente seus 

conceitos originários, conservando-se ao mesmo tempo fiel aos pressupostos metodológicos e 

às noções básicas de seus fundadores” (Idem, p. 10). Apesar de mudanças sofridas nas 

configurações do capitalismo ao longo da história para se perpetuar, sua essência motriz 

continua intacta: propriedade privada e exploração da força de trabalho. É assim que de mãos 

dadas com esse receituário global, verifica-se o avanço do chamado pós-modernismo, que 

apesar de se constituir com diferentes perfis, em geral se alicerçam na crítica à Razão 

moderna
14

, na negação da perspectiva de totalidade e na defesa do esgotamento de 

possibilidades de transformação emancipatória pela via da contradição capital versus trabalho. 

Carlos Nelson Coutinho nos diz que “com maiores ou menores mediações, o chamado pós-

modernismo é a superestrutura ideológica da contra-reforma neoliberal”. (COUTINHO, 2006, 

p. 113). 

É proveniente dessa mesma via de análise fetichizada de “crise do marxismo”, que se 

situa a perspectiva que afirma o “fim da centralidade do trabalho”, e desse modo o “fim da 

luta de classes” e das possibilidades do Socialismo. Ora, será que essa hipótese se confirma na 

realidade concreta? “É ficção que a Nike se utiliza de quase 100 mil trabalhadores e 

trabalhadoras, esparramados em tantas partes do mundo, recebendo salários degradantes?” 

(ANTUNES, 2010, p. 174). O que se coloca é que a correlação de forças societárias mudou, 

ou seja, reordenados blocos e formas de poder econômicos, políticos e ideológicos estão “na 

mesa” trazendo determinadas tendências, desafios e limites para as lutas sociais. 

                                                           
13

  De acordo com os dados IBGE mais de 1 milhão de crianças entre 10 e 14 anos trabalhavam no Brasil em 

2010. As regiões norte e nordeste lideram o ranking do trabalho infantil. O número é equivalente a 6% das 

crianças nesta faixa de idade no país. Matéria disponível em <http://noticias.terra.com.br>. Acesso em agosto de 

2013. 

14
 “A ideia de que a realidade é um todo complexo e contraditório, mas passível de ser apreendido 

racionalmente, problematizado e transformado, é duramente criticada pelo pensamento pós-modermo. Para a 

maior parte das concepções pós-modernas, a realidade é um todo fragmentado, marcado pela efemeridade e pela 

indeterminação, o que impossibilita explicar a totalidade da vida social” (MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, 

p. 318). 
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Na contramão dessas afirmações dos “fins”, atestamos que o capital e suas garras 

contemporâneas necessitam cada vez menos do trabalho estável, protegido e regulado e mais, 

muito mais, das diversas formas de trabalho precarizado, desprotegido, parcial e terceirizado. 

A expansão do trabalho na esfera da circulação do capital (serviços e consumo) evidencia a 

importância de uma noção ampliada de trabalho para entender seu modo na 

contemporaneidade, pois caracteriza incisivamente a atual transformação na estrutura 

ocupacional. Vejamos: 

 

Quando concebemos a forma contemporânea do trabalho, enquanto 

expressão do trabalho social, que é mais complexificado, heterogeneizado e 

ainda mais intensificado nos seus ritmos e processos, não podemos 

concordar com as teses que desconsideram o processo de interação entre 

trabalho vivo e trabalho morto. (Idem, p. 175) 

 

 

Além da flexibilização do processo produtivo, há a necessidade de flexibilização das 

condições de organização do trabalho. Dirá ainda o mesmo autor: 

 

Se Gramsci fez indicações tão significativas acerca da concepção integral do 

fordismo, do “novo tipo humano”, em consonância com o “novo tipo de 

trabalho e de produção”, o toyotismo por certo aprofundou esta 

integralidade. O estranhamento próprio do toyotismo é aquele dado pelo 

“envolvimento cooptado” que possibilita ao capital apropriar-se do saber e 

do fazer do trabalho. (Idem, p. 40) 

 

 

As forças produtivas e as relações sociais são dimensões essenciais do 

desenvolvimento do ser social. Logo, diante desse quadro de transformações societárias no 

qual caminhamos, é fundamental salientar a questão que anteriormente falávamos sobre as 

relações sociais para além das relações específicas de trabalho. Assim, esse processo envolve 

essencialmente a reprodução das formas de consciência social. Ou seja, abrange a dimensão 

ideológica, política, social, jurídica e cultural, que no modo de produção capitalista assumem 

um caráter calcado na propriedade privada e na exploração do trabalho, produzindo uma 

sociabilidade monstruosa. Abordar este assunto é peça chave para entendermos questões 

fundamentais dos reflexos desse arranjo para a organização da classe trabalhadora.  
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A hiper valorização do imediato, em que os indivíduos são imersos mais 

profundamente no pragmatismo e na hipnose consumista, alimentado pela liberação de 

créditos, resulta em difíceis condições de estabelecer conexões com o passado histórico e 

assim, muitas dificuldades de elaboração de projetos alternativos para o futuro. Nota-se um 

processo de retração no desvendamento dos conteúdos políticos em jogo, alimentada pela 

hegemonia material e ideológica burguesa, produzindo o que Mota (1995) caracteriza de 

cultura da crise. 

Como reflexo desse processo, é impressionante a difusão da velocidade nos mais 

diversos espaços da vida social. Tal aspecto leva Harvey (2004) a discorrer sobre as 

configurações do espaço e do tempo sob o desenvolvimento do capitalismo, em que são 

definidos “por intermédio da organização de práticas sociais fundamentais para a produção de 

mercadorias” (Idem, p. 218). Nos tempos de hoje, o alcance de informações em tempo 

instantâneo tornou-se peça chave para os “interesses corporativos descentralizados”, 

fundamental para o domínio flexível e padronizador de escolhas e culturas. Nesse sentido, 

dizem outros dois autores sobre uma questão bastante atual: “os recursos informacionais 

estimulam a constituição de referências culturais comuns, desterritorializadas, e novas 

modalidades de interação social, que se operam no plano da virtualidade, alteram relações e 

valores” (NETTO & BRAZ, 2008, p. 236).  

As alterações que esta nova forma de regulação econômica-social-produtiva-

ideológica acarretará nas formas de organização da classe trabalhadora é uma indagação que 

uma filosofia da práxis viva precisa constantemente fazer. É certo que a crise afeta com rigor 

as formas “clássicas” de representação dos trabalhadores: desde que partidos e sindicatos se 

tornaram peças importantes na sociabilidade de luta destes sujeitos nunca antes estiveram tão 

na defensiva ou deslegitimados socialmente. Em relação aos sindicatos, diversos estudos 

apontam para a permanência da queda nas taxas de sindicalização. 

  

Os sindicatos operam um intenso caminho de institucionalização e de 

crescente distanciamento dos movimentos autônomos de classe. Distanciam-

se da ação, desenvolvida pelo sindicalismo classista e pelos movimentos 

sociais anticapitalistas, que visavam o controle social da produção, ação esta 

tão intensa em décadas anteriores, e subordinam-se à participação dentro da 

ordem. (ANTUNES, 2010, p. 41) 
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No sentido da organização da classe, emergidos nessa ofensiva do capital, os 

trabalhadores “[...] tende[m] a se preocupar mais por manter, em algum nível, os direitos 

adquiridos (conquistas historicamente) do que por lutar por um projeto alternativo[...]” 

(MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 214). Assim, o quadro brevemente traçado vem 

viabilizando cada vez mais a marcha acelerada do processo de “produção de barbárie”
15

, nas 

suas diferentes formas e âmbitos sociais: “uma sociedade heterogênea e fragmentada, 

marcada por profundas desigualdades de todo tipo – classe, etnia, gênero, religião etc. – que 

foram exacerbadas com a aplicação das políticas neoliberais” (BORON, 1995, p. 104).  

Todo esse modo “renovado” de reprodução do capital vem realizando e aprofundando 

atividades predatórias de modo gradativo. Em síntese, dentre muitas, duas são suas 

consequências mais graves: o desgaste profundo da força e organização de trabalho, da 

subjetividade humana e a preocupante degradação atual do meio ambiente, que coloca em 

xeque a existência humana. São diversos os desdobramentos característicos desse caminho de 

produção do pauperismo, entre os quais, mais evidentes na atualidade: o aprofundamento do 

“estado de exceção”
16

 das relações e condições de trabalho; a ocorrência de muitos casos de 

trabalho escravo
17

 nos marcos da instauração do quadro de  desemprego estrutural; a 

ampliação das privatizações de bens e serviços públicos; a utilização de enorme parte do 

fundo público para o pagamento da dívida e amortizações de juros em detrimento dos 

recursos orçamentários destinados para os serviços sociais públicos; o acirramento da 

precarização, violência e mercantilização da vida no espaço urbano
18

 incluindo o império da 

                                                           
15

  “Se eu tivesse de modificar as palavras dramáticas de Rosa Luxemburgo com relação aos novos perigos que 

nos esperam, acrescentaria a “socialismo ou barbárie” a frase “barbárie se tivermos sorte” – no sentido de que o 

extermínio da humanidade é um elemento inerente ao curso do desenvolvimento destrutivo do capital” 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 132). 

16
  Dialogando com o conceito de Agambem (2004), queremos dizer com “estado de exceção” das relações de 

trabalho, a situação permanente de transgressão dos regulamentos de direito do trabalho em nome da 

acumulação. Assim a exceção vira regra, ou seja: a violação dos direitos do trabalho vira regra em nome de uma 

mentirosa exceção que se repete continuamente. Para explorarmos um pouco da polêmica presente em torno 

desse conceito, podemos conferir o recente artigo de Iasi (2013b), intitulado “Estado de exceção é o cacete”. 

Disponível em: http://blogdaboitempo.com.br/2013/12/11/estado-de-excecao-e-o-cacete/. Acesso em 10 de 

dezembro de 2013. 

17
  Tal aspecto mostra que embora o modo de organização da vida social sob a égide capitalista seja hegemônico, 

de acordo com suas ambições lucrativas a qualquer custo, lança mão de relações de trabalho e produção “não-

capitalistas” para produzir capital. Recentemente foi noticiado que o Banco do Brasil foi processado por trabalho 

escravo em obras do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal. Matéria disponível em: 

<http://www.brasildefato.com.br/node/25957>, Acesso em 18 de agosto de 2013 

18
 Uma referência para os estudos sobre as atuais configurações do espaço urbano, primando pela especificidade 

da cidade do Rio de Janeiro, é Carlos Vainer, professor do IPPUR-UFRJ. Cf., por exemplo, o texto intitulado 

http://blogdaboitempo.com.br/2013/12/11/estado-de-excecao-e-o-cacete/
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especulação imobiliária; o aumento da militarização em diversos campos estratégicos para o 

domínio burguês e o avanço dos desastres ambientais causados pela ação humana devido ao 

uso ilimitado e inconsequente dos recursos naturais como o petróleo, a terra, a água, etc. Na 

questão agrária particularmente, dentre os diversos desdobramentos, destacamos a ofensiva do 

capital nesse âmbito com o projeto do agronegócio e o aumento e a naturalização da violência 

e extermínios rurais. 

Compreendemos, pois, que as consequências de todo esse quadro recai gravemente 

sobre os trabalhadores, em geral sob um duplo aspecto: nas condições de vida e nas condições 

de organização política. Os êxitos capitalistas parecem determinar seu triunfo. Porém, no 

alcance de seu fim central – reativação de altas taxas de crescimento estável – expressa-se o 

seu fracasso. É no campo político e ideológico que sua “vitória” se afinca com mais rigor, 

disseminando a ideia, a partir de Anderson (1995), de que “tudo sempre foi e, portanto, 

sempre será assim”, de que “não há alternativa mais promissora”. No caminho do fracasso, 

“não só as taxas de crescimento permanecem medíocres, mas as crises se multiplicam, 

pulverizadas e frequentemente sob a forma de crises financeiras localizadas: são as crises 

típicas da financeirização” (NETTO & BRAZ, 2008, p. 238). 

Assim essa marcha, encontra-se hoje, dura e livre de regras, nem um pouco disposta a 

aceitar entraves para o seu movimento. Ou seja, o atendimento das demandas da classe 

trabalhadora parece estreitar-se cada vez mais, reduzindo esperanças no horizonte de 

transformações e colocando sérias dificuldades para as possibilidades de formação da 

consciência de pertencimento de classe. Longe de beneficiar a organização da classe 

trabalhadora, a recomposição contemporânea do capitalismo, impõe enrijecidos obstáculos 

para o avanço de suas lutas, no que Harvey (2004) designará “solapamento da organização da 

classe trabalhadora e a transformação da base objetiva da luta de classes” (Idem, p. 145). 

Desse modo, reflete-se um caráter muito mais defensivo do que ofensivo das lutas sociais. O 

curso vigente do imperialismo hegemônico global “não nos deixa espaço para tranquilidade 

ou certeza. Pelo contrário, lança uma nuvem escura sobre o futuro [...]” (MÉSZÁROS, 2007, 

p. 132). Contudo, apesar de todas as restrições colocadas, que parecem determinar a 

eternização do status quo, devemos aprofundar a análise das brechas de condições necessárias 

                                                                                                                                                                                     
“Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do Planejamento Estratégico Urbano” em 

Vainer (2012). 
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para reversão desse quadro e reafirmar a existência de significativos e diversos espaços de 

resistência frente a essa realidade. 

Passaremos adiante a delinear algumas características particulares dessas expressões 

em nosso continente em face de sua base sócio-histórica, para posteriormente traçarmos 

considerações sobre alguns elementos característicos da reconfiguração das lutas sociais que 

incluem os movimentos sociais contemporâneos. 

 

 

 

1.1.1 - Contornos particulares de formações sócio-históricas periféricas 

 

Por que os contornos particulares de formações sócio-históricas periféricas agravam o 

teor agressivo da reestruturação burguesa contemporânea? É imprescindível destacar alguns 

dos muitos aspectos que darão forma específica desse desenrolar histórico em países da 

América Latina. Estas especificidades se conectam à nossa formação social marcada pelo 

colonialismo, originados pelas “expansões da civilização ocidental”, materializadas pelas 

invasões espanhola e portuguesa dessas terras e de seus respectivos povos originários. Sobre a 

particularidade brasileira, o antropólogo Darcy Ribeiro (1995) destacava que sua constituição 

enquanto “povo-nação” está intimamente marcada pela base do trabalho escravo, ou seja, nos 

deixou uma herança brutal de processos violentos de ordenação e repressão, implicando uma 

complexa naturalização das nossas condições históricas. A partir de Prado Jr. (2008), quando 

disserta sobre o sentido da colonização no Brasil, podemos visualizar que a mesma foi 

funcional à acumulação originária do capitalismo nos países “centrais”, tendo o marco do 

escravismo repercutido no desenvolvimento do trabalho, dos valores e da cultura. 

Florestan Fernandes (1975) reflete que esse processo de colonialismo se manterá e se 

complexificará após a “emancipação” nacional desses países, designando o que chama de 

“padrão de dominação externa na América Latina”. Diversos estudos apontam a persistência 

desse padrão, no que em um determinado momento histórico caracterizaram como 
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neocolonialismo
19

, hoje complexificado pelo processo imperialista do capital desenfreado, 

que prossegue com fins econômicos e políticos-ideológicos. 

Essa marca no “universo latino” resultou em uma forma subalternizada e funcional de 

inserção do nosso capitalismo na dimensão internacional, traduzindo um quadro de 

dependência externa e segregação social profunda, que diz respeito às respostas econômicas, 

sociais e políticas igualmente específicas. Nesse sentido, podemos verificar a gravidade dos 

processos de produção do pauperismo em Nossa América, desde então, atrelado a essa forma 

subalternizada de formação social, que tem usurpado pelo capitalismo internacional suas 

amplas riquezas naturais (produtos agrícolas, minérios, petróleo, água, etc.) e a implantação 

de uma industrialização que não alterou a estrutura de produção das desigualdades sociais. Ou 

seja, é peculiar ao nosso continente a implantação da industrialização sob o alicerce do padrão 

primário-exportador, sem a realização das reformas estruturais (agrária, urbana, tributária, 

etc.) para hospedar adequadamente o crescimento industrial. Tais características irão produzir 

na realidade do nosso país, um dos maiores índices de desigualdades do mundo
20

. “A 

cidadania social restrita e hierarquizada está ligada, de diferentes maneiras, ao clientelismo do 

Estado brasileiro” (BOITO JR., 2006, p. 290). 

Essa condição histórica, que se reproduz na realidade latino-americana de diferentes 

formas, de acordo as especificidades de formações sociais, fez emergir diversas lutas sociais 

no cenário continental, trazendo à tona, por exemplo, os movimentos camponeses. A 

satisfação de demandas das classes subalternas desse modo foi e continuará sendo fruto de 

conquistas por inúmeras e árduas lutas populares.  

O marco das transformações operadas de cima para baixo constitui o que Gramsci 

conceituou como revolução passiva. Tal conceito, elaborado pelo autor como uma ferramenta 

para o estudo do fascismo na Itália permitiu-o vislumbrar através do caráter do capitalismo 

tardio característico desse país a sua incidência no desenvolvimento de uma luta de classes 
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 Vai dizer o Florestan Fernandes sobre a função importante que teve o neocolonialismo para a dinamização da 

Revolução Industrial na Europa: “Ele foi uma fonte de acumulação de capital nos países europeus, especialmente 

na Inglaterra, e originou diversos mercados nacionais em crescimento postos sob reserva, vitais para o 

desenvolvimento do capitalismo industrial” (FERNANDES, F., 1975, p. 16). 

20
 “De acordo com um relatório do IPEA publicado em 2005, somente Serra Leoa, assolada pelas guerras, 

apresentava uma disparidade de renda maior que a do Brasil. Segundo esse órgão governamental de pesquisa, no 

Brasil os 10% mais ricos da população detêm 46% da renda nacional, enquanto os 50% mais pobres possuem 

apenas 13%. Os recursos combinados das 5.000 famílias mais ricas do país – isto é, 0,001% da população – 

constituem 40% do produto interno bruto (PIB) da nação”. (CARTER, 2010, p. 36). 
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diferenciada. No Brasil, podemos destacar autores como Floresntan Fernandes, Caio Prado 

Júnior e Carlos Nelson Coutinho, que se esforçaram em utilizar essa perspectiva em 

consonância com a realidade brasileira. Nesse sentido, as transformações no Brasil sempre se 

forjaram pelo alto, sobretudo quando o poder dominante se sentiu ameaçado de alguma forma, 

operando um fortalecimento assombroso da lógica do favor e da submissão popular. Porém, 

as classes dominadas, ao contrário do que diz o senso comum, jamais estiveram “dormindo”. 

Encontram-se permanentemente inconformadas, e esporadicamente de uma forma um tanto 

fragmentada, subvertem a “ordem”. Tal processo é conceituado como subversivismo 

esporádico, em que, imersos em relações de poder tão lapidadas, as classes subalternizadas 

não conseguem canalizar sua indignação de forma eficaz. E aí, as classes dominantes não 

tardam em responder pela via da revolução passiva, com o objetivo de restauração do poder 

num misto combinado de coerção e consenso. Para exemplificar esse processo no Brasil, 

podemos resgatar: a abolição da escravatura (1888), a proclamação da República (1889), a 

implantação do “Estado Novo” de Vargas (1930) e a imposição da ditadura civil-militar 

(1964). “É interessante observar que as revoluções passivas são sempre respostas a demandas 

das classes subalternas, embora estas não se manifestem ainda de forma organizada, capaz de 

torná-las protagonistas efetivos do processo de transformação” (COUTINHO, 2006, p. 101).  

Para além dos muros nacionais, mas em todo contexto continental, ao verificarmos que 

o capital em momento algum assistiu tranquilamente as manifestações populares, 

principalmente em contextos de crises, nos quais lançam diversos mecanismos para promover 

sua reestruturação, podemos recuperar a implantação de longas e truculentas ditaduras civis-

militares entre as décadas de 1960 e 1970
21

. Foi operada em diversos países do continente a 

fim de conter o perigo de clivagem à esquerda
22

 e recolocar a organização societária aos 
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 O contexto de crise e estagnação econômica já sentidos a partir dos primeiros anos da década de 1960, 

mesclado a outros “fatores, convergem de modo a promover convulsões e crises políticas que começam com a 

radicalização da Revolta Guatemalteca, sob o governo de Jacob Arbenz, e com a Revolução Boliviana de 1952. 

Prosseguem com o suicídio de Vargas no Brasil e a derrubada de Juan Domingo Perón na Argentina, continuam 

com o movimento ferroviário no México e com a Revolução Venezuelana de 1958 e culminaram, em 1959, com 

a Revolução Cubana” (MARINI, 2010, p. 114). No Brasil, as intensas mobilizações pelas reformas de base 

amplamente fortes na década de 1960 traziam à público a denúncia de traços profundamente característicos de 

nossa formação sócio-histórica, como o “desenvolvimento” do capitalismo sem operação de reformas e a 

privação da população das decisões políticas. Como de praxe, pela via da revolução passiva, esse processo foi 

dilacerado pela imposição da ditadura civil-militar em 1964. 

 
22

   Diante do temor do “fantasma” comunista “assombrando” bem próximo com a experiência de Cuba em 1959, 

os Estados Unidos sob a batuta governamental de Kenedy, no contexto da Guerra Fria, lança o programa Aliança 

para o Progresso, que nada mais foi do que uma intimidação com face solidária para “readequação” capitalista e 
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moldes capitalistas. Já nos marcos do acionamento da crise estrutural do sistema nos países 

“centrais”, a funcionalidade dessas ditaduras se situam na edificação de bases para o domínio 

financeiro e da ampliação da desnacionalização da economia, momento em que a dívida 

externa cresceu de modo disparado. Assim, apesar de alguns momentos de crescimento 

econômico, como o caso do “milagre econômico brasileiro”, nossos países permanecem 

sujeitados ao “subdesenvolvimento” quando não, agravados nele.  

A partir de 1980, sob os auspícios da restauração sistêmica-mundial, 

 

o debate sobre desenvolvimento econômico e social saiu de cena para dar 

lugar à agenda política neoconservadora sobre liberalização e 

desregulamentação dos mercados, estabilidade dos preços e privatização dos 

bens públicos (CHESNAIS, 2002 apud CASTELO, 2010, p. 193) 

 

 

Tendo assim o solo para o plantio das transformações do sistema global, a “crise 

estrutural do capital” anteriormente colocada, agravou esses velhos problemas históricos e 

operou feições peculiares, ainda que totalmente vinculada a um comando geral, pois o 

capitalismo ainda que mundialmente articulado, necessita dos países particulares para 

concretizar suas políticas. 

 

Na América Latina, os efeitos devastadores da crise financeira e a explosão 

da crise da dívida externa nos anos 80 levam a um reforço do modelo que 

vinha sendo aplicado em alguns países desde meados da década anterior pelo 

Banco Mundial, o FMI e o governo dos EUA, no chamado “Consenso de 

Washington” (SOARES, 2002, p. 14) 

 

 

Diante do que muitos chamaram de “década perdida” na América Latina, em fins da 

década de 1980, foram manejadas pelas forças imperialistas norte-americanas reformas 

necessárias a serem impostas ao nosso continente para superar seu estado de estagnação 

econômica, aumento da inflação e da dívida externa nos marcos do seu domínio, 

consubstanciadas no conhecido “Consenso de Washington”, que modelou os ajustes 

neoliberais implantados com mais rigor e amplitude a partir da década de 1990. Tal 

                                                                                                                                                                                     
controle político dos países latino-americanos. O programa oferecia “ajuda” externa aos países latinos para 

aquecer seu “desenvolvimento” nos moldes burgueses. 
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“Consenso” significou não só um mero encontro ou trâmite diplomático, mas o marco de uma 

época que prescreve suas receitas até o presente momento histórico. 

 

Diversos países iniciam seus processos de ajuste nos anos 80, com reformas 

parciais como a financeira e a renegociação das dívidas. Mas é a partir do 

final dos 80 e sobretudo início dos 90 que a maioria dos países latino-

americanos desencadeia e/ou avança nos ajustes e nas reformas. (Idem, p. 

23) 

 

 

Entre as distinções da particularidade brasileira, ao contrário de outros países, 

paradoxalmente, os anos 1980 foi palco de um caldo de mobilizações de massa, movimentos 

sociais, sindicais e insurgências. São exemplos: a explosão de greves (1978-1980), a criação 

do Partido dos Trabalhadores (1980), o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (1984), o movimento pela Constituinte (1985-1988), a constituição de Fóruns 

Nacionais de Luta pela Moradia e Reforma Urbana, movimentações feministas, de negros, 

etc. Tal clima, influenciado pelo fervor das mobilizações pela redemocratização do país 

também foi guinado pela estratégia burguesa de transição democrática construída “pelo alto”, 

em que vai caracterizar o que diversos estudiosos chamam de “transição negociada” da 

ditadura à “democracia”. A entrada dos 1990 também foi palco de surgimento de 

mobilizações e lutas sociais, porém, foram sendo dilaceradas pela aceleração e exigências do 

processo de implantação dos ajustes neoliberais.  

 

O receituário previsto exige o empenho no equilíbrio fiscal, implicando profundas 

medidas de austeridade, “o que passa inevitavelmente por um programa de reformas 

administrativas, previdenciárias, fiscais e um corte violento no gasto público” (informação 

verbal)
23

.  Dessa forma foi colocado como condição para os países latino-americanos que só 

voltariam a circular no sistema financeiro internacional (já que foram afastados por conta da 

dívida externa), se colocassem em prática essas políticas. Como diz o mesmo autor, pensam 

as “cabeças neoliberais”: “não há confiança para emprestar dinheiro a quem não tenha o 

orçamento fiscal equilibrado, não tenha uma moeda estável, não tenha economia aberta e os 
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 Comunicação feita pelo professor José Luís Fiori em 04 de setembro de 1996 no Centro Cultural Banco do 

Brasil (RJ). Disponível em: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em: 31 de julho de 2013. 
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mercados financeiros desregulados” (Idem, cf. nota 23). Deslancha-se, pois, as políticas 

neoliberais como padrão de governo em nosso continente
24

. 

O processo de ajustes na América Latina não acontece de forma homogênea, ocorrem 

de formas distintas. De acordo com Soares (2002), tem a ver com o período de implantação, o 

tipo e a intensidade das políticas de ajuste, a estruturação da economia, com o status da 

industrialização, a estruturação dos Estados, a estruturação anterior e vigente das políticas 

públicas (referente à sua disposição no âmbito nacional, ao grau de universalidade no acesso, 

a forma de financiamento, a cobertura, etc.) e as condições sociais específicas, relacionadas ao 

grau e tipo de desigualdades sociais e pobreza
25

. Cabe destacar que  

 

 

entre nós, a “modernização” do capitalismo significou o aprofundamento dos 

traços aberrantes que hoje o tipificam: pobreza, exclusão, desigualdade, 

iniquidade, destruição ambiental, opressão, despotismo, sexismo, racismo, 

discriminação e assim por diante. (BORON, 2010, p. 71) 

 

 

 

O estudo de Castelo (2010) nos mostra que em fins dos anos de 1990, há uma nova 

modificação no contexto político do nosso continente, pois o neoliberalismo manifesta com 

clareza seu fracasso econômico em garantir condições de vida digna, vide desmantelamento 

de direitos sociais, aumento de desemprego, exaustão das relações trabalhistas, etc. Assim, 

recupera que a crise argentina de 2001 é uma referência nesse sentido e “as reações populares 

não tardaram a acontecer e a América do Sul vivencia um novo contexto histórico, indo em 

direção contrária do resto do mundo” (Idem, p. 193). É nesse contexto que prossegue a 

multiplicação de diversos movimentos sociais, sobre os quais traçaremos algumas 

considerações em momento posterior. Derivam dessa “janela” também as formas de governos 
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 Se olharmos a história anterior ao desenvolvimento desse processo de recomposição no Brasil, podemos 

verificar que nunca houve em nosso país gastos sociais abundantes para serem cortados, nunca ouve a 

implantação de um “Estado de Bem-Estar” como em países de capitalismo central. No máximo houve o período 

caracterizado pelo padrão Desenvolvimentista. A construção da “Constituição Cidadã” em 1988, foi 

inviabilizada em sua real efetivação pelas políticas de contenção do neoliberalismo.Tal aspecto histórico irá 

agravar a perversidade dos resultados dessa dinâmica em nossa realidade. 

25
 Se as eleições de Thatcher na Inglaterra e Reagan nos EUA (1979/1980) marcaram a ascensão do 

neoliberalismo nos países ditos “avançados”, no caso latino-americano foi o Chile quem inaugurou esse processo 

já na década de 1970 com a imposição da ditadura de Pinochet. A entrada do Brasil no padrão neoliberal teve 

início no governo de Fernando Collor de Melo na década de 1990, porém seu avanço e consolidação se tornaram 

mais nítidas e sintomáticas (econômica e socialmente) desde os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 

2002), amplamente decisivo para a concentração de capital financeiro nacional, internacional e associado. 
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chamadas de “novo-desenvolvimentismo”, que se caracterizam por ter uma aparência 

progressista, mas que na verdade não superam o projeto neoliberal – pelo contrário, na maior 

parte das vezes o reafirmam; no máximo, escapam levemente de sua ortodoxia. Tal proposta 

se apresenta “como uma ‘Terceira Via’, na disputa pela hegemonia ideopolítica para a 

consolidação de uma estratégia de desenvolvimento alternativa aos modelos de vigência na 

América do Sul” (Idem, p. 194). São exemplos dessa direção, a atuação dos governos de Lula 

no Brasil (2003-2006/2007-2010), de Néstor Kirchner na Argentina (2003-2007) e Michele 

Bachelet no Chile (2006-2010).  

Sumariamente, o empenho na racionalização da barbárie por aqui tem como exemplos 

de manifestações visíveis no momento atual: a abertura da economia para exterior livre de 

compromissos prioritários com a população, colocando a competitividade em um pedestal 

destacado pela via do Estado; o pagamento da dívida externa como prioridade em detrimento 

do atendimento das necessidades sociais básicas, no qual, 

 

o caso latino-americano é emblemático: se, em 1975, a dívida externa de 

nossos países era estimada em 300 bilhões de dólares, em 2005 ela chegava 

a 730 bilhões – apesar de, nos mesmos trinta anos, nossos países terem pago 

um total de 1 trilhão de dólares. (NETTO & BRAZ, 2008, p. 234) 

 

 

Ainda mais: o aumento dos níveis de concentração de riqueza, alargando as 

desigualdades econômicas e sociais; o mando e desmando dos organismos internacionais 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM), e outros vinculados à 

Organização das Nações Unidas (ONU) nas soberanias nacionais, os quais vêm 

desempenhando um papel cada vez mais político; a intensificação e diversificação das formas 

de extração de mais-valor, erodindo profundamente o estatuto do trabalho; uma profunda 

especialização na exploração da diversidade de nossos recursos naturais, pela via militarizada, 

causando vasto extermínio de nossos povos originários
26

 e a tentativa de padronização de suas 

respectivas culturas; a transferência de bens e serviços públicos às empresas e organismos 

privados, produzindo cortes assustadores nos gastos sociais e violação de direitos; a 

criminalização da pobreza e o acionamento constante da repressão no trato nas insurgências 
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 “Em 2012, 60 índios foram assassinados no Brasil. Segundo relatório do Cimi, número cresceu em relação a 

2011 – quando 51 indígenas foram mortos” (ARRUDA, 2013). Matéria disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/>. Acesso em 05 de agosto de 2013. 
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populares; o incremento nos coronelismos locais e institucionais, o assistencialismo e a 

focalização das políticas sociais no que chamam de “erradicação da pobreza”.  

À luz desses breves apontamentos sobre questões históricas que se “modernizam 

conservando-se” em nosso continente, que refletem contradições e complexidades para sua 

reversão, o desafio é não subestimá-las e qualificá-las a fim de possibilitar vias de intervenção 

promissoras, visto que as tramas para manter o capital fortalecido na região vêm de diversas 

formas, inclusive com a implementação do chamado “novo-desenvolvimentismo”, 

contribuindo para “obscurecer as possibilidades revolucionárias de rompimento com os elos 

fortes do subdesenvolvimento na região, tal como vem ocorrendo na Venezuela, na Bolívia e 

no Equador, com a luta dos seus povos pela construção do “socialismo do século XXI” 

(CASTELO, 2010, p. 209). 

Estudar o aprofundamento dessas considerações é altamente significante (e os 

processos de formação política são uma valiosa ferramenta para esse fim), visto que a 

América Latina tem pela frente, novos desafios sob velhos vestígios e, ademais, tem sido foco 

referencial dos mais insurgentes (se não o mais insurgente) na resistência ao neoliberalismo 

imperialista. 

 

 

1.2 – Considerações sobre os movimentos sociais contemporâneos 

 

Após essa breve contextualização histórica, algumas questões são fundamentais: como 

os sujeitos coletivos vêm caminhando na contramão desse processo destrutivo? Mais do que 

respostas, esse ponto levanta algumas preocupações abertas, cuja atenção é imprescindível. 

Assim, buscamos traçar considerações sobre os movimentos sociais contemporâneos, 

especialmente aqueles criados no território latino-americano. 

 O neoliberalismo produziu um êxito na batalha das ideias no sentido de convencer os 

indivíduos sociais de que “não há alternativas melhores”. Porém, tal êxito não significa de 

forma alguma o desaparecimento de tentativas de reversão. Logo, há que se atentar para as 

histórias contadas pela oficialidade. Para a surpresa até daqueles que creditavam o “fim da 
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história”, novas experiências têm se multiplicado e ascendido a chama das possibilidades de 

mudanças sociais. Produzem-se nesse contexto histórico manifestações e sujeitos coletivos 

gerados pelo acirramento de expressões da “questão social” e sua complexificação, próprios 

do desenfreio capitalista. É um processo que recompõe árduos desafios para as organizações 

populares. “Portanto, a construção do “sujeito” do socialismo do século 21 requer reconhecer, 

antes de mais nada, que não há um mas vários sujeitos. Que se trata de uma construção social 

e política que deve criar uma unidade ali onde existe uma ampla diversidade” (BORON, 

2010, p. 121). 

Municiados de elementos históricos, afirmamos que ao longo do processo de 

“desenvolvimento” capitalista, que tem em si uma essência antagônica com os interesses do 

trabalho, despertaram-se intervenções organizadas da classe trabalhadora, de formas e 

elaborações diferenciadas. O credenciamento do movimento operário na arena da luta de 

classes no século XIX, com seus processos e organizações nos diversos cantos do mundo, 

revelou publicamente a essência de classe da “questão social”
27

. Então, os sujeitos políticos 

coletivos irão nos diferentes contextos e correlações de forças tramar formas de 

contraposição. 

A América Latina jamais sofreu calada a usurpação pelas cifras do capital.  Processos 

revolucionários e insurreições marcam nossa história de lutas e resistências
28

. Em 

determinado momento histórico, na década de 1960, tendo como clima a ebulição 

revolucionária internacional, consubstanciado pelos polos ideológicos da Guerra Fria, pela 
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 Lembremos por exemplo, das experiências inglesas do Ludismo (1811/1812); do Cartismo (1830/1840); das 

revoluções europeias de 1848, que produziram notáveis tentativas de auto-organização coletiva, marcando o 

processo denominado de classe para si (sendo o contexto inclusive, no qual é escrito o Manifesto do Partido 

Comunista por Marx e Engels, enfatizando a necessidade do internacionalismo para as lutas dos trabalhadores, 

elucidada na célebre frase: “Proletários de todos os países, uni-vos!”; e do legado da experiência francesa de 

1871 com a Comuna de Paris, que, formando uma estrutura de organização comunal, representou uma referência 

de construção de poder popular. Pensando o Brasil, quando falamos na Comuna é cabível fazer uma 

interlocução: nossas lutas e resistências foram e são historicamente negligenciadas pela história oficial. Porém, 

vejamos que interessante: em 1835, um exército de rebeldes, constituído em maioria por índios escravizados 

tomaram o poder em Belém e assumiram o governo de Grão-Pará, em reação ao autoritarismo da então regência 

de D. Pedro II. A Cabanagem pode ser considerada uma das mais características revoltas populares do Brasil e, 

no entanto, quase não é lembrada. Será por quê? Ora, ainda que com muitas características, motivações e 

contextos diferentes, o Brasil também teve sua “Comuna”! Para visualizar uma recuperação de 

revoltas/manifestações populares do Brasil Cf. NÚCLEO PIRATININGA DE COMUNICAÇÃO (2012). 

28
 “As guerras de independência, que marcaram o continente na primeira metade do século XIX, tiveram em 

Simón Bolívar e San Martín seus protagonistas centrais.” (MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 246). 
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Guerra do Vietnã, pelo Maio de 1968
29

, nas lutas anticoloniais na África e pelos ares da 

Revolução Cubana, tivemos um incêndio de lutas. As lutas também se fizeram presentes no 

período de imposição de ditaduras militares, significando  

 

a etapa do nascimento, ressurgimento ou auge de diversos movimentos 

revolucionários e de libertação nacional: na Argentina, os Montoneros; no 

Uruguai os Tupamaros (MTLNT); no Brasil, o Movimento Revolucionário 8 

de outubro (MR-8), a Vanguarda Popular Revolucionária e a Ação 

Libertadora Nacional; na Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias 

(Farc); no México, o Movimento de Ação Revolucionária e a Frente Urbana 

Zapatista (MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 246). 

 

 

Como podemos ver, temos uma herança de diversas expressões de movimentos e 

organizações da classe trabalhadora, ligadas a um determinado tempo histórico particular, mas 

sempre tendo um fio condutor como essência: a superexploração, a subalternização e o 

controle dos territórios e dos povos latino-americanos.  

A repercussão da avalanche neoliberal a partir década de 1990, tem rebatido 

fortemente no cenário das lutas sociais, incidindo, por exemplo, nas formas “clássicas” de 

movimentação operária, que foram amplamente enfraquecidas em sua organicidade política.  

“As decepcionantes limitações das democracias latino-americanas e a crise pela qual passam 

os partidos (e também o sistema de partidos) explicam, em boa medida, o papel crescente 

desempenhado pelos movimentos sociais nos processos democráticos da região” (BORON, 

2010, p. 89). 

São produzidos assim, fortes impactos na dimensão objetiva e subjetiva da luta de 

classes. Diversos estudos apontam que data de meados do século XX, o surgimento dos 

chamados “novos movimentos sociais”
30

, que em geral objetivam serem complementos, ora 

alternativas aos movimentos sociais clássicos, que se ligam diretamente à relação capital 
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  Sobre o Maio de 68 cf. Bensaid (2008). 

30
 Passaremos adiante a nos remeter a esse aspecto com a expressão “movimentos sociais contemporâneos” por 

não termos condições de debater, nos limites desse trabalho, com a polêmica contida na designação de “novos 

movimentos sociais”. 
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versus trabalho. Dessa forma a conjuntura instalada não têm significado a inexistências de 

lutas e resistências a esse tipo de projeto societário. Contudo, nos parece que “[...] a 

consciência de classe já não deriva da clara relação de classe entre capital e trabalho, 

passando para um terreno muito mais confuso [...]” (HARVEY, 2004, p. 145). 

O estudo de Braz (2000) polemiza que muitas análises se encaminharam na 

perspectiva de que as lutas sociais se deslocaram da esfera da produção para a esfera da 

reprodução, o que inclui também o debate sobre o falso deslocamento da centralidade do 

trabalho nos tempos atuais. Porém ressaltamos que é necessário observar que os movimentos 

sociais contemporâneos traduzem respostas coletivas pelo particular momento histórico 

demarcado, que traz em seu bojo diferentes condições históricas para a luta e resistência dos 

trabalhadores. Um destaque importante:  

 

Não ocorreu portanto, somente uma mudança nas formas de luta, o alvo 

também mudou: os “novos” sujeitos reivindicam do Estado, e não 

diretamente do capital, o atendimento aos seus interesses. Isto coincide com 

um momento histórico no qual o Estado suprime direitos sociais 

conquistados historicamente, o que na vulgata neoliberal é chamado de 

“Estado mínimo”, quando sabemos que para o capital ele é “máximo”. 

(MACHADO, 2006, p. 13) 

 

 

 Nos diversos estudos sobre esse assunto destacamos dois equívocos centrais, um que 

se refere ao entendimento que as lutas simplesmente se deslocaram da esfera produtiva para a 

esfera reprodutiva e o foco atado no campo político, como se esse formasse uma dimensão 

isolada da base material. Nesse sentido, “sobressaem-se aspectos fenomênicos e conjunturais 

da realidade, onde são ressaltadas oposições muitas vezes mecanicistas do tipo: tradicionais x 

novos; organização x espontaneidade; esfera econômica x esfera política [...]” (BRAZ, 2000, 

p. 128). Tais equívocos, aliás, são típicos do pensamento pós-moderno, tão em voga na 

atualidade. 

Assim, muitos dos movimentos sociais contemporâneos tendem a se situar fora da 

esfera imediata do trabalho e da produção material do capital, pautando lutas relacionadas 

com questões de gênero, etnia, raça, sexualidade ou bens de consumo coletivo e social, como 
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transporte, moradia, terra, etc., todavia, jamais estão deslocados do processo geral de 

produção e reprodução da vida social. Da mesma forma em que há uma diversidade de 

conflitos enfrentados, há também diferenças de naturezas: vão desde os que se afirmam e 

agem contra o sistema capitalista, aos que reivindicam uma “inclusão” à ordem.  

Na América Latina, o processo de surgimento destes sujeitos se desencadeia a partir 

do contexto de expansão capitalista da Guerra Fria. Esse direcionamento de busca de 

alternativas reivindicatórias tem o alicerce na crítica sobre a incapacidade de universalização 

das lutas operárias. Contudo, não podemos negar que o refluxo das formas consideradas 

“clássicas” (sindicatos e partidos), não significa sua inexistência com direções críticas. 

Entretanto, 

 

as formas de resistência que marcaram a primeira década do novo século são 

marcadas pelas resistências aos Tratados de Livre Comércio (TLC), que 

motivaram manifestações no Equador, Peru, Colômbia, e América Central, a 

sublevação do Estado de Oaxaca, no México, e a continuidade da resistência 

zapatista; as mobilizações pela nacionalização da água e do gás, na Bolívia 

(“Guerra da Água” e a “Guerra do Gás”); contra a erradicação das 

plantações de coca na Bolívia e no Peru; as lutas contra o agronegócio 

levadas a cabo pelos movimentos sociais da Via Campesina. (MONTAÑO & 

DURIGUETTO, 2011, p. 297). 

 

 

Podemos visualizar então, que o clima de rebeliões se propaga na América Latina nas 

mais diversas formas e contradições, sendo denunciadas pelos diversos protagonistas desse 

quadro histórico particular. São exemplos: o Movimento Zapatista no México, o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Atingidos por Barragens, a Consulta 

Popular, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no Brasil, o Movimento dos 

Trabalhadores Desempregados em diversos países, diversos iniciativas do Movimento Negro 

em vários países, o Movimento Feminista, como a Marcha Mundial das Mulheres e o 

Movimento de Mulheres Camponesas no Brasil, as diversas expressões do Movimento 

Estudantil, os Movimentos e organizações LGBT, os Movimentos Altermundistas, entre 

muitos e muitos outros. 
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Apesar desses protagonistas contemporâneos apresentarem diferenças para além do 

campo específico de reivindicação, referente, por exemplo, às estratégias de luta, em geral 

possuem alguns aspectos em comum, ressaltadas por Zibechi (2000). Na análise desse autor, 

essas características em comum tem a ver com a territorialização, com a autonomia material e 

simbólica, com a afirmação da sua identidade através da revalorização de sua cultura, com a 

formação de seus próprios intelectuais, com o protagonismo das mulheres, com a organização 

do trabalho tendo em vista a atenção à relação com a natureza e com a “substituição” das 

greves (ferramenta central de luta do operariado) e por ações de auto-afirmação. 

No caso dos Sem Terra, por exemplo ,  

 

a terra não é considerada apenas como um meio de produção, o que supera 

uma concepção estritamente economicista, mas ao contrário, o território é o 

espaço no qual se constrói coletivamente uma organização social, onde os 

novos sujeitos se instituem, instituindo seu espaço e apropriando-se dele 

material e simbolicamente. (Idem, p. 204) 

 

 

O que essas insurgências revelam é que mesmo diante dos inúmeros empecilhos 

colocados pela conjuntura neoliberal, os mesmos paradoxalmente e contraditoriamente 

criaram condições para o surgimento de mobilizações. Podemos assim, apreender várias 

lições a partir desses renovados protagonismos. Por outro lado também podemos identificar 

alguns limites e desafios. 

Já que em geral não podem atingir o núcleo duro do capital –  por exemplo, não 

podem parar a produção pela via da greve – , há que se pensar e agir estrategicamente no 

caminho de ataque a outros pilares de poder, ou seja: mesmo com tal limitação, “podem 

enfrentar momentos diferenciados das relações sociais de opressão, tornando-se 

indispensáveis para oferecer resistência ao projeto destrutivo do capital em sua totalidade”. 

(MARRO, 2010, p. 13. Grifos nossos). Pensar constantemente suas formas de organização e 

sua posição para com o Estado e governos, por exemplo, é um grande desafio. Como? Não 

existe um “como” prescrito, tal questão vai variar de acordo com as especificidades de cada 

movimentação e seu respectivo contexto, pois a correlação de forças é dinâmica. É 
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interessante levarem em conta alguns, como por exemplo: qual a natureza e o papel social do 

movimento específico? Qual o principal inimigo? De que forma os inimigos agem na 

região/local? Quais são as estratégias centrais? Quais as prioridades no momento? Como 

alcançar conquistas concretas? De onde vêm os recursos? Que características têm a base 

social? Que legitimidade se possui diante da sociedade? De que forma conectar unidade com 

outras lutas? 

É imperativo também ter clareza de que o domínio imperialista irá lançar duras 

respostas, que vai desde a repressão à formação de consensos funcionais. São exemplos: a 

criminalização dos movimentos e manifestações sociais, seu tratamento como caso de polícia, 

a repressão “não oficial” com as milícias, por exemplo, a cooptação, a infiltração, o incentivo 

à criação de ONG’s
31

, a implantação de políticas sociais compensatórias e focalizadas, a 

militarização de espaços populares e de áreas com recursos estratégicos e o aprimoramento de 

organizações e discursos de “direita” pelo canal da grande mídia.  

Cabe dizer que as questões antes levantadas são bastante pertinentes para as recentes 

manifestações que tomaram as ruas do Brasil nos meses de junho e julho de 2013. Os 

chamados “Vem pra Rua” teve como estopim o aumentos dos valores das passagens do 

transporte público em diversas capitais do país, denunciado pela mobilização inicial feita pelo 

Movimento Passe Livre (MPL), que levou um mar de pessoas às ruas. No desenrolar desse 

processo, dado o mal-estar geral instalado, as manifestações integraram pautas pela educação, 

saúde pública, segurança, serviços públicos em geral, alocação de dinheiro público, etc. Tal 

processo de indignações latentes instalam possibilidades de construções de contra-hegemonia, 

contra dois alvos, que combinados, trabalham para frear as lutas populares: a vasta rede de 

aparelhos privados de criação de consensos burgueses e seu aparato de repressão. Porém é 

desafiante a questão da canalização dessas revoltas, pois o domínio burguês sabe muito bem 

quais armas acionar para a perda de unidade e consistência. Talvez uma das formas de 

enfrentar essa realidade dispersa, seja a construção de propostas que resultem em conquistas 

concretas, de forma que tenha um efeito pedagógico para transmitir a importância da luta 

organizada dos trabalhadores para efetivar melhores condições de vida. 

                                                           
31

  Dada a complexidade e extensão desse tema sobre as Organizações Não Governamentais (ONGs), não 

abordaremos aqui esse debate.  
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É na arena de disputas que se modelam as relações de poder, as coquistas e as derrotas 

das reivindicações. “A correlação de forças sociais em luta tem uma influência, ainda que 

relativa, na política executada pelo Estado” (COUTINHO, 2008a, p. 37). São muitos os que se 

reconstroem nessa maré de lutas e resistências, outros muitas vezes perdem sua própria vida. 

Assim os diversos movimentos sociais – urbanos, camponeses, de gênero, étnico-racial, etc. – 

expressam diversas faces dos conflitos e contradições da (re)produção capitalista. De forma 

geral destacamos três pontos de perspectivas necessárias: a construção de unidades entre as 

lutas das classes subalternas, a disputa dos meios de comunicação e a gestação de processos 

de formação política. 

 

 

1.3 O surgimento do MST e algumas configurações atuais da questão agrária no Brasil 

 

Pretendemos aqui, de forma sumária, articular a conjuntura anteriormente delineada 

com a questão agrária no Brasil. Dessa forma, procuramos recuperar o contexto para o 

surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), seus aspectos e 

valores organizativos, assim como também trazemos breves considerações sobre as formas de 

atuação do capital no meio rural, principalmente ligadas ao domínio do agronegócio, as quais 

produzem  determinadas tendências e condições para suas lutas.  

O Brasil possui uma vasta concentração e improdutividade de terras desde a imposição 

da colonização, constituindo até hoje um dos maiores índices do mundo, que caracteriza o 

império latifundiário em nossas terras e o seu papel na produção das largas desigualdades 

econômicas e sociais no país. A parte da obra Formação do Brasil Contemporâneo que trata 

sobre a vida material brasileira, salienta que “é propriamente na agricultura que assentou a 

ocupação e exploração da maior e melhor parte do território brasileiro” (PRADO JR, 2008, p. 

128). Tal aspecto histórico evidencia o importante significado das lutas pela terra e pela 

reforma agrária no Brasil, já que enfrentam um dos mais fortes pilares de poder no país. 

Recuperando uma breve reflexão histórica, em 1850 – ano da abolição do tráfico de 

escravos – o Império decretou a lei conhecida como Lei de Terras, que consolidou a 
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concentração fundiária, significando a transformação da terra em mercadoria e a permanência 

de sua posse nas mãos dos grandes latifundiários e herdeiros. Os negros “libertos” foram 

lançados à sorte para garantir meios de moradia e reprodução
32

. “Assim tiveram início as 

favelas. A lei de terras é também a ‘mãe’ das favelas nas cidades brasileiras” (STÉDILE, 

2012, p. 26). Nos países de capitalismo central, a democratização do acesso à terra e a 

reforma agrária, foram as principais políticas para estimular o desenvolvimento social e 

econômico, produzindo matéria-prima para as indústrias e meios para a reprodução dos 

operários. Em nossa particularidade, “a burguesia industrial brasileira têm origem na 

oligarquia rural, da acumulação das exportações do café e do açúcar, ao contrário dos 

processos históricos ocorridos na formação do capitalismo na Europa e nos Estados Unidos” 

(Idem, p. 30). 

É nesse sentido que Frank (2012) desenvolve uma crítica do mito do feudalismo na 

leitura sobre a questão agrária brasileira, afirmando que esse estudo deve fundamentar suas 

raízes na própria particularidade da forma de desenvolvimento do capitalismo por aqui, 

articulada ao processo mais amplo da relação entre o desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento própria do capitalismo mundial
33

. O processo de desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil não foi capaz de transformar a estrutura da concentração de terras. Pelo 

contrário, a manutenção da concentração em nossas terras foi e é funcional para o domínio 

capitalista. Como prova atual,  

 

segundo o Incra, há 5,3 milhões de imóveis rurais no Brasil registrados no 

órgão que, juntos, somam 587,1 milhões de hectares de terras. Cerca de 330 

milhões de hectares estão nas mãos de 131 mil proprietários, o que 

representa menos de 5%. Ou seja, cerca de 64% das propriedades rurais 

brasileiras pertencem a essa mísera fatia de 5% (MST, 2012)
34

. 

                                                           
32

 A abolição da escravidão e sua libertação subalternizada foi, e é funcional aos objetivos da acumulação 

burguesa, sendo eminente a marginalização sociorracial dos afrodescendentes no Brasil. Nesse sentido, Campos 

(2010) faz um precioso estudo revelando “do quilombo à favela” traços em comum como espaços de resistência, 

sinalizando a construção espacial da cidade com histórica segregação e estigmatização aos grupos depreciados 

pela classe dominante.  

33
 “Chamar ‘capitalista’ ao desenvolvimento e atribuir o subdesenvolvimento ao ‘feudalismo’ é uma 

incompreensão séria que conduz aos mais graves erros políticos. Se o feudalismo não existe, não pode ser 

abolido. Se o subdesenvolvimento atual e os males atuais da agricultura se devem ao capitalismo, dificilmente 

podem ser sanados “estendendo-se” ainda mais o capitalismo” (FRANK, 2012, p. 58). 

34
 Dados extraídos da Agenda do MST 2012, na qual não possui numeração de laudas. 
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Nesse cenário, a história da concentração de terras também é história de 

enfrentamentos e lutas, que na maior parte das vezes são obscurecidas, ora criminalizadas. O 

MST é um grande exemplo disso. Fundado no ano de 1984 (no calor das lutas pela 

redemocratização do país) se alicerça sob três objetivos principais: a luta pela terra, a luta pela 

reforma agrária e a luta por uma sociedade mais justa e fraterna. É fruto de uma história de 

diversas lutas populares no Brasil e, portanto, não é o primeiro protagonista a enfrentar a luta 

pela terra no país. Nesse sentido, podemos dizer que as lutas pela terra no país se evidenciam 

desde a invasão portuguesa em 1500. Ao contrário do que conta a história oficial, foram 

muitas e em grande parte desconhecidas, as lutas questionadoras da propriedade da terra e do 

poder no nosso país. A luta pela terra atravessa a nossa história das mais diversas formas, 

recriando-se em diferentes contextos.
35

  

As Ligas Camponesas (1955-1964) é um marco precedente para o surgimento do 

MST, manifestadas no contexto de mobilizações populares pelo fim da ditadura de Vargas e 

presentes nas lutas pelas reformas de base na década de 1960. A criação da primeira Liga 

Camponesa do Nordeste data de 1955 em Pernambuco. Em 1958 se cria a Liga da Paraíba, em 

Sapé. Reascende nesse fluxo, a organização das lutas camponesas, constituindo associações 

dos trabalhadores rurais na defesa de suas terras e de melhores condições de vida. Como 

líderes de destaque temos o nome de Francisco Julião, que foi advogado e deputado atuando 

mais especificamente na defesa da Liga de Galiléia e João Pedro Teixeira, da Liga de Sapé, 

trabalhador rural assassinado pelo latifúndio em 1962. Nesse mesmo ano,  

 

                                                           
35

 Desde a invasão portuguesa podemos visualizar inúmeras lutas e resistências concernentes à questão do poder 

cristalizado na forma da propriedade da terra. São alguns exemplos: a constituição de quilombos por negros e 

índios escravizados, tendo sido Palmares uma referência história por volta de 1629, o confronto indígena 

liderado por Sepé Tiaraju (1753-1756), a Conjuração Baiana (1798), a Insurreição dos Malês (1835), a Balaiada 

(1838), a Cabanagem (1835), a Sabinada (1837), a Revolução Praiera (1848-1850), a Guerra de Canudos (1896-

1897), a Guerra do Contestado (1912-1916), A Revolta do Caldeirão (1935), Movimento Pau de Colher (1935), 

a Guerrilha de Porecatu (1944-1951), diversas organizações de posseiros por volta de 1957 a 1961, a Revolta de  

Trombas e  Formoso (1955-1964), a Uninão dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil – Ultab (1954), 

as Ligas Camponesas (1955-1964), o Movimento de Agricultores Sem Terra – Master (1960) e o avanço da 

sindicalização rural na década de 1960. Cf. Teixeira & Silva (2007, pp. 39-48) e Morissawa (2001, pp. 56-120). 
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vários encontros e congressos foram realizados reunindo representantes das 

diversas ligas. A essa altura, a consciência camponesa estava formada no 

sentido de luta em torno de uma reforma agrária radical. Os camponeses 

resistiam na terra e chegavam a realizar ocupações de terras. Eles tinham por 

lema “Reforma agrária na lei ou na marra”. (MORISSAWA, 2001, p. 93. 

Grifos nossos) 

 

 

É também nesse quadro pré-ditatorial que se fortaleceram e se expandem movimentos 

e organizações camponesas, como os sindicatos rurais
36

, a criação da União dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas (Ultab) em 1954, o surgimento do Movimento dos Agricultores Sem 

Terra (Master) em finais de 1950 e a criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura (Contag) em 1963. Seria um grande equívoco dizer que nos vinte e um anos de 

chumbo, inexistiram resistências que dialogavam com a questão agrária. Podemos visualizar o 

exemplo da Guerrilha do Araguaia, organizada na região da divisa do atual estado de 

Tocantins com o Pará sob o comando do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), a fim de 

“estabelecer relações com os camponeses locais e, aos poucos, conscientizá-los da 

necessidade da luta armada contra os latifundiários e o governo da burguesia” 

(MORISSAWA, 2001, p. 101). A guerrilha foi exterminada pelas forças do Exército em 

outubro de 1974.
37

  

Contraditoriamente e funcionalmente, foi no período de vigência da ditadura civil-

militar no Brasil, em que foi decretada a primeira Lei de Reforma Agrária no país, chamada 

de Estatuto da Terra. Não por acaso, nesse contexto as ações governamentais na questão 

agrária caminharam na direção das orientações da Aliança para o Progresso, que objetiva 

apaziguar e evitar conflitos de qualquer ordem. Nesse sentido podemos afirmar que o Estatuto 

da Terra foi uma resposta do domínio ditatorial à demanda histórica de distribuição de terras 

no país, para evitar possíveis revoltas populares. Nesta, se estabeleceu a tipificação da 

propriedade da terra, a criação do imposto territorial, a denominação da função social da terra 

                                                           
36

 Já em 1954 surge um dos primeiros sindicatos de assalariados rurais em Campos dos Goytacazes (RJ). Cf. 

Morissawa (2001). 

37
  Recentemente o jornal O Globo, publicou uma matéria, divulgando que novos documentos divulgados pela 

Comissão da Verdade afirmam o uso de napalm na repressão militar à Guerrilha do Araguaia: “De acordo com 

um relatório feito em 1972 pelo tenente-coronel Flarys Guedes Henriques de Araújo, em pelo menos três 

bombardeios à Guerrilha, o Exército fez uso de napalm.” (SOUZA & PAIVA, 2013, p.6). Vejamos o despudor 

do aparato repressivo burguês para eliminar seja como for, as ameaças de subversão da “ordem”. 
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e o estabelecimento da desapropriação para as terras que não cumpram sua proposição social. 

Dada essa aparência progressista, inversamente, ela jamais foi colocada em prática, 

significando uma das estratégias de controle das lutas sociais nos conflitos agrários.  

 

Enfim, o Estatuto da Terra não saiu do papel e a política agrária real do 

regime militar significou, de fato, a entrega de mais terras aos comerciantes 

e industriais. E foi nesse período que se entregaram grandes extensões de 

terras públicas da região amazônica a grupos empresariais e também a 

multinacionais que, segundo o Incra, possuem hoje 30 milhões de hectares 

no Brasil. (MORISSAWA, 2001, p. 100) 

 

 

É nesse contexto que são criados o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), 

para trabalhar na reforma da estrutura fundiária, e o Instituto Nacional de Desenvolvimento 

Agrícola (INDA), voltado para o processo de colonização. Posteriormente esses organismos 

públicos foram unificados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

em 1970; hoje o INCRA é vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). A 

partir dessa mesma década se avança no estímulo à modernização e mecanização da 

agricultura como política agrária no país, processo que desencadeia o aumento progressivo da 

expulsão dos camponeses de suas terras rumo às cidades à procura de emprego. O estado do 

Paraná foi um grande alvo desse processo de expulsão de camponeses, e teve como agravante, 

no ano de 1975, “a construção da Hidrelétrica Binacional de Itaipu [que] levou à 

desapropriação de mais de 12 mil famílias de oito municípios do extremo oeste do estado” 

(MORISSAWA, 2001, p. 121). Em decorrência disso, alguns anos depois,  

 

 

em 1981, havia ainda perto de 500 famílias que tinham perdido suas terras, 

suas casas e seus empregos, devido à construção da Itaipu. Além de 

organizá-las, a CPT começou a cadastrar outras, interessadas em 

assentamento no Paraná. Sob a sigla Mastro (Movimento dos Agricultores 

Sem Terra do Oeste do Paraná), elas formaram uma espécie de regional de 

um movimento que iria alastrar-se por todo o estado. Nos anos de 1982 e 

1983, surgiram outros quatro movimentos semelhantes: o Mastes 

(Movimento dos Agricultores Sem Terra do Norte do Paraná); o Mastreco 

(Movimento dos Agricultores Sem Terra do Centro-Oeste do Paraná) e o 

Mastel (Movimento dos Agricultores Sem Terra do Litoral do Paraná). 

(Idem, 2001, p. 121) 
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Essas organizações passaram posteriormente a integrar o MST. Anteriormente, na 

Amazônia e no Centro-Oeste do país, a realização de projetos de colonização
38

 no decorrer da 

década de 1970, com o fim de pulverizar os conflitos pela terra, ocasionou a tensão na luta 

pela terra nessa região e, sobretudo ocasionou fáceis brechas para o capital estrangeiro 

adentrar em nossas terras. Já em 1974, “esses projetos de ‘ocupação’ foram abandonados e 

deram lugar à colonização pelas grandes empresas [...] que recebiam créditos a longo prazos e 

a juros baixos e contavam com incentivos fiscais” (MORISSAWA, 2001, p. 102)
39

.  

É também parte desse contexto, a criação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), no 

ano de 1975, vinculada à Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), central para a 

constituição do MST
40

. Foi criada na região amazônica com o fim de intervir nos numerosos 

conflitos fundiários na região. Posteriormente, se ampliando por todo o país, a CPT 

desempenha um importante papel na criação e fortalecimento de movimentos camponeses. 

Desde 1985 sistematiza e publica anualmente o relatório Conflitos no Campo no Brasil, que 

comprova em dados, os conflitos e a violência do campo que continuam vivíssimos
41

. A 

última síntese publicada mostra que 2012 foi 

 

mais um ano em que a violência esteve muito presente no cenário do campo 

brasileiro com crescimento de 24% no número de assassinatos (de 29, para 

36), de 51% nas tentativas de assassinato (de 38, para 77) e de 11,2% no 

número de trabalhadores presos (de 89 para 99). (CPT, 2013, p. 7) 

 

                                                           
38

  Achamos pertinente distinguir a colonização da reforma agrária. Os projetos de colonização constituem ações 

políticas que viabilizam o acesso à terra promovendo o povoamento de áreas ociosas com aproveitamento 

econômico, ou seja, tem como objetivo povoar a terra com exploração econômica. A Reforma Agrária se refere 

ao conjunto de medidas que visam a distribuição da terra, mediante modificações do regime de sua posse e uso a 

fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade, dessa forma processa-se a 

desapropriação de áreas que não cumprem sua função social. Cf. Morissawa (2001). 

39
 O caso de Chico Mendes demonstra a forma de respostas da classe dominante às denúncias de destruição de 

povos e regiões: seringueiro e sindicalista, Chico foi protagonista da fundação do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Xapuri (Acre), no ano de 1977. Nesse processo, se tornou referência de peso na denúncia da destruição 

da floresta amazônica. Em 1988 foi assassinado a mando de setores ruralistas. 

 
40

  Anteriormente, a criação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) em início da década de 1960 por parte 

da Igreja Católica vinculada à perspectiva da Teologia da Libertação – que interpretam a bíblia com lentes 

críticas, desde a visão dos oprimidos – contribuiu significativamente para organização dessas lutas. 

41
  Em relação ao MST, não nos esqueçamos do triste episódio do massacre de Corumbiara (1995) e de Eldorado 

do Carajás (1996). Porém, além das repressões que se repercutem na grande mídia, não deixemos também de 

recordar e pautar os extermínios regionais e locais. O assassinato de Cícero Guedes e Regina dos Santos 

(assentados e militantes do MST/RJ) no início do ano de 2013 pelas forças latifundiárias na região de Campos 

dos Goytacazes-RJ é exemplar. 
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Observa-se que os conflitos em torno da terra produzem múltiplas formas de lutas 

protagonizadas por trabalhadores rurais, camponeses sem terra, povos originários, 

quilombolas, seringueiros, etc. Todo esse contexto histórico, que com o fim da ditadura civil-

militar resultou na chamada “modernização-conservadora” influenciou em grande medida o 

surgimento do MST, que teve aproximadamente cinco anos de gestação até a sua constituição 

em 1984. 

 

Digamos que a semente do MST foi plantada em 7 de setembro de 1979, 

ainda em plena ditadura militar, quando aconteceu a ocupação da Fazenda 

Macali, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Muitas outras lutas, nesse 

estado e em todo o país, foram gerando lideranças e incrementando a 

consciência da necessidade de ampliação das conquistas em busca de um 

objetivo mais alto: a reforma agrária. (MORISSAWA, 2001, p. 123. Grifos 

originais) 

 

 

Nesse período de gestação espraiam-se por diversas regiões do Brasil, ocupações de 

latifúndios que deram consistência à formação do MST em âmbito nacional. É também desta 

fase, a decisão da ocupação como estratégia de luta histórica do campesinato brasileiro. A 

partir do ano de 1981 a CPT se empenhou na construção de encontros e diálogos entre 

diversas frentes na luta pela terra no Brasil. O ápice que resultou no nascimento do MST foi a 

realização do 1º Encontro Nacional dos Sem-Terra, ocorrido em janeiro de 1984 no estado do 

Paraná, na cidade de Cascavel. 

Após sua fundação enquanto movimento nacional, o MST foi se articulando em 

diversos estados do país. Frutos dessa articulação foram construídos os Congressos Nacionais 

do Movimento (1985, 1990, 1995, 2000 e 2007), os Encontros Regionais e Nacionais. Tais 

espaços constituem espaços de debates e deliberações dos caminhos, estratégias e desafios do 

MST na luta pela terra, pela Reforma Agrária e pelo Socialismo. 

Com abrangência nacional, internacionalmente ligado à Via Campesina
42

 e 

continentalmente vinculado à Coordenação Latino Americana de Organizações do Campo 

                                                           
42

 A Via Campesina é uma organização internacional, criada em 1993, que aglutina camponeses, trabalhadores 

sem-terra, povos indígenas, de todo o mundo. Defende a agricultura verdadeiramente sustentável como forma de 

prover a justiça social e dignidade. Declara-se contrária ao agronegócio e as multinacionais. É um movimento 

autônomo, pluralista e multicultural. Sua principal defesa é a soberania alimentar e a luta pelo impedimento do 

processo destrutivo neoliberal.  Mais informações disponíveis no sítio: www.viacampesina.org. 
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(CLOC)
43

, o Movimento prima pela permanência das ocupações como instrumento 

estratégico de pressão para a concretização da Reforma Agrária, ao passo que também 

significa uma forma de “no aqui e agora” formar novas perspectivas de vida em sociedade. É 

nesse sentido que uma militante redige em um texto, que as ocupações constituem conflitos 

necessários para a construção de conquistas e de uma pedagogia Sem Terra. Assim, diz a 

mesma: “o ato de ocupar áreas improdutivas não é apenas um ato de coragem, é uma ação 

baseada na necessidade econômica e no desejo de se auto-sustentar, a partir de seu próprio 

esforço” (SILVA, 2007, p. 54. Grifos nossos). No estudo sobre a atuação do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), que se inspira em grande parte nas experiências do MST, 

um autor militante desse Movimento afirma que nesse sentido,  

 

a organização coletiva dos trabalhadores é capaz de fazer o que o Estado não 

faz. E apontam para a perspectiva de uma nova lógica de organização do 

território, definida pelo interesse coletivo da maioria e não pela sede de 

lucros [...] (BOULOS, 2012, p. 62-63).  

 

 
 

Daí o caráter educativo das lutas pela terra. O processo de enfrentamento ao poder 

latifundiário é potencial, para os sujeitos que dele fazem parte, compreenderem a essência da 

produção das desigualdades e injustiças sociais. Entretanto, é necessário não subestimar as 

limitações e contradições presentes nesse percurso relacionadas à vigência de uma formação 

despolitizada e às dificuldades cotidianas impostas historicamente.  

A estrutura organizativa do Movimento é constituída pelas direções e coordenações 

nacionais, estaduais, regionais e locais e as secretarias, nacional e estaduais. Para melhor 

atingir seus objetivos o MST possui setores (como educação, finanças, formação, produção, 

frente de massas, saúde, gênero, comunicação e cultura) e coletivos (como relações 

internacionais, cultura e juventude), buscando a forma participativa e democrática na tomada 

de decisões. Nos acampamentos e assentamentos, as famílias constroem núcleos que discutem 

as necessidades de cada área. Dada a peculiaridade dos acampamentos – que ainda não 
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 A Coordenação Latino Americana de Organizações do Campo (CLOC) é uma instância de articulação 

continental, criada em 1994, que representa os movimentos camponeses, de trabalhadores e trabalhadoras, 

indígenas e negros de toda a América Latina. São 84 organizações, em 18 países da América Latina e do Caribe. 

A CLOC é parte da Via Camponesa Internacional. Mais informações disponíveis no sítio: <http://www.cloc-

viacampesina.net/>. 
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constituem a conquista da terra desapropriada legalmente –, a ocupação e suas posteriores 

ações (nucleação, assembleias, formação política, cultural, etc.) têm um sentido dorsal para a 

consolidação dos objetivos e princípios do Movimento. Assim, “desde a abertura de ruas, 

passando da coleta de lixos, até a forma de solução dos problemas cotidianos podem 

representar, numa ocupação, um aprendizado de decisão e trabalho coletivo” (BOULOS, 2012, 

p. 64; Grifos nossos).  

Atualmente o MST atua em 24 estados nas cinco regiões do país. Para canalizar toda a 

estrutura organizacional anteriormente colocada, o Movimento possui seus princípios e 

valores. Os que dizem respeito à direção política são: a direção coletiva, a divisão de tarefas, a 

disciplina, o planejamento, o movimento de crítica e auto-crítica, o estudo e a vinculação 

permanente com as massas. Do mesmo modo, os princípios pautados para sua organização 

social são: o trabalho de base, a luta de massa, a formação de quadros, o desenvolvimento das 

místicas, a prática de seus valores, a democracia participativa, e a autonomia financeira. Na 

questão da produção é importante ressaltar a perspectiva de cooperação. 

 

O Estado burguês, através do Incra, adota um modelo de reforma agrária 

voltado para a propriedade familiar. O MST, por sua vez, tem como 

princípio básico o estímulo à cooperação e ao trabalho coletivo da terra. As 

disputas e concepções assumem contornos políticos e ideológicos. 

(MACHADO, 2008, p. 250) 

 

 

É necessário por outro lado, considerar também suas limitações. Um dilema central é 

que as lutas dos sem terra não ferem diretamente o “núcleo duro” da contradição capital 

versus trabalho. Isso porque a base social do Movimento é protagonizada por trabalhadores 

rurais semiproletários ou semi-assalariados. “Desse modo, só podem afetar a produção 

capitalista indiretamente, ou seja, no plano político e jurídico-ideológico, quando questionam 

as formas burguesas de propriedade” (MACHADO, 2007, p. 172). Nesse sentido, o MST faz 

parte de todo aquele quadro, anteriormente discutido, caracterizado pelas contradições e 

desafios vivenciados pelos movimentos sociais contemporâneos, nos marcos da crise das 

formas clássicas de organização da classe trabalhadora. É inegável que o Movimento possui 

um protagonismo fundamental na denúncia da questão agrária brasileira, pois “de alguma 

maneira desvendam o que ele [o Estado burguês] procura ocultar: seu caráter de classe” (Idem 

p. 172). Assim, é evidente a necessidade identificada pelo próprio Movimento de ampliação 
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de suas ações articuladas às multi-expressões de conflitos e lutas populares. Vejamos o que 

considera uma das lideranças do Movimento: 

 

O específico e o geral – neste caso, a luta pela terra e a luta política pelo 

poder popular, por exemplo – devem ser fundidos. As lutas sociais dos 

acampamentos e assentamentos por melhores condições de vida – que são 

elementos mobilizadores, pois dialogam com as necessidades imediatas das 

pessoas – também devem estar articuladas à construção do poder popular no 

local e nacionalmente, ao lado de outros setores da classe trabalhadora. 

(MAURO, 2007, p. 130). 

 

 

Desde a gênese do MST, a realidade rural passou por mudanças significativas. 

Atualmente dominada pelo capital financeiro e globalizado, tem produzido uma grande 

ofensiva sobre a natureza, sobre a produção e bens agrícolas, nos quais se hegemonizam os 

mercados de agrobusiness e dos commodities. Além dos latifúndios, é preciso enfrentar o 

avanço vertiginoso do modelo do agronegócio que representa o “casamento” entre os grandes 

latifundiários, o capital agroindustrial, estrangeiro e financeiro, sob o patrocínio de políticas 

de Estado. Assim, as iniciativas capitalistas em busca da revalorização de seus processos 

produtivos integra, fundamentalmente, também a agricultura. Nesse contexto, a luta pela 

reforma agrária ganha novos sentidos e configurações.  

 

A aliança política civil-militar que sustentara a ditadura, com a retirada do 

seu lado militar que ficou conhecida como fim da ditadura, mostrará as 

fortes alianças que se forjaram no mundo civil entre os capitalistas agrários e 

dos industriais, entre os capitais nacionais e as grandes empresas nacionais e 

as grandes multinacionais (Sadia, Maggy, Perdigão, Monsanto, Cargill, 

Bunge, Novartis, etc.), com as instituições de pesquisas nacionais (Embrapa, 

faculdades de agronomia e de engenharia florestal devidamente orientadas 

na perspectiva epistêmico-política da revolução verde), com a consolidação 

de um poderoso setor financeiro nacional (Bradesco, Itaú, Unibanco, Real), 

que como é sabido, contou com forte apoio institucional internacional 

(CGIAR, Fundação Rockfeller, Banco Mundial, FAO, BIRD, BID). 

(PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 12) 

 

 

Uma dos domínios do capital, constituído pelo campo agropecuário, têm se fortalecido 

com as políticas neoliberais. Podemos constatar uma intensa mecanização da agricultura, 
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atrelado ao uso extremamente descabido de agrotóxicos, a inseminação e modificação 

artificial de sementes e a ampla expansão de pastagens em regiões de plantios
44

. 

A crise do capital financeiro, da qual falamos anteriormente, impulsionou a corrida da 

especulação ao investimento nos recursos naturais. A partir de Stédile (2013a) podemos 

verificar que o capital financeiro internacional controla a agricultura através de vários 

mecanismos: pela adoção de políticas neoliberais e liberação dos mercados na produção 

agrícola; pelo avanço da concentração de empresas que atuam na agricultura; pelo processo de 

dolarização da economia mundial, facilitando a entrada de empresas no domínio nacional; 

pela imposição de regras de livre-comércio pelos organismos internacionais, facilitando a 

garantia dos interesses das grandes empresas; pela produção da dependência da produção 

agrícola ao financiamento via créditos bancários e pelos subsídios governamentais a favor da 

agricultura capitalista, pelas isenções fiscais e aplicação de taxas de juros funcionais. 

Em síntese, diz o nosso autor: o conjunto dessa ofensiva significa que atualmente 

“aproximadamente 50 maiores empresas transnacionais controlam o maior parte da produção 

e do comércio agrícola mundial” (STÉDILE, 2013a, p. 22). Esse quadro revela o alto poder 

político do capitalismo agrário sobre o Estado. Nesse contexto se acirram as desigualdades e o 

empobrecimento da população rural, constituindo graves violações de direitos humanos. 

“Entre 1992 e 2003 o crescimento da área das propriedades capitalistas teria sido de 77 

milhões de hectares, ao passo que o crescimento das propriedades familiares teria sido de 12 

milhões de hectares” (FERNANDES, B., 2010, p. 192). Um sociólogo suíço, ex-relator da 

Organização das Nações Unidas (ONU), afirma que os especuladores deveriam ser julgados 

por crime contra a humanidade, pois afirma que a especulação financeira dos alimentos nas 
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 Nos períodos das duas grandes guerras mundiais houve o desenvolvimento de gazes tóxicos e produtos 

químicos para fins de combate. Porém foi detectado que, além disso, essas substâncias também impactavam na 

destruição da fauna e flora. No pós 2ª Guerra, esses venenos foram funcionalmente direcionados à produção 

agrícola, no que hoje se chamam de agrotóxicos. Junto a isso se desenvolveu uma intensa mecanização da 

agricultura, a produção de plantas que “respondem” a esses insumos, produzindo então um aumento na produção 

de alimentos e a implantação do modelo de monocultura. É o que conhecemos como a Revolução Verde, que na 

verdade significou uma ampla degradação ambiental e humana, além de um efeito ideológico potente; 

conseguiram fazer-nos crer que não há alternativas para quem não pode pagar uma alimentação orgânica do que 

aquela amplamente contaminada com o uso dos agrotóxicos. Longe de resolver o problema da fome, a 

Revolução Verde também aumentou a concentração fundiária e a dependência de sementes, impactando 

violentamente os saberes populares. No Brasil esse “pacote” foi implantado durante o período da ditadura civil-

militar, e resultou no atual modelo predominante e predatório de agricultura: o agronegócio. Para 

aprofundamento, cf. MST (2009/2010). 
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bolsas de valores é um dos fatores centrais no aumento do preço da cesta básica nos últimos 

anos. Em diálogo com o que João Pedro Stédile dizia sobre o monopólio das grandes 

empresas na agricultura, Jean Ziegler em entrevista ao Jornal Sem Terra, afirma que no 

mundo, 85% dos alimentos de base negociáveis são controlados por 10 empresas. 

 

O direito à alimentação é o direito fundamental mais brutalmente violado. A 

fome é o que mais mata no planeta. A cada ano, 70 milhões de pessoas 

morre. Destas, 18 milhões morrem de fome. A cada 5 segundos, uma criança 

no mundo morre de fome. (ZIEGLER, 2013, p. 4) 

 

 

 

Mudaram-se as formas de governo (Collor, FHC, Lula, Dilma), sem mudanças 

estruturais na questão agrária a favor dos trabalhadores. Pelo contrário, a “armação” 

latifundiária brasileira vem mantendo as mesmas ofensivas violentas e autoritárias, com um 

misto de elementos arcaicos e modernos. O Movimento se viu imerso em uma grande 

controvérsia: se alinhavar ou se opor ao governo? Pois mesmo com todas as contradições do 

governo Lula (2003-2006/2007-2010), houve a implementação de alguns benefícios para os 

pequenos agricultores e certo freio à repressão ao Movimento. Tal postura tem sido 

polemizada tanto pelo Movimento, quanto pelos estudiosos “amigos do MST” diante do atual 

governo do PT. Aliás, o governo de Dilma Rousseff (2011-hoje) têm sido o que menos 

desapropriou imóveis rurais para fazer reforma agrária nos últimos 20 anos.  

Essa condição conjuntural na particularidade brasileira tem sua sustentação política na 

Bancada Ruralista
45

 “que se estrutura em vários partidos e detém entre um quarto e um terço 

de deputados e senadores, votando no Congresso segundo sua orientação” (DELGADO, 2010, 

p. 108). Por esse traçado podemos visualizar o profundo sentido atualizado das lutas do MST 

e demais movimentos sociais camponeses que questionam essa enrijecida estrutura de poder 

destrutivo, visto que “estima-se que perto de 85% dos assentamentos no Brasil foram criados 

a partir de ocupações de terra” (FERNANDES, B., 2010, p. 174). 
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  Uma das mais fortes, se não a mais forte das entidades patronais presente na Bancada Ruralista é a União  

Democrática Ruralista (UDR), fundada em 1985. “Atuando em diversas frentes, a UDR manteve-se como o 

grande porta-voz das posições antireformistas. A mobilização para sua causa foi feita por meios de grandes 

eventos, em especial leilões de gado para arrecadar fundos para financiar as atividades da entidade. [...] 

notabilizou-se pela reedição das tradicionais práticas violentas que marcaram a história da propriedade fundiária 

no Brasil. As milícias privadas, modernizadas no formato de empresas de segurança, foram amplamente 

utilizadas para tentar coibir as ocupações” (MEDEIROS. 2010, p. 135). 



59 

 

O avanço do fluxo das privatizações dos bens naturais tem agravando os riscos 

ambientais, que colocam em xeque a saúde e a existência da humanidade. Um exemplo atual 

de risco ambiental é o processo de leilão de blocos para exploração e produção de petróleo e 

gás natural. Já sobre os riscos para a saúde humana podemos citar o grande número de casos 

de câncer que se desenvolvido pelo consumo ou contato com agrotóxicos, que são utilizados 

de forma desmedida.  

Tendo em vista a totalidade desse arranjo, o MST propõe, além da desapropriação de 

grandes latifúndios improdutivos, a reorganização da produção agrícola, com um novo 

modelo caracterizado pela agroecologia.  

 

Uma combinação de distribuição de terras com agroindústrias nos 

assentamentos na forma cooperativa, voltada para o mercado interno. 

Implantando uma nova matriz tecnológica baseada nas técnicas agrícolas da 

agroecologia. E ainda a ampla democratização da educação, com a 

instalação de escolas em todos os níveis, em todo o meio rural. (STÉDILE, 

2011)
46

 

 

 

Durante o primeiro semestre de 2013, houve no Brasil diversas lutas desencadeadas, 

nas quais o MST se inseriu recolocando a pauta da reforma agrária. Nessas ocasiões foram 

cobradas ao governo “o assentamento das mais de 150 mil famílias acampadas sendo 90 mil 

do MST, tendo a desapropriação como o principal instrumento” (MST, 2013, p. 2). Porém, o 

Movimento defende que a desapropriação por si só não garante a concretização da reforma 

agrária necessária e assim, propõe a Reforma Agrária Popular. Nesse sentido pautam nessa 

proposta que as  

 

medidas necessárias devem fazer parte de um amplo processo de mudanças 

da sociedade e, fundamentalmente, da alteração da atual estrutura de 

organização da produção e da relação do ser humano com a natureza, de 

modo que todo o processo de organização e desenvolvimento da produção 

no campo aponte para a superação da exploração, da dominação política, da 

alienação ideológica e da destruição da natureza. (STÉDILE, 2013b, p. 149) 
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 Entrevista concedida à revista Carta Capital. Disponível em: <www.cartacapital.com.br/politica/o-mst-muda-

o-foco> Acesso em: 20 de julho de 2013. 



60 

 

Por conseguinte, a proposta de reforma agrária popular do MST pretende contrapor-se 

ao modelo econômico-social hegemônico que aprofundou a integração do latifúndio com as 

empresas transnacionais e o capital financeiro. Como a consolidação do agronegócio 

engendra novas configurações para a questão agrária brasileira, coloca grandes desafios para o 

MST na batalha da luta de classes na questão agrária, pois o inimigo atual não é somente o 

velho fazendeiro latifundiário tradicional. Bancos e empresas transnacionais constituem os 

“novos” inimigos a serem enfrentados, sem que o “antigo” tenha sido derrotado. Vejamos 

quanta complexidade. Diferentemente da proposta de reforma agrária “clássica” ou de 

mercado – que funcionava quando o modelo econômico era dominado pelas indústrias e que 

hoje sob o domínio do capital financeiro não é suficiente – a reforma agrária popular do MST 

pauta medidas necessárias relacionadas aos seguintes pontos: democratização do acesso à 

terra, dos bens da natureza e dos meios de produção na agricultura; a proibição a propriedade 

privada da água; a organização da produção no campo brasileiro; a adoção de um novo 

modelo tecnológico orientado pelo enfoque ecológico e participativo; o manejo sustentável da 

água e da irrigação; a garantia de políticas públicas agrícolas; o acesso à educação no campo;  

extensão de agroindústrias para o interior do país; o desenvolvimento da infraestrutura social 

que contemple a população rural e mudanças na forma de funcionamento da estrutura 

administrativa do Estado, como as instituições públicas que atuam na agricultura. Para o 

alcance das mudanças propostas o Movimento indica a necessidade da mobilização popular 

no pressionamento da ação do Estado.
47

  

Será que o Movimento tem conseguido avançar nessas pautas? De que forma? Quais 

limites, desafios e contradições permeiam essa proposta tendo em vista a realidade 

transnacional do capital? São questões fundamentais a serem trabalhadas no próximo 

Congresso Nacional do MST que se desencadeará em fevereiro de 2014. 

Sem entrar nos detalhes da proposta de Soberania Alimentar, defendida pelo 

Movimento, ela aponta como central a luta contra os transgênicos, contra as monoculturas, a 

afirmação das sementes como patrimônio da humanidade e a defesa do meio ambiente, para 

alimentação saudável de toda a população. Nesse sentido, trazemos alguns dados interessantes 

sobre a produção de alimentos, provenientes do Censo Agropecuário feito no ano de 2006 

pelo IBGE: 70% dos alimentos produzidos no Brasil são provenientes da agricultura 
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  Cf. a Proposta de Reforma Agrária Popular do MST em Stédile (2013b). 
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camponesa ao passo que é o agronegócio que obtêm 86% dos créditos do governo
48

. Porém, 

destacará uma autora que a agricultura familiar “ocupa somente 25% da área total do país, 

enquanto os 75% restantes são ocupados por 500 mil estabelecimentos considerados 

patronais” (LUSTOSA, 2012, p. 52). 

A lógica de expansão capitalista na particularidade brasileira revela uma estreita 

simbiose entre o rural e o urbano, pois a profunda ofensiva do capital no campo agrário tem 

produzido uma tendência cada vez maior de expulsão dos camponeses rumo às cidades em 

busca de melhores condições de vida – o que é profundamente frustrado pela perversa 

ofensiva do capital contemporâneo na questão urbana. Essa questão tem colocado um desafio 

atual para o Movimento relacionado à composição de sua base social, pois é possível 

caracterizá-la em muitos casos sob o predomínio de natureza urbana: é grande a medida de 

trabalhadores desempregados, moradores de rua, ex-operários, sem-teto compondo os 

acampamentos do Movimento. Um autor traz um exemplo ilustrativo relacionado ao 

acampamento Nova Canudos em São Paulo no ano de 1999: “[...] 80% dos acampados vieram 

de centros urbanos ou cidades localizadas em várias regiões do Estado [...]” (BUZETTO, 

1999, apud MACHADO, 2007, p. 176). Ainda que não tenhamos condições de aprofundar a 

análise, podemos visualizar essa tendência nos acampamentos nos quais atuamos pela via 

extensionista na região norte e baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro. Através das 

nossas aproximações, diálogos e ações pela via da extensão, podemos constatar que 

considerável parte dos sujeitos constitutivos do acampamento Osvaldo de Oliveira, por 

exemplo, ingressaram na ocupação provenientes de cidades próximas da região (Rio das 

Ostras, Macaé, Cabo Frio, etc.), impulsionados pela necessidade econômica de se auto-

sustentar, pois anteriormente de modo geral se situavam nas margens do desemprego, de 

empregos informas degradantes, destituídos de renda fixa, com condições de vida precárias, 

inclusive com extrema dificuldade de garantirem suas moradias e alimentação. É nesse 

sentido que outro autor dirá: 

 

a questão agrária então se urbaniza, e uma internacional camponesa como a 

Via Campesina, da qual o MST é um dos principais protagonistas, faz 

sentido. Há, assim, uma linha que aproxima tanto a Monsanto ao McDonald 

como, contraditoriamente, os agricultores franceses ao MST, aos 
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 Cf. o sítio da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Disponível em: 

http://contraosagrotoxicos.org. Acesso em setembro de 2013. 
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camponeses e indígenas hondurenhos, aos zapatistas, aos cocaleros, aos 

mapuche, aos indigenatos equatorianos e mexicanos, aos piqueteros, aos 

sem-teto. (PORTO-GONÇALVEZ, 2005, p. 18) 

  

Os assentamentos em especial, são historicamente uma questão de frequentes 

discussões e desafios para o MST. Em termos gerais, destacamos dois aspectos. Por um lado, 

os assentamentos têm, potencialmente, uma relevância em dinamizar economicamente as 

regiões em que se instalam, por exemplo, através das cooperativas. Também significam uma 

“trincheira de contra-hegemonia” nos territórios por constituir uma referência concreta de 

proposição de outra forma de organização das relações de produção e sociais (que não se 

dissociam), principalmente em regiões com histórico rigor de cultura coronelista como em 

Campos dos Goytacazes-RJ, onde também intervimos com o trabalho de extensão. Por outro 

lado, verifica-se de um modo geral – mas não generalista – que após a conquista legal da terra 

muitas lutas alimentadas pelos princípios políticos do Movimento se retraem paulatinamente. 

Quais são as causas dessa contradição? Vejamos uma precisa interpretação: 

 

Aquilo que serve como motor de organização do proletariado em classe – o 

questionamento jurídico-político da concentração da propriedade privada dos 

meios de produção em pouquíssimas mãos –, perde força política quando se 

torna assentado, pois é obrigado a produzir para o “mercado” e, além disso 

tem que demonstrar a viabilidade econômica de suas cooperativas. Por uma 

questão de princípio, os sem-terra defendem a propriedade coletiva sob 

controle dos trabalhadores. Mas, por outro lado, sabemos que estão presos à 

lógica perversa do “mercado”. (MACHADO, 2007, p. 178) 

 

É então que uma pergunta-reflexão desse mesmo autor é cabível: “uma vez assentado, 

qual o alcance da luta do movimento como um todo?” (Idem). Sem condições nem intenção 

de respondê-la, colocamo-la no debate com o fim de atentar para o momento central que 

representam os acampamentos. Isso porque são neles que podem se delinear ensaios das 

formas futuras dos assentamentos. São diversas as possibilidades e desafios a serem tecidos 

no processo dos acampamentos, porém enfatizamos que a gestação de processos de formação 

política pode ser uma das formas de politizar e fortalecer os futuros passos dos 

assentamentos. É o que aprofundaremos em momento posterior desse trabalho. 
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As lutas dos Sem-Terra evidenciam que a luta de classes vai além da centralidade 

antagônica entre capital versus trabalho, exalando um sentido pedagógico fundamental em 

tempos de “barbárie generalizada”. Têm desde sempre contribuído na manutenção do tema da 

reforma agrária no cenário político brasileiro, evidenciando a questão agrária como um nó 

estratégico na formação sócio-histórica do Brasil. Isso por si só coloca uma gama de desafios 

ao Movimento e um deles aponta para a necessidade de articulação em “unidade na 

diversidade” das lutas da classe trabalhadora. Contudo,  

 

a necessidade de unidade dessas lutas, o que nos parece óbvio, não pode se 

tornar uma virtude em si mesma, sob pena de matar a diversidade, principal 

riqueza do campesinato e das formações sociais do mundo rural que, cada 

dia mais, se enriquece com novos protagonistas, como o indigenato (Darcy 

Ribeiro) no Equador, na Bolívia e na Guatemala ou como os 

afrodescendentes e quilombolas no Brasil (pallenque na Colômbia e no 

Panamá). (PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 17) 

 

  

 Realizando essa busca de “fios históricos”, procuramos esboçar um mapa conjuntural 

que nos dê um alicerce necessário para problematização das nossas experiências de extensão, 

no sentido de que os aspectos intrínsecos ao capitalismo contemporâneo e suas heranças 

históricas particulares indicarão a necessidade de ampliação e qualificação da gestação de 

processos formativos que permitam captar a essência desse movimento, como também 

desafios e limites vestidos de complexidade. 
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CAPÍTULO 2 – TRINCHEIRAS DE IDEIAS VALEM MAIS DO QUE TRINCHEIRAS 

DE PEDRAS

 

 

Se o operário soubesse 

Reconhecer o valor que tem seu dia 

Por certo que valeria 

Duas vezes mais o seu salário 

 

Cartola, Nelson Sargento e Alfredo Português  

O Samba do Operário 

 

 

 

Como vimos, o curso da história atual tem produzido com intensidade cada vez maior 

a mercantilização da vida, em todas as suas dimensões – objetivas e subjetivas – marcando 

com uma determinada forma de cultura, uma sociabilidade fraturada pela naturalização de 

diversas expressões da barbárie, pelo divórcio da humanidade com a solidariedade e pelo 

reforço do individualismo e da competição. O critério de cidadania passa ser a capacidade de 

consumo, que funcionalmente produz um cabresto com a “indústria do endividamento”. Tal 

quadro, complexo de determinações irá rebater com rigor nos sujeitos individuais e coletivos; 

assim as lutas coletivas são vistas como transtorno ao fluxo “normal” do cotidiano. 

Falar de consciência de classe em tempos em que as classes andam questionadas, em 

que prevalece a “pequena política” – em termos gramscianos –, é um desafio de grande 

envergadura, que deve ser enfrentado e qualificado. As ofensivas burguesas dificultam, mas 

não anulam as possibilidades de seus “saltos críticos”, pois “a consciência é filha do 

movimento e das contradições e não das certezas, quaisquer que sejam” (IASI, 2002, p. 21). 

É nesses marcos que discutimos os processos de formação política, atreladas 

fundamentalmente ao método materialista histórico dialético de Marx, que ao nosso juízo, é a 

fonte privilegiada para a transcendência dos aspectos imediatos do real que se apresentam 

como naturais, imutáveis e eternos. Assim, a especificidade dos espaços de formação política 

                                                           

 O título em questão é um frase de autoria de José Martí (1853 – 1895).  
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se situa na tarefa de socializar elementos teóricos fundamentais para que a classe trabalhadora 

possa se constituir como sujeito histórico, capaz de contribuir para elevar a consciência dos 

marcos “egoísta-passional” ao nível “ético-político” – nas formulações de Gramsci – no 

sentido de possibilitar a construção de alternativas emancipatórias desde a realidade mais 

próxima àquela universal. 

Para o MST, o investimento na gestação desses processos é estrategicamente central 

no sentido de possibilitar a leitura da necessidade histórica da luta pela terra, pela reforma 

agrária e por outra forma de sociedade. Por isso vem se esforçando profundamente na 

ampliação desses espaços – inclusive construindo uma Escola Nacional de formação que se 

tornou referência mundial – e buscando estabelecer diversas parcerias e convênios com 

universidades públicas brasileiras e latino-americanas. 

Assim, salientamos que a articulação da universidade pública com os movimentos 

sociais com corte de classe é extremamente necessária e possível. Entendemos a universidade 

como espaço público, e, portanto com um papel social a cumprir, de socialização do 

conhecimento e dos meios para produzi-lo, tendo como sujeitos privilegiados àqueles que são 

extirpados historicamente de seu espaço: os trabalhadores. Tendo em vista os “fios 

interrompidos” presentes nas tentativas mais consistentes dessa relação, é possível visualizar 

certo avanço, mas ainda repleto de limites e desafios nas propostas que se colocam a tarefa de 

construção na “contra-corrente”. Porém, afirmamos que apesar dos impasses, as 

possibilidades são muitas e precisam estar firmadas nos fundamentos que justificam a 

necessidade desse diálogo. 

Cabe colocar que para incrementar a argumentação desse capítulo contamos com as 

entrevistas concedidas por uma educadora popular, professora universitária aposentada, com 

trajetória repleta de experiências com processos de formação política, em que nos 

designaremos como (E1); e por um membro da coordenação estadual do MST-RJ, do setor de 

formação, em que nos referiremos como (E2). 
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2.1 - Formação Política: elementos teóricos 

 

Para o desenvolvimento desse ponto, ressaltamos três momentos centrais: um primeiro 

que recupera algumas questões sobre o processo de formação da consciência, fundamentais 

para compreensão do significado da formação política, um segundo que discute mais 

especificamente o sentido da gestação de processos de formativos para as lutas sociais com 

corte de classe e um último que reflete sobre algumas perspectivas desses processos para o 

MST. 

 

2.1.1 - Considerações sobre os processos de formação da consciência 

 

Porque traçar algumas considerações sobre os processos de formação da consciência 

para discutir a questão da formação política? Partindo do pressuposto da perspectiva marxiana 

de que “a história do capitalismo é a história da luta de classes”, ressaltamos que as classes 

não são fatos naturais, mas sim construídas historicamente, tensionadas pelos indivíduos que, 

encarnando projetos coletivos, alcançam de diferentes formas e graus, a consciência dos 

interesses antagônicos postos na relação capital versus trabalho. Entendemos que os processos 

de formação política vão incidir no movimento contínuo de formação da consciência. Por isso 

começamos esse momento do trabalho delineando algumas considerações centrais a seu 

respeito. 

É importante ponderar que nossa compreensão sobre os processos de formação da 

consciência se fundamenta no sentido do movimento histórico dialético, em que a consciência 

não “é”, mas “torna-se” permanentemente na relação concreta entre os homens e destes com 

seu meio
49

, não sendo assim um processo mecanicamente gradativo, e, portanto, não linear, 

mas sim permeado por contradições, avanços e recuos. Escolhemos esse ponto de partida para 

a discussão específica sobre a formação política, pois entendemos que 
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  “É na interação com o mundo externo que se forma o psiquismo, a estrutura básica do universo subjetivo do 

indivíduo” (IASI, 2011, p. 16). 
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estudar o processo de consciência é refletir sobre a ação dos indivíduos e das 

classes em sua pretensão de mudar o mundo. Uma ordem não se mantém por 

nenhum atributo inato, mas por sua capacidade de se reproduzir e reproduzir 

continuamente nas relações que a constituem. (IASI, 2002, p. 13) 

 

Ou seja, a (re)produção sistêmica constrói e alimenta  continuamente um aparato 

ideológico capaz de garantir o suprimento das suas necessidades privadas. Os indivíduos 

expropriados dos meios de produção e tendo sua força de trabalho como única mercadoria, 

também são expropriados dos meios que possibilitam identificar a essência real dessa 

“ordem”, colocando no plano individual as culpas pelos “fracassos” e “êxitos” na busca por 

uma sonhada “vida melhor”. Esse projeto será internalizado pelas consciências dos sujeitos de 

modo a produzir a interiorização dos mecanismos ideológicos das classes dominantes, 

naturalizando e reforçando a reprodução dessa racionalidade. Se buscarmos afirmar que esse 

processo é tensionado pela possibilidade de transgressão, “como os indivíduos moldados para 

a conformidade e o consentimento podem se rebelar contra a ordem que os moldou?” (IASI, 

2002, p. 13). 

Inexistem receitas prontas que garantam a realização daquilo que Gramsci chamou de 

realização “catártica”, ou seja, do salto da restrição particular, “econômico-corporativo” ao 

universal, “ético-político”.  Em meio de diversos limites e desafios colocados no arranjo dessa 

forma de sociabilidade, há muitas possibilidades. Uma delas é o investimento em processos 

de formação política (dos quais falaremos melhor adiante), que deve estar atento à 

“consciência” como contínua (re)construção e estando influenciada pelas diversas 

determinações de contextos específicos. 

Não podemos deixar de apontar a fundamental importância da categoria trabalho para 

o debate sobre a formação da consciência. Como base ontológica do ser social, atividade pela 

qual o homem transforma o mundo exterior e ao mesmo tempo se transforma, é, pois a base 

em que se gestam determinadas formas de consciência social, capacidade que, nas palavras de 

Marx, “distingue a melhor a abelha do pior arquiteto” pela sua qualidade teleológica. Sem 

termos a pretensão de esgotar esse amplo debate, central na teoria social de Marx e alvo de 

pesquisa de muitos estudiosos, é importante colocar que o trabalho é gerador de formas de 

interação constitutivas das relações humanas. É também gerador do movimento das 
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capacidades humano-genéricas essenciais, que de acordo com Barroco (2008) são elas: a 

sociabilidade, a consciência, a universalidade e a liberdade. O trabalho, fundamento 

ontológico do ser social e, portanto ineliminável da existência humana, “implica um dado 

conhecimento da natureza e a valoração dos objetos necessários ao seu desenvolvimento: aí é 

dada a gênese da consciência humana – como capacidade racional e valorativa” (Idem, p. 27).  

Portanto, o trabalho como alicerce do desenvolvimento histórico do ser social, é a atividade 

pela qual os homens produzem a riqueza humana, aqui entendida pelas acepções de Marx, 

como pleno desenvolvimento do domínio do homem sobre a natureza e sobre si próprio. 

No entanto, sob o contexto da apropriação privada da riqueza socialmente produzida, 

que coisifica o conjunto das relações sociais e restringe o foco à singularidade desconectada 

da genericidade humana, o trabalho, ao invés de realizar o ser social, o distancia de suas 

potencialidades emancipadoras, divorciando inclusive o “trabalho braçal” do “intelectual”. 

Portanto, submetidos à lógica da sociabilidade burguesa, o desenvolvimento da consciência, 

ao invés de problematizar as contradições dessa formação social, as tornam inevitáveis e 

imutáveis. A partir dos debates realizados no capítulo anterior, podemos afirmar que o 

capitalismo contemporâneo produz o aprofundamento desse estranhamento entre ser social e 

trabalho em seu sentido ontológico, complexificando, assim, a construção de processos de 

formação da consciência de classe e sua potencialidade de materializar um novo devir 

histórico.  

Mauro Iasi nos municia de elementos essenciais para o estudo sobre o processo de 

formação da consciência, que nos dão base para a reflexão sobre o sentido da formação 

política. Atentando para o seu movimento, o autor destaca: “falamos em processo de consciência 

e não apenas consciência porque não a concebemos como uma coisa que possa ser adquirida e que, 

portanto, antes de sua posse, poderíamos supor um estado de ‘não consciência’” (IASI, 2011, p. 12) 

Nesse sentido, toda atividade humana é eminentemente consciente, marcada por uma 

forma mais ou menos elaborada de explicar o mundo. Gramsci diria que ainda que nem todos 

exerçam a função de intelectual, organizativa e educativa junto às massas, todos os indivíduos 

o são, na medida em que todos possuem uma determinada visão de mundo, seja expressa na 

linguagem, no senso comum ou numa posição crítica. Eis o fundamento que comprova a 
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falsidade daquela concepção de consciência tornada questão de “virtude”, de forma 

psicologizada, típica do senso comum
50

, como se esta fosse algo “digno” de alguns.  

Ademais, destacamos a extrema falácia da concepção difundida pela oficialidade 

burguesa, para a qual a consciência é interpretada através de lentes moralistas, como sendo 

constitutiva de um determinado “caráter”, descolada das relações sociais que a molda, como 

se a mesma brotasse de uma suposta força subjetiva em si. Marx já dizia: “Não é a 

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

determina sua consciência” (MARX, 2008, p. 47). Ou seja, a consciência é produzida a partir 

da totalidade de relações que as conformam, podendo ser transformada, ou não, na medida em 

que se insere em outras formas de vivências. A famosa frase de Paulo Freire que diz “a cabeça 

pensa onde os pés pisam” deve ser interpretada com um cuidado imprescindível, de não 

idealizar essa relação de forma determinista. A “cabeça” pode vir a pensar de forma diferente 

“onde os pés pisam” na medida em que as contradições e outras formas de “ler o mundo” são 

captadas pelos indivíduos através de diversas mediações, por exemplo, pela inserção na 

organização política no espaço de trabalho.  

No Prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, ao se referir à estrutura 

econômica da sociedade, Marx sinalizava que a mesma constitui “a base real sobre a qual se 

eleva uma supereestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais 

determinadas de consciência” (MARX, 2008, p. 47). Na contramão das acusações 

deterministas à Marx, o que esse trecho nos alerta é ao fato de que as formas de consciência 

estão intimamente implicadas na relação que existe entre as relações sociais de produção e o 

desenvolvimento das forças produtivas. O que não significa dizer que os processos de 

consciência são engessados nessas condições estruturais. A consciência, pois, desenvolve-se 

no seio das relações sociais típicas de determinados momentos históricos, e, portanto se 

constitui associadamente em relação às condições objetivas e subjetivas particulares e 

históricas. 

O estudo de Iasi (2011) nos permite identificar determinações e momentos primordial 

para a formação do processo de consciência de classe, que não se faz linear, mas permeado 
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  “O senso comum não é, in too, um ‘inimigo a ser vencido’; deve-se instaurar com ele uma relação dialética e 

maiêutica para que seja transformado e, ao mesmo tempo, se transforme, até a conquista [...] de um ‘novo senso 

comum’, a que é necessário chegar no âmbito da luta pela hegemonia”. (LIGUORI, 2007, p. 102). 
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por avanços e recuos; limites e desafios. O espaço de inserção imediata do indivíduo – no qual 

o movimento crítico ainda não se manifesta de forma a questionar o concreto aparente – 

constitui a base para a formação da primeira forma de consciência. Nesse momento a 

consciência é moldada pela vivência pragmática no cotidiano e pela absorção de sínteses, 

valores e padrões de comportamento existentes, alimentando a reprodução de normas de 

forma acrítica. Assim, a compreensão do todo pela parte é a chave de leitura do mundo que se 

dá pela ultrageneralização dos aspectos da realidade. É nesse sentido que os primeiros espaços 

de inserção do indivíduo (família, escola, igreja, etc.) influenciarão de forma incisiva na 

formação dos sujeitos. “Dessa forma, inicialmente, a consciência seria o processo de representação 

mental (subjetiva) de uma realidade concreta e externa (objetiva), formada neste momento, através de 

seu vínculo de inserção imediata (percepção)” (IASI, 2011, p. 14). 

As demais inserções nas relações sociais para além do espaço familiar podem reverter 

ou mesmo reforçar suas bases valorativas. Nessa manifestação inicial, em que a consciência 

se expressa como alienação
51

, é o momento propício para impregnação da ideologia 

dominante
52

, que exercerá o papel de conformar as subjetividades a se adequarem à “ordem”. 

O Capital como relação dominante gera assim “as condições para que a atividade humana 

aliene em vez de humanizar” (Idem, p. 21). 

Na medida em que a possibilidade dos indivíduos se darem conta das contradições 

típicas dessa forma de sociedade é vivenciada, o que antes era percebido como natural, tende 

a desvelar revoltas, mas ainda tendo como base o conflito subjetivo e individual, como por 

exemplo, o trabalhador que vende sua força de trabalho exaustivamente e não consegue 

minimamente suprir suas necessidades básicas, ou aqueles que nem chegam a conseguir 

vender sua força de trabalho. Levando em conta certas condições, esse processo pode resultar 

na transição para a segunda forma de consciência que nosso autor, (Iasi, 2011), ressalta como 

consciência em si; mas também pode retroceder e cair nas armadilhas que o sistema prepara, 
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 Aqui a alienação é relacionada à naturalização imediatista dos processos vivenciados e não como 

desvinculação da realidade concreta ou como sua forma particular reificada assumida no capitalismo. 

52
  “E ideologia não é só um conjunto de ideias, mas, na concepção marxiana, as relações sociais de produção 

concebidas como ideias, a forma ideal das relações sociais que fazem parte de uma classe, a classe dominante e 

que tem a função de garantir uma ordem que permita a reprodução dessas relações” (IASI, 2013a, p. 43. Grifos 

originais).  
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como relações inevitáveis, “que sempre foi e sempre será”, restando, portanto o empenho 

pessoal cada vez mais competitivo. 

O salto para essa “segunda forma de consciência” identificada como consciência em 

si, é dado quando o indivíduo se identifica com outros sobre sua condição na realidade, 

possibilitando (e não determinando) intervenções conjuntas no horizonte do questionamento 

das desigualdades, traçando interesses opostos ao de outros grupos. É assim que “a ação 

coletiva coloca as relações vividas num novo patamar. Vislumbra-se a possibilidade de não 

apenas se revoltar contra as relações predeterminadas, mas de alterá-las” (Idem, p. 29). Essa 

forma de consciência ainda não traduz sua forma revolucionária (consciência para si), pois 

ainda é relacionada à revindicações em relação às contradições de determinadas vivências 

imediatas do grupo (e não mais do indivíduo isolado), mas ainda sem tomar para si a tarefa 

coletiva de transformação da realidade posta. Nesse momento, 

 

[...] a consciência ainda reproduz o mecanismo pelo qual a satisfação do 

desejo cabe ao outro. Agora, ela manifesta o inconformismo e não a 

submissão, reivindica a solução de um problema ou injustiça, mas quem 

reivindica ainda reivindica de alguém. Ainda é o outro que pode resolver por 

nós nossos problemas (Idem, p. 31) 

 

 Não queremos com isso negar a importância dessa forma de consciência, que é 

fundamental como possibilidade de “trânsito” para uma consciência revolucionária. Porém, 

devemos reconhecer que a mesma por si só ainda não é suficiente, pois não bastam os sujeitos 

coletivos identificar-se enquanto classe em si; é preciso colocar-se além, para assumir pelas 

próprias mãos a tarefa histórica de superação dessa ordem e construção de outra, livre da 

exploração e opressão do homem pelo homem.  

Essa trajetória que constitui o movimento da consciência não é fácil nem simples, 

produzindo muitas vezes “choques de concepções de mundo antagônicas”. E a ofensiva 

burguesa lançará mão de diversos mecanismos e instrumentos de manutenção do seu poder a 

fim de impedir o momento “catártico” que Gramsci se refere. Em contraposição, a classe 

trabalhadora também acionará mecanismos que possibilitem a transgressão das investidas 

conservadoras, como é o caso da gestação de processos de formação política no seio de suas 
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lutas. Nesse sentido, “as lutas concretas se tornam bases materiais para a construção de formas 

organizativas, instituídas ou em movimento, e bases materiais para a emergência de novos valores que 

se chocam com os estabelecidos” (IASI, 2002, p. 217). 

Para evitar possíveis interpretações mecanicistas, é necessário colocar que a posição 

de classe não está automaticamente atada pela origem de classe. Por isso, a origem de classe 

diferencia-se da posição de classe, na medida em que é possível que o indivíduo, mesmo 

gestado na especificidade de uma classe (de trabalhadores ou de dominantes), assuma 

posicionamento de classe antagônica à sua origem e vice-versa.  

Liguori (2007) destaca um trecho essencial de Gramsci ao estudar a “estrutura 

ideológica” da classe dominante, a qual deve ser enfrentada pela organização dos 

trabalhadores em classe para si. Esta é identificada como: 

 

(...) a organização material voltada para manter, defender e desenvolver a 

“frente” teórica ou ideológica. [...] A imprensa é a parte mais dinâmica desta 

estrutura ideológica, mas não a única: tudo o que influi ou pode influir sobre 

a opinião pública, direta ou indiretamente, faz parte dessa estrutura. Dela 

fazem parte: as bibliotecas, as escolas, os círculos e os clubes de variado 

tipo, até a arquitetura, a disposição e o nome das ruas. [...] O que se pode 

contrapor, por parte de uma classe inovadora, a este complexo formidável de 

trincheiras e fortificações da classe dominante? O espírito de cisão, isto é, a 

conquista progressiva da consciência da própria personalidade histórica, 

espírito de cisão que deve tender a se ampliar da classe protagonista às 

classes aliadas potenciais: tudo isso requer um complexo trabalho 

ideológico. (GRAMSCI, Q3, 49, p. 332-333 apud LIGUORI, 2007, p. 90. 

Grifos nossos) 

 

 

A elevação à consciência revolucionária, vestida pelo “espírito de cisão”, que 

possibilita vislumbrar tanto a essência desse modo de vida, quanto suas possibilidades de 

superação como tarefa histórica a ser empreendida pela organização coletiva dos 

trabalhadores, é experimentada de maneira diferenciada por cada indivíduo. Esta não constitui 

a plenitude da formação de uma “nova consciência”, que somente será alcançada nos marcos 

de outra sociedade na contramão da ordem burguesa. Tais processos não estão isentos de 

contradições e conflitos que podem tanto avançar, estagnar, quanto retroceder a aspectos 

anteriores, dependendo tanto das condições individuais, quanto sócio-históricas; tanto 
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subjetivas quanto objetivas. “Os seres humanos fazem sua própria história, mas não fazem da 

forma como querem, pois agem sob circunstâncias que estão dadas pelo desenvolvimento 

histórico anterior” (MARX, 1978 apud IASI, 2011, p. 38). Além disso, a tarefa histórica da 

classe para si exige a consciência dos indivíduos para além de si mesmo, para além de suas 

contribuições individuais, para além de seu tempo histórico. Exige-se a compreensão “da 

continuação da obra coletiva que é a história.” (IASI, 2011, p. 41). Assim, na complexidade 

dessa tarefa não são raros os muitos que se rendem pelo canto da sereia, que caem nas redes 

de cooptação, que se jogam no conforto de se resignar diante dessa forma de estruturação da 

vida social. Como podemos ver, 

 

toda a bagagem psíquica, cultural e moral está estruturada para agir contra a 

postura exigida pela nova consciência, que tenta se impor. O indivíduo está 

apto a aceitar a realidade, assumindo sua impotência diante de relações 

estabelecidas e predeterminadas. Por isso, o indivíduo que se torna 

consciente é, antes de tudo, um novo indivíduo em conflito. (Idem, p. 37. 

Grifos nossos). 

 

 A construção de novos indivíduos em conflito, “requer um complexo trabalho 

ideológico”, como dizia Gramsci e tem como atores fundamentais aqueles intelectuais que 

exercem o desafio da realização de sua função educativa comprometidos com um projeto de 

sociedade contra-hegemônico, que cada vez se torna desafiante pelo recrudescimento do 

projeto destrutivo neoliberal. Tais atores fundamentais não possuem sentido por si só, sem 

relação com o protagonismo das massas, por isso ressaltamos que nossa compreensão de 

intelectuais se baseia na perspectiva gramsciana – e não naquela escolástica – que aponta sua 

função organizativa e educativa junto às massas, constituindo uma troca de saberes.  

As transformações históricas capazes de reverter o atual arranjo de sociedade precisa 

ser fruto de um projeto coletivo consciente, expressando uma intencionalidade no horizonte 

da emancipação humana. Por isso, é importante recuperar as contribuições de Gramsci – 

buscadas principalmente nesse trabalho pela mediação de Coutinho (1999) – quando nos 

alerta que é necessário, ainda nessa sociedade, travar lutas orientadas a uma “reforma 

intelectual e moral”, ou seja, lutas que interfiram na superação do “senso comum” pelo “bom 

senso” através da filosofia da práxis, a fim de dar consistência à construção da plenitude da 
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liberdade humana. Por isso, nosso autor italiano afirma que as classes subalternas devem se 

tornar dirigentes antes mesmo de se tornarem dominantes, sendo assim, necessário que a luta 

material aconteça em estreita articulação com a “batalha das ideias”. Como sinaliza um de 

seus maiores intérpretes brasileiros, “um novo bloco histórico não é cimentado apenas pela 

convergência de interesses econômicos ou mesmo políticos, mas também por afinidades 

culturais” (COUTINHO, 1999, p. 73).  

A capacidade da classe trabalhadora em hegemonizar seus valores e concepções de 

mundo é central para a transformação da sociedade
53

. Dentre as diversas contribuições para o 

processo de elevação ao momento “ético-político”, ou seja, da consciência universalizante, 

destacamos os processos de formação política associada a um fim, a um sujeito e a um 

método, capazes de proporcionar a identificação de “brechas” criativas de alternativas 

históricas, pois, 

não basta que o movimento próprio da objetividade aponte claramente para a 

dissolução da ordem da propriedade privada, não basta que produza como 

polo complementar do processo de acumulação crescente de valor a mais 

plena manifestação da miséria e da desumanização, é necessário produzir o 

sujeito da transformação e sua consciência. (IASI, 2002, p. 15-16. Grifos 

nossos) 

 

 

 

2.1.2 A Formação Política nas lutas dos trabalhadores  

 

A sociedade burguesa opera a expropriação não só das condições materiais para 

(re)produção da vida. Também expropria as condições imateriais, que também se relacionam 

com o conhecimento e os meios sociais de produzi-lo. Com formas cada vez mais complexas 

- por exemplo, na atualidade, através da aguda sedução consumista –, o sistema vigente nos 

implanta um empobrecimento da subjetividade e da consciência, fragmentando 
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  “O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos realmente, isto é, um ‘conhece-te a ti 

mesmo’ como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços 

recebidos sem benefício do inventário. Deve-se fazer, inicialmente, esse inventário” (GRAMSCI, 1978, apud 

IASI, 2011, p. 25). 
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funcionalmente o sentido de práxis, com o fim de legitimar e reproduzir o status quo como 

estratégia de despolitização. Gramsci chama de “senso comum” essa visão acrítica, sem um 

“inventário”. As formas de consciência social serão exatamente o ponto de partida 

interventivo dos processos de formação política. 

Nesse quadro, porque recuperar a chave essencial de desvendamento dos fundamentos 

da realidade? Que função tem a formação política nos marcos das lutas sociais dos grupos 

subalternos?  

O investimento na gestação de processos de formação política não é nada novo; se 

inscreve na história da formação da classe trabalhadora como movimento social, como 

instrumento de qualificação e avanço de suas batalhas
54

. Desde então é uma das tarefas 

essenciais para as organizações dos trabalhadores que se colocam no horizonte de construção 

de outra sociedade no sentido de realização de mecanismos que pretendem promover a 

apropriação de um conhecimento que possibilite uma leitura crítica da realidade, suas causas e 

determinações. Ou seja, se credencia na preocupação com o processo de formação da 

consciência política e organizativa das lutas da classe trabalhadora, entendendo esses 

processos como parte necessária da luta de classes, como parte da construção de um projeto 

contra-hegemônico que se inicia ainda sobre o velho. 

Iasi (2004) polemiza que apesar de ser uma das estratégias mais enfatizadas pelas 

organizações dos trabalhadores, a formação política em grande parte é relegada ora 

mistificada na prática dessas organizações. Diz o mesmo: 

 

A cada encontro ou congresso dos movimentos e organizações das forças 

populares, a formação é reafirmada, para o próximo encontro detectarmos 

que aquilo que foi planejado não se realizou, ou, no limite, não se realizou da 

forma como se esperava (Idem, p. 1) 
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 No Brasil, presença das associações anarquistas em inícios do século XX foi fundamental para lançar 

experiências de formação política de trabalhadores. A fundação do PCB em 1922 também esteve marcado por 

processos de estudos de textos clássicos do marxismo. Cabe relembrar o “fio” fraturado na gestação de processos 

de formação de classe no período da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985). Posteriormente essas 

experiências foram retomadas no calor das lutas surgidas no seio da redemocratização do país e hoje constitui 

um desafio necessário a ser investido pelos movimentos sociais e organizações da classe trabalhadora. Cf. Iasi 

(2004) e Konder (2009). 
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Não cabe aqui discorrer sobre os diversos motivos que levam a essa constatação, mas 

queremos colocar que o investimento em processos de formação política implica interferir nos 

processos de consciência, com um determinado fim, implicando, pois a formação de sujeitos. 

O termo “formação política”
55

 está presente em um cenário bastante amplo de discussão e 

polêmicas. Tendo em vista essa constatação, abordaremos seus fundamentos, suas 

contribuições e limites, entendida como estratégia fundamental para a qualificação e avanço 

das lutas sociais com corte de classe, na contramão de uma concepção simplória, como mera 

técnica de transmissão de conhecimento
56

 e agitação. Por isso, a nosso juízo, para além dos 

conteúdos que devem assumir esses processos, deve-se pensar a forma com que é planejada, 

executada e avaliada. 

A leitura de formação política que afirmamos é atrelada a um determinado método, 

que possibilita efetivamente a leitura da realidade para além das aparências imediatas e é 

direcionado para sua transformação: o materialismo histórico dialético de Marx. Nas palavras 

de uma de nossas entrevistadas, quem possui uma vasta experiência na matéria: é esse método 

“que vai ajudar você a pegar esse fragmentado, esse descontínuo do pensamento do senso 

comum e organizá-lo, unificá-lo” (E1). É importante demarcar isso, pois a burguesia também 

realiza atividades educativas e políticas direcionadas a fortalecer a “ordem” estabelecida. 

Adotar essa escolha teórica implica levar em conta que a “teoria só se realiza num povo na 

medida em que é a realização das suas necessidades” (MARX, 1993, p. 87 apud IASI, 2002, 

p. 28). Isso quer dizer que identificamos no legado marxista uma teoria que, partindo das 

necessidades concretas, as problematiza enquanto parte do processo histórico da humanidade, 

compreendido como campo dialético, aberto de possibilidades, que nos dá margens para 

projeção de alternativas.  

Afirmar a importância da formação política é ressaltar que a história das diversas 

desapropriações capitalistas é também história das lutas dos grupos subalternos que 
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 Entendemos a formação política nos mesmos marcos dos processos de educação popular. Não dos deteremos a 

polêmica que por vezes ronda essa discussão, a partir da qual a educação popular é usada para fazer o 

contraponto à formação política identificada como de quadros. Nossa compreensão, pois está no horizonte da 

educação popular e a formação política como processos que objetivam potenciar a organização política popular, 

através da socialização de instrumentos teóricos, nos marcos do materialismo histórico dialético, para 

intervenção crítica na realidade.  

56
  É importante ressaltar que os valores não são absorvidos meramente pela transmissão retórica, “mas pela 

vivência concreta de relações que se tornam bases possíveis de internalização de novos valores” (IASI, 2002, p. 

119). Essa constatação nos ajuda a desmitificar o processo de formação política pelo viés messiânico, de 

simplesmente ser capaz de mudar o curso da história pela transmissão de outras ideias e valores. 
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questionam sua legitimidade. É investir na possibilidade dos trabalhadores tomarem para si a 

tarefa histórica de transformação desse sistema e a construção de outro “para além do capital”. 

Portanto, se constitui como um chamado à auto-organização, partindo da realidade local até a 

universal, com o fim de desvelar a essência da dinâmica dessa sociedade e traçar alternativas 

para modificá-la; é investir no estudo da complexidade construída pelas classes dominantes 

no esforço de aparentar o isolamento de dimensões da realidade, de determinações 

indissociáveis, essencialmente parte do movimento de (re)produção burguesa. Portanto, 

concebemos a gestação desses processos como construção de espaços da classe (trabalhadora) 

para se apropriar do conhecimento crítico socialmente produzido com a intenção de 

transformar desde sua realidade próxima até a mais ampla; transcender o real fetichizado 

através de determinado instrumento teórico, que lhe instigue a tornar-se protagonista da 

história. 

Na maior parte das circunstâncias que esse modo de vida social nos proporciona, o 

nosso olhar é manipulado para se guiar pelas aparências imediatas e agir pela espontaneidade, 

sem lançar mão da crítica. É assim, por exemplo, que somos levados a crer que a inserção da 

iniciativa privada irá melhorar a qualidade dos serviços que antes eram públicos e que ainda 

irá aumentar o número de empregos. Ou, por exemplo, que o agronegócio é a solução para o 

enfrentamento da fome e que também garante largas oportunidades de trabalho. Amargas 

ilusões nas quais somos embebidos, que nos dificultam a compreensão dos interesses de 

classe antagônicos em jogo e que nos leva ao “praticismo”. 

 

A consciência simples se vê a si mesma em oposição à teoria, já que a 

intromissão desta no processo prático lhe parece perturbadora. A prioridade 

absoluta corresponde à prática, e tanto mais corresponderá quanto menos 

impregnada estiver de ingredientes teóricos. Por isso, o ponto de vista do 

“senso comum” é o praticismo; prática sem teoria ou com um mínimo dela 

(VÁZQUEZ, 2007, p. 240). 

 

Para o enfrentamento das dificuldades presentes nos processos de superação da 

“consciência simples” ou do “senso comum”, dentre muitas coisas, exige aquilo Gramsci 

chamava de “um complexo trabalho ideológico”, onde se inserem as experiências formativas, 

no esforço de fortalecer as possibilidades de reconstrução do sentido histórico. A tarefa 
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histórica de recuperação da mediação entre o indivíduo e o gênero humano, constitui uma 

gama de desafios e necessidades, já que não é nada simples “costurar” as diversas dimensões 

da realidade que aparentam ser cada vez mais autônomas; como vimos afirmando, trata-se de 

processos “recheados” de incertezas. Estando arraigada na vida cotidiana a alienação própria 

da sociabilidade burguesa madura, hoje com mais rigor, exigem-se operações que possibilitem 

seu distanciamento crítico para captação da essência do movimento do real.  

Escutemos a riqueza das formulações de Gramsci para pensarmos o significado 

histórico de processos de formativos das classes subalternas. De acordo com este intelectual, a 

elevação cultural das massas acontece através da relação dialética entre intelectuais e massa 

na tarefa de construção de uma nova hegemonia
57

, que para ele significa além de um 

desenvolvimento político e prático, um avanço filosófico, no sentido de constituição de uma 

unidade intelectual e ética, forjada sobre a realidade concreta. Por isso para nosso autor, 

cultura não é sinônimo de 

 

saber enciclopédico, no qual o homem é visto apenas sob a forma de um 

recipiente a encher e entupir de dados empíricos, de fatos brutos e 

desconexos, que ele depois deverá classificar em seu cérebro como nas 

colunas de um dicionário, para poder em seguida, em cada ocasião concreta, 

responder aos vários estímulos do mundo exterior. (GRAMSCI, 1916 apud 

BUTTIGIEG, 2003, p. 43-44). 

 

 

Buscando fundamentos para explicar o fracasso no Ocidente do modelo da Revolução 

que foi vitoriosa na Rússia (1917), Gramsci distingue dois tipos de formação social (e não 

geográfica) capitalista: os de tipo “Ocidental” e os de tipo “Oriental”. Enquanto nas 

formações sociais de tipo “Oriental” a estratégia de Revolução implica um “assalto ao poder” 

pela prevalência do Estado em sentido restrito (coerção), no que ele chamou de “guerra de 

movimento”, no “Ocidente” ou naquelas formações de se “ocidentalizaram” pressupõe-se 

uma longa disputa de espaços, pela prevalência do Estado em seu sentido amplo (coerção e 

consenso), implicando no que ele chamou de “guerra de posição”, a ser travada 
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  Para Gramsci, “a luta pela hegemonia implica uma ação que, voltada para a efetivação de um resultado 

objetivo no plano social, pressupõe a construção de um universo intersubjetivo de crenças e valores” 

(COUTINHO, 1999, p. 115-116). 
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fundamentalmente no âmbito da sociedade civil em que se opera a luta pelo consenso, pela 

direção política, portanto pela hegemonia. 

Ora, tal constatação é fundamental para qualificação dos processos formativos 

situados em contextos como o nosso, em que se operou o que Coutinho (1999) refere-se como 

“socialização da política” e assim a conformação do Estado ampliado. Se, estamos afirmando 

que a formação política incide justamente na construção de consciência crítica, cabe discuti-la 

nos marcos das possibilidades de desagregação dessa forma dominante de hegemonia no 

sentido de formação de um outro “bloco histórico” de caráter emancipatório. 

Desse modo, os espaços de formação política (da forma como a concebemos) podem e 

devem contribuir nesse processo singular e coletivo de elevação universal no horizonte de 

construção de uma “vontade coletiva”
58

, pois somente as lutas “corporativas”, que tendem a 

permanecer na esfera das disputas econômicas, não são suficientes. 

 

Essa vontade coletiva é concebida por Gramsci como ‘consciência operosa 

da necessidade histórica’, ou seja, como a necessidade elevada à consciência 

e convertida em práxis transformadora. E, dado que uma vontade coletiva só 

pode ser suscitada e desenvolvida quando existem condições objetivas para 

tanto, o partido tem de realizar ‘uma análise histórica (econômica) da 

estrutura social do país dado’ como condição para elaborar uma linha 

política capaz de incidir efetivamente sobre a realidade.” (COUTINHO, 

1999, p. 171. Grifos nossos).  

  

Vejamos que precisa é essa última frase de nosso autor para a nossa discussão. É 

importante colocar que “Partido” em Gramsci está para além da forma partidária tal como a 

conhecemos; se refere à sua função como organizador coletivo da classe (por isso o identifica 

como “intelectual coletivo”), de contribuir na elevação do nível da consciência para aquele 

“humano-genérico”, capaz de ultrapassar os interesses imediatos específicos. Assim, o que em 

Gramsci poderíamos identificar como processo crescente de “socialização da política”, refere-

se ao ingresso de diferentes e numerosos sujeitos políticos na esfera pública, como por 
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  Essa formação de uma “vontade coletiva nacional-popular”, em termos gramscianos, se refere à formação de 

“um grau de consciência capaz de permitir uma iniciativa política que englobe a totalidade dos estratos sociais de 

uma nação, capaz de incidir sobre a universalidade diferenciada do conjunto das relações sociais” (COUTINHO, 

1999, p. 169). 
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exemplo, os partidos de massa, os sindicatos, os movimentos sociais etc., sendo estes espaços 

auto-organizativos, que ele chamou de “aparelhos privados de hegemonia”.  

Desse modo, quando dizemos que a formação política se credencia na construção de 

um projeto sócio-político que negue a exploração e opressão do homem pelo homem, dizemos 

que é também formação humana, no sentido de estimular a construção de outra forma de 

sociabilidade, a constituição de um “homem novo” do qual falava Che Guevara, que construa 

“não apenas transformação das estruturas sociais, mas de homens, sua consciência, de seus 

costumes, valores e hábitos, das suas relações sociais” (LÖWY, 2012, p. 37). Não adianta 

socializar a riqueza material se conservarmos formas deletérias de relações humanas, como a 

cultura machista, a cultura homofóbica, racista e a indiferença à solidariedade.  

Portanto o investimento em processos de construção de consciência crítica pela via dos 

espaços de formação política está em estreito relacionamento com a possibilidade de 

construção e multiplicação de contra-hegemonia. Isso porque o papel da formação, além do 

desvendamento das determinações da própria luta específica, é extrapolar esse universo, no 

caminho da construção de uma direção político-social contraposto ao capital.  Se relaciona 

também com a necessidade da formação de “intelectuais orgânicos”
59

 a um projeto de 

emancipação humana, de modo a criar e difundir uma cultura própria dos subalternos. 

Ora, uma exigência que por vezes é subestimada, se faz muito necessária: o 

alargamento da atenção no estudo do “bloco histórico” dominante das particulares formações 

sócio-históricas. Carlos Nelson Coutinho diria: “a classe operária tem de conhecer o efetivo 

território nacional sobre o qual atua, tem de conhecer e dominar os mecanismos de 

reprodução global da formação econômico-social que se pretende transformar” (Idem, 1999, 

p. 65). Por exemplo, o Brasil como já colocado em momento anterior, possui uma herança 

calcada no trabalho escravo, no latifúndio e nos processos extirpados de democracia que 

configuram sérios desafios às tentativas de transformação social. Nos marcos do 

desenvolvimento da consciência política-organizativa, os processos formativos, ao viabilizar 
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 Retomando os horizontes sobre a nossa perspectiva de intelectuais: o conceito de “intelectual orgânico” em 

Gramsci se refere aqueles intelectuais gestados no bojo de uma determinada classe, cujo papel se situa na 

organização e educação das consciências dos interesses dessa classe. É um equívoco, pois, “identificar 

‘intelectual orgânico’ com ‘revolucionário’ e ‘intelectual tradicional’ com ‘conservador’ ou ‘reacionário’. A 

burguesia tem seus intelectuais ‘orgânicos’, assim como há intelectuais ‘tradicionais’ (por exemplo, padres ou 

professores) ligados às lutas do proletariado.” (COUTINHO, 1999, p. 175). 
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mediações teóricas para a organização coletiva e ao se constituir como um convite ao 

protagonismo histórico podem vir a interferir também na consciência de que a organização, o 

movimento social, o partido, ou o sindicato precisam ser construídos (e não dados) por todos 

e todas, e não somente pelo vanguardismo da direção. E essa construção pode ser ela mesma 

uma grande oportunidade de formação.  

É imprescindível o cuidado de não homogeneizar os processos de formação como 

receitas a serem implementadas de forma igual em qualquer momento e local. A formação 

precisa ser pensada em consonância com as formas de pensamento e conhecimento popular, 

respeitando as várias “bagagens de conhecimento” presentes nas trajetórias dos indivíduos. 

Aliás, o efetivo diálogo com o conhecimento popular constitui uma das maiores riquezas 

desses processos, que nos dá base para efetivamente tocar nas relações de exploração, 

expropriação e dominação, no sentido de transformar as questões imediatas e cotidianas (a 

conquista da terra, por exemplo) em questões políticas estruturais. Por outro lado, deve se 

atentar também para não cair no chamado “basismo”, ou seja, de superestimação das massas. 

Para isso, trazemos as contribuições na nossa entrevistada E1, que nos diz que os processos 

formativos devem se encaminhar: 

 

não idealizando porque são trabalhadores e já teriam o saber sacramentado 

pelo fato de serem trabalhadores, mas porque de fato, sejam trabalhadores 

urbanos, sejam trabalhadores rurais, sejam as classes populares em geral, 

conforme Gramsci diz, ela tem um saber. E esse saber, essa formas delas 

interpretarem o mundo é uma forma que está moldada a partir do olhar e da 

sociabilidade do espaço que elas vivem que é a sociabilidade burguesa. (E1) 

  

Pensando as especificações dos processos de formação política, enfatizamos que irão 

exigir dos educadores diferentes estratégias pedagógicas condizentes com as condições de 

cada um. O que caracterizamos de especificações se referem à sua forma, público-alvo, 

objetivos e aprofundamentos de conteúdos, não possuindo uma relação segmentada. Apesar 

de terem em comum um fio condutor tangido no sentido da apropriação do arcabouço teórico 

crítico para transformação da realidade, possuem diferenças. Em termos gerais, destacamos a 
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diferença entre a formação de base, a formação de militantes e a formação de dirigentes
60

. 

Esta última se especifica por objetivar a formação de sujeitos que se colocam na tarefa 

coletiva de compor a direção de determinada organização política a fim de planejar propostas 

dos rumos mais amplos da luta em consonância com a constante análise conjuntural. A 

formação de militantes objetiva resgatar a riqueza dos conceitos e categorias históricas 

construídas historicamente para leitura e proposição crítica na realidade com o fim de gestar, 

fortalecer e multiplicar o trabalho de base. Já a formação de base, a qual constitui a 

delimitação dos trabalhos extensionistas que aqui temos como referência, objetiva despertar 

“o início da elaboração crítica”, problematizando as questões próprias do cotidiano imediato 

com a luta específica e universal. Dentre os níveis apontados, a formação de base exige 

esforços e desafios especiais, pois constitui o investimento em um enorme “complexo 

trabalho ideológico”. Implica uma maior exigência no afinamento da metodologia de trabalho, 

relacionada à escolha e construção de instrumentos pedagógicos, capazes de estabelecerem 

um efetivo diálogo e fomentar as reflexões, o uso da linguagem e a postura do educador. 

Voltaremos no capítulo posterior a discutir o recorte da experiência de extensão nesses 

marcos da formação de base.  

Os processos formativos, lançando mão de distintas formas e estratégias, não devem 

instigar apenas a apropriação de sínteses alheias (ainda que fundamentais), mas precisam 

permitir que os sujeitos promovam sua capacidade criativa e autônoma na interpretação do 

real e na proposição de alternativas. E1 destaca que  

 

fazer essa síntese é fundamental. Não é só desmontar; é desmontar e 

reconstruir, incorporando o velho. O Marx dizia isso: “o novo não é só a 

negação do velho”. Você incorpora o velho, joga fora os elementos que não 

importam que são de uma lógica diferente, e daí sai o novo; mas o velho está 

embutido nesse novo. (E1) 

 

Gostaríamos de registrar algumas questões sobre os limites e desafios dos processos de 

formação política, visto que na maior parte das vezes esse tema está sintetizado apenas pelo 

lado das “possibilidades”.  

                                                           
60

 Delineamos essas especificações tendo como referência as experiências formativas do MST e do Centro de 

Educação Popular do Instituto Sedes Sapientae (CEPIS). Para alguns aprofundamentos Cf. ENFF (2007). 
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A utilização da teoria social crítica possibilita um conhecimento indispensável para 

descortinar o real reificado e possibilitar intervenções pela mediação de instrumentos 

pedagógicos vinculados um determinado método, permitindo a prévia ideação daquilo que 

queremos atingir. Porém é importante identificar seu limite. Por si só, os processos de 

formação política, desvinculados do “critério da verdade”, não efetivam transformação, pois 

interpretação não implica uma transformação automática. Temos assim que,  

 

entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de 

educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos 

concretos de ação; tudo isso como passo indispensável para desenvolver 

ações reais efetivas (VÁZQUEZ, 2007, p. 236). 

 

Por isso a extrema importância da formação política estar inserida no seio das lutas 

concretas, desde as mais particulares e “pequenas” até as mais universais
61

. Pois como bem 

disse E1, “não tem sentido apenas uma tomada de consciência abstrata. A tomada de 

consciência está sempre ligada ao concreto, ao real, a uma coisa que eu me apaixono, a uma 

coisa que eu me envolvo, alguma coisa que eu quero transformar” (E1). 

Marx também nos chama a atenção sobre isso em uma frase bastante conhecida, que 

diz “os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, trata-se, porém de transformá-lo”. Ou 

seja, a filosofia da práxis deve interferir na realidade de modo a contribuir para ampliação das 

possibilidades coletivas imbuídas de valores humano-genéricos, inscritos assim no próprio 

caminho de recuperação do pleno sentido de liberdade, como “um ato histórico” nos termos 

de Marx ou como “liberdade para e não só de algo” nos termos da filósofa Agnes Heller 

(apud BARROCO, 2008, p. 3). Logo, o desafio não consiste só em assimilar o conhecimento, 

mas através do método materialista histórico dialético, transformá-lo em práxis que projeta a 

construção da emancipação humana. 

                                                           
61

  “Mas se a teoria em si não muda o mundo, só pode contribuir para transformá-lo justamente como teoria. Isto 

é, a condição de possibilidade – necessária, ainda que insuficiente – para transitar conscientemente da teoria à 

prática e, portanto, para que a primeira cumpra uma função prática, é que seja propriamente uma atividade 

teórica – na qual os ingredientes cognoscitivos e teleológicos se encontrem intimamente vinculados e 

mutuamente considerados” (VÁZQUEZ, 2007, p. 236). 
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Os desafios são inúmeros e não caberá aqui nos estender sobre eles. Um primeiro que 

queremos salientar é o próprio lugar destinado a esses processos no interior das lutas. Ao 

nosso juízo este constitui um dos aspectos prioritários para qualificação das lutas, seja qual for 

a natureza e forma de organização. E este precisa ser planejado, discutido, executado e 

avaliado em consonância com os objetivos que ser quer alcançar, não se deixando levar pela 

maré traiçoeira da espontaneidade
62

. 

Outro elemento diz respeito à necessidade do exercício da “paciência histórica” que é 

tão difícil. Os processos formativos não vão modificar de uma hora para outra uma certa 

realidade, quem dirá a totalidade social. Casada aos processos de formação da consciência, é 

passível de avanços, mas também de retrocessos, não nos iludamos concebendo-os em tom de 

linearidade. Por isso, como campo aberto de possibilidades, nos exige a recuperação daquilo 

que a todo momento a razão burguesa tenta nos tomar: a criatividade crítica. Há que se 

romper também com a concepção mecânica, como se a formação fosse mera transmissão de 

ideias “certas” por uma elite supostamente “esclarecida” sobre os que “nada sabem”. 

Nos marcos da “conquista de uma consciência superior, mediante a qual se atinge a 

compreensão do nosso próprio valor histórico, de nossa função na vida, de nossos próprios 

direitos e deveres” (GRAMSCI, 1978, apud SILVEIRA, 2010, p. 4), a formação política é um 

instrumento indispensável para as lutas dos trabalhadores no sentido de qualificar e agregar 

mais sujeitos aos trilhos de contramão da naturalização das desigualdades produzidas pelos 

antagonismos da ordem burguesa. Ela possibilita o estudo e a sistematização de questões 

necessárias para a organização, identificação de desafios e limites, assim como a gestação de 

novas iniciativas diante do que parece ser impossível de mudar. 

 

 

 

2.1.3 - A formação política no MST 
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  Ressaltamos à luz de Coutinho (1999) que a espontaneidade precisa ser orientada, mas nunca ser ignorada. 
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Desde sua gênese o MST entende como essencial a construção e qualificação de 

espaços educativos e formativos para os militantes, criando inclusive setores de educação e 

formação política. A luta pela terra envolve outras dimensões, uma delas é o acesso ao 

conhecimento socialmente produzido, pois o conhecimento é critério central para conquista 

do poder. O Movimento compartilha de uma concepção ampla de educação, que está além do 

espaço das escolas e dos cursos de formação, entendendo que são pedagógicos os processos 

de ocupação da terra, a organicidade interna, a organização do trabalho, o trabalho voluntário, 

as mobilizações e marchas, a constituição dos assentamentos, a elaboração de místicas, etc. 

Nesse sentido, “formação” para o MST é um processo abrangente que se realiza de diferentes 

formas e espaços, que instiguem o reconhecimento de seus militantes enquanto protagonistas 

do Movimento, tendo como princípio educativo, o conhecimento para a transformação social. 

Assim, a luta pela educação e formação no MST significa a luta pelo acesso ao conhecimento 

socialmente produzido, assim como seus meios para produzi-lo.  

 

Para o MST, a formação política e a escolarização são concebidas de forma 

integrada, sem separação. Há cursos de formação política nos quais a 

questão da escolarização não está posta de modo formalizado, porém em 

todos os cursos que atendem às demandas de escolarização, sejam do nível 

básico ou superior, a questão da formação política está presente. (TEIXEIRA 

& SILVA, 2007, p. 120). 

 

 

Dado os limites do objeto desse trabalho, objetivamos tratar especialmente de alguns 

elementos primordiais referentes aos processos de formação política no Movimento. 

Ao longo dos seus quase trinta anos, o MST vem construindo inúmeras experiências 

de formação política, fundamentais na perspectiva do movimento, para o avanço de suas lutas, 

“com vistas a possibilitar a unidade política e ideológica, o desenvolvimento da consciência 

política-organizativa e a superação dos desafios impostos pela realidade” (PIZETTA, 2007, p. 

242). Em sua gestação esses processos foram potencializados atrelados à Igreja Católica, por 

meio do movimento da Teologia da Libertação – especificamente pelas experiências das 



86 

 

CEBs
63

 e das Pastorais que se vincularam na organização e educação popular – e do 

Movimento Sindical.  

A partir dos anos 1990, o movimento vem investindo na construção de formas mais 

autônomas de processos formativos. Isso não significa que abandonou as parcerias, porém 

tomou para si a tarefa de direção desses espaços. Afirma em entrevista ao Jornal Sem Terra, 

um de seus militantes: “uma organização que tem um caráter popular e autônomo, também 

tem que ter uma autonomia político-ideológica” (GASPARIN, 2009)
64

. 

É especialmente a partir de 1995, que há a consolidação de cursos de formação de 

dirigentes do Movimento e é também a partir desse período, o desenvolvimento de parcerias 

com as Universidades públicas para contribuição nesses processos. Assim,  

 

o MST foi um dos movimentos sociais que deu vazão a experiências de 

educação popular e passou a avançar na apropriação do conhecimento 

científico na perspectiva de avançar na construção de um projeto político das 

classes populares. (CASTRO, 2013, p. 169) 

 

 

Data também dessa década a criação do Instituto (ITERRA) com sede no Rio Grande 

do Sul e da Escola Nacional do MST com sede em Santa Catarina. Ambos com finalidade de 

qualificar a formação técnica e política dos militantes para a atuação nos acampamentos, 

assentamentos e espaços organizativos do Movimento. 

 

A Escola Nacional do MST surge no ano de 1990, tendo como sede o Centro 

de Formação e Pesquisa do Contestado (CEPATEC). Sua principal atividade 

de formação era o Curso Básico de Formação de Militantes, curso de 

referência no processo de legitimação dos militantes nas tarefas e no 

processo de inserção nas instâncias. (TEIXEIRA & SILVA, 2007, p. 118) 

 

                                                           
63

  “As CEBs foram, para os trabalhadores da periferia das cidades e do campo, espaços de discussão e estudo, 

um lugar para se informar, se instruir sobre política e economia, para saber mais da realidade e do que 

organizativamente interessava ao grupo social; isto a partir da leitura coletiva de textos bíblicos, matéria em 

jornais e trechos de textos políticos. Espaço este em que os movimentos sociais retroalimentaram e puderam 

transformar suas experiências em experiências de luta social, ressignificadas pela luta de classes” (CASTRO, 

2013, p. 186). 

 
64

  Contra a ideia da força, a força das ideias, publicada em agosto de 2009, é o título dessa entrevista realizada 

pelo Jornal Sem Terra (nº 295/Agosto de 2009) a Geraldo Gasparin, na época enquanto coordenação pedagógica 

da ENFF. Disponível em: www.mst.org.br. Acesso em 19 de outubro de 2013. 

http://www.mst.org.br/
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Os estudos e também a especificidade da formação política são princípios 

organizativos do MST, que demonstra grande preocupação desde a escolarização dos seus 

militantes até a formação de quadros, atrelados a potencializar a formação de consciência de 

classe vinculada à formação humana. Para intervir concretamente na realidade, é fundamental 

a sua adequada interpretação. “A coragem e a audácia não são suficientes. É necessário 

apoiar-se no conhecimento” (ENFF, 2007, p. 43).  

Desse modo, a formação está voltada para a produção da consciência acerca da 

importância da luta pela terra, pela reforma agrária e por uma sociedade justa. Nas palavras da 

nossa entrevistada da coordenação estadual (RJ), é fundamental os integrantes do Movimento 

“entenderem esse processo histórico da luta pela terra, mas também entender a luta da classe 

trabalhadora como um todo. [...] E por isso inclusive que a formação é um princípio que deve 

permear toda a vida daquela área, dos acampamentos, assentamentos” (E2).  

Trata-se de um processo que deve ser forjado desde os grupos de famílias, de 

trabalhadores acampados. É importante ressaltar a importância especial que tem a construção 

contínua de processos de formação política no momento dos acampamentos, pois são os 

berços da vivência coletiva, da formação do “nós sem-terra”. Assim, esse momento (que na 

maior parte das vezes duram anos) é decisivo para a formação de valores coletivos e o 

sentimento de pertencimento e identidade com o Movimento. Então, se a apropriação da 

totalidade das experiências formativas for frágil acarretará maior risco de despolitização na 

constituição do assentamento que lançará a tentadora relação com o mercado. Nesse sentido, 

já adiantamos aqui (retomaremos esse assunto adiante) a importância da utilização de diversos 

instrumentos educativos que facilitem a apropriação dos conteúdos e possibilite recuperar a 

identidade sem-terra como a mística, as palavras de ordem, diversas leituras, jornais, revistas, 

fotos, filmes, etc. Por isso, 

 

o MST destaca alguns elementos pedagógicos, que devem estar articulados 

através da formação política: o estudo, o trabalho produtivo e o trabalho de 

base, uma vez que o lugar social (acampamentos, assentamentos, centros de 

formação, universidades, etc), a organicidade, os aspectos culturais, de 

construção de novas relações sociais e de comportamento baseado em novos 

valores são extremamente importantes para o processo de formação da 

consciência. Assim, esta formação política não se concretiza como uma 

tarefa ou uma responsabilidade exclusiva do Setor de Formação, mas deve 

perpassar todo o conjunto da organização. Todos os militantes e dirigentes 

devem ser formadores de base por intermédio de sua práxis. (BEZERRA, 

RODRIGUES E PIZZETA, 2007, p. 5). 
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Nessa questão, é interessante colocar o avanço do Movimento na conquista de várias 

formas e espaços de formação
65

, desde escolas, centros de formação, cursos, convênios e 

parceiras com Universidades – que falaremos melhor no próximo ponto deste capítulo. 

Vejamos um exemplo de parceria que se lança inclusive para além das margens brasileiras: 

 

outras parceiras importantes são as que foram estabelecidas com o governo 

da Venezuela e com a Universidade Federal do Paraná com vistas à 

implementação de um Curso em Agroecologia, com 80 estudantes do MST e 

22 alunos da Venezuela. O objetivo do convênio é a construção de uma 

escola latino-americana de Agroecologia (TEIXEIRA & SILVA, 2007, p. 

98). 

 

 

Castro (2013) ressalta dois aspectos fundamentais para a intensificação dos estudos na 

formação política: a fundação da editora Expressão Popular e a construção da Escola Nacional 

Florestan Fernandes (ENFF) possibilitando ao Movimento maior autonomia e acesso aos 

conteúdos necessários. Não poderíamos deixar de mencionar também a contribuição da 

construção do Jornal Brasil de Fato
66

, que teve e tem o Movimento como importante 

protagonista na sua elaboração. 

Dentre esses importantes marcos, queremos enfatizar o significado da construção da 

Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) como espaço construído pelo Movimento para 

formação de seus militantes e dirigentes, e além disso, para diversos movimentos sociais 

nacionais e estrangeiros, principalmente da América Latina e alguns países da África, no 

horizonte de fortalecimento de um projeto político popular. Apontado nos trabalhos de 

Teixeira & Silva (2007) como uma necessidade histórica, a ENFF foi projetada tendo em 
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  “No ano de 2002, o MST contabilizava que cerca de 53 mil militantes haviam passado pelos seus cursos de 

formação, na perspectiva de ampliar seus conhecimentos acerca da realidade e capacitar suas práticas sociais e 

políticas em favor de uma reforma agrária ampla e de transformações sociais efetivas”. (BEZERRA, 

RODRIGUES e PIZETTA, 2007, p. 3). 
66

  Construído pela iniciativa conjunta de diversos movimentos sociais no Brasil, inclusive os da Via Campesina, 

“o Jornal Brasil de Fato, lançado oficialmente em 25 de janeiro de 2003 durante o Fórum Social Mundial em 

Porto Alegre, abriu novos caminhos para a disputa de hegemonia no campo da comunicação. A tentativa de 

emplacar um veículo de comunicação impressa que pudesse atender aos interesses políticos da esquerda 

organizada no Brasil por várias vezes se viu frustrada por problemas de toda ordem, mas o Jornal Brasil de Fato, 

desde sua criação, vem procurando manter viva a chama de uma comunicação popular com vistas à disputa de 

hegemonia” (MIANI, 2013, p. 1). 
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vista a necessidade de um amplo complexo de formação de militantes e dirigentes não só do 

MST, mas da sociedade brasileira, da América Latina e de demais países
67

. 

A Escola se localiza no município de Guararema-SP, e teve um período de construção 

de aproximadamente cinco anos, realizada pelas mãos voluntárias de trabalhadores e 

trabalhadoras de várias partes do país. Foi inaugurada em janeiro de 2005, fruto desse 

trabalho coletivo, voluntário, nacional e internacional, que teve um legado extremamente 

pedagógico, de formação política e humana, buscando aproximar a real essência do trabalho 

coletivo
68

. Contou com fundo financeiro para sua concretização proveniente da solidariedade 

de movimentos, organizações populares e “amigos” do MST
69

. 

O objetivo fundamental da ENFF é a formação de quadros políticos para a 

organização, formação de militantes e dirigentes, por meio de cursos como de História da luta 

de classes no Brasil, Pensamento político brasileiro, Estudos Latino Americanos, e outros que 

acontecem no espaço da ENFF, além das diversas outras atividades como encontros e 

seminários. Porém, de acordo com Geraldo Gasparim, que já esteve na coordenação 

pedagógica da ENFF, “o movimento avalia a necessidade de atender, além dos cursos não-

formais, os cursos formais de graduação para a área da educação, e à necessidade também do 

ensino em todas as áreas técnicas” (TEIXEIRA & SILVA, 2007, p. 88). Salienta-se também 

sua contribuição para articulação e diálogo de professores comprometidos com as propostas 

do MST e para além deles, com as organizações da classe trabalhadora. 

Portanto,  

 

a ENFF tem um papel fundamental no desenvolvimento histórico do MST 

enquanto organização de massas. Primeiro porque toda e qualquer escola 

possui um significado social que legitima sua existência, possibilitando o 
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  Para o aprofundamento sobre o processo de construção da ENFF e seu sentido educativo é fundamental o 

recorte da tese de doutorado de Roberta Lobo contido em Teixeira & Silva (2007), intitulada “A dialética do 

trabalho no MST: a construção da Escola Nacional Florestan Fernandes”. 

68
   Justo (2007) destaca que além do trabalho voluntário baseado no valor de solidariedade de classe, os estudos 

sempre estiveram presentes no processo de construção da Escola e que “a importância que teve o trabalho na 

construção da ENFF foi que não era mais uma submissão às relações de mercado e ao patrão, mas se 

transformou em uma vontade de construir, em longo prazo, um bem comum a todos, indo além do bem estar 

individual” (Idem, p. 28). Teixeira & Silva (2007) caracterizam a “dimensão de transformação do processo de 

trabalho, da transformação da condição de mercadoria para a condição de valor de uso social” (Idem, p. 144. 

Grifos originais). 

69
  A Campanha Nacional de construção da ENFF se iniciou em 1998, disparando também uma campanha no 

exterior. Seus custos foram realizados com os recursos da venda da coleção de fotos “Terra” de Sebastião 

Salgado, prefaciado pelo escritor José Saramago e musicados pelo compositor Chico Buarque. 
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rompimento de muitos preconceitos dentro da sociedade brasileira no que 

diz respeito às ações do MST. Segundo porque pela primeira vez na história 

do Brasil uma organização social de massas se dedica profundamente não só  

ao processo de formação política, mas também ao processo de escolarização 

de sua base social, promovendo dentro de situações adversas uma elevação 

real das condições materiais e espirituais dos trabalhadores rurais. (Idem, p. 

143). 

 

 

 

A ENFF, assim como a projeto de educação em sentido amplo do MST, servem de 

referência para outros países da América Latina, tanto na questão para gestação de 

experiências formativas similares tanto como assessoria em questões de seus conhecimentos 

específicos. Temos por exemplo, a Venezuela, onde membros do Movimento assessoram 

órgãos governamentais para a construção da reforma agrária nesse país.  

Assim, sendo uma das experiências de formação mais importantes em nosso 

continente, conforma uma trincheira contra-hegemônica; sua proposta de formação se situa 

nos marcos de um: 

 

 

modo novo de estar numa escola na qual não há distinção entre trabalhadores 

e estudantes, onde o esforço e o interesse pelo conhecimento convivem com 

práticas de solidariedade e companheirismo, em que a sobriedade do estudo 

não permite que desapareça a alegria da festa, da música, da poesia e do 

chimarrão passando de mão em mão (FERNANDES, H., 2007, p. 30).  

 

 

Destacamos, pois um dos princípios centrais que marcam a dinâmica da Escola: a 

autogestão e sua permanente construção. Não está relegada a outrem a construção de 

proposições e tarefas necessárias para manutenção da Escola, mas sim aos próprios atores que 

dela usufruem, aprendendo na própria experiência da formação o que significa a auto-

organização, a gestão coletiva do que é comum, traduzindo-se em uma forma de ensaio de 

outra forma de viver em sociedade 
70

. Tais aspectos anteriormente colocados nos remetem a 

lembrar de Coutinho (1999) quando diz que os “aparelhos privados de hegemonia” não estão 

                                                           
70

  Para isso constroem brigadas para organizar questões como limpeza, a alimentação e segurança da Escola. 

Destaca-se a brigada fixa Apolônio de Carvalho em que os militantes se revezam periodicamente nas tarefas. 
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restritos ao alcance da classe dominante, mas também às classes subalternas que desejam 

construir espaços para disputar a direção política da sociedade. Afinal, uma nova sociedade 

não se deve apenas à destruição e negação da velha, mas sim construção e conformação de 

uma nova.  

 

 

 

 

2.2 - Reflexões sobre a relação Universidade Pública - Movimentos Sociais 

 

A relação universidade-movimentos sociais pode ser considerada bastante reduzida ao 

longo da história brasileira e sempre tensionada por “fios interrompidos” – usando o termo de 

Novaes (2012) –, desengatados pelas classes dominantes, que sempre impõem formas de 

retomar seu poder. Considerando que o conhecimento científico é uma fonte de poder, a 

burguesia sempre procurará detê-lo em função de si. 

As primeiras instituições de ensino superior no Brasil só surgiram a partir da chegada 

da família real no ano de 1808. O histórico da universidade na sociedade brasileira revela sua 

origem conservadora, elitista, desvinculada da função de relação com o povo brasileiro e 

sempre refuncionalizada de acordo com as necessidades das classes dominantes. Aliás, o 

Brasil foi o último país das Américas a criar o ensino superior de tipo universitário. 

Precedido pelas movimentações sociais, políticas e culturais da década de 1920
71

, que 

foi amordaçada pela imposição ditatorial da Era Vargas (1930-1945), a partir da década de 

1930, muitas universidades – como a UFMG, a USP, a UFRJ, etc. – foram criadas ou 

reorganizadas sob um padrão universitário funcional ao processo de ascensão do modelo 

urbano-industrial, que constitui o capitalismo monopolista no país. Benincá (2011) recupera 

que, não por acaso, no período de 1930 a 1968 foram criadas mais de 20 universidades 

federais. 
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  Fazem parte desse processo, a Semana de Arte Moderna (1922), a fundação do Partido Comunista (1922), as 

greves operárias e o movimento tenentista. 
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No contexto da década de 1950
72

 e boa parte da década de 1960, as instituições de 

ensino superior foram tensionadas pelos projetos societários em disputa no “mundo bipolar”; 

em Nossa América pela experiência da Revolução Cubana (1959); e em nosso país aquecidas 

pelas mobilizações pelas Reformas de Base, trazendo oxigênio crítico – inclusive avançando 

no diálogo com os movimentos sociais – para seu interior em dois eixos principais de 

discussões: um projeto de sociedade brasileira e sobre o papel social da universidade. Foi 

impulsionada por esse “caldo” – em que o Movimento Estudantil teve forte protagonismo – a 

instituição da Universidade de Brasília (UnB) em 1961,  

 

considerada não apenas como a mais moderna universidade do país naquele 

período, mas como um divisor de águas na história das instituições 

universitárias, quer por suas finalidades, quer por sua organização 

institucional. (FÁVERO, 2006, p. 29) 

 

 

O golpe de 1964, o qual instalou a ditadura civil-militar no Brasil, erodiu esse fluxo e 

ainda marca intensamente a atualidade dessa relação. As universidades e seus intelectuais 

foram alvos preferidos da vigilância, repressão, tortura e aniquilação do regime que Florestan 

Fernandes chamou de autocracia burguesa. Em 1968 foi operada uma Reforma Universitária, 

que dentre outras, teve como características o aumento da eficiência e produtividade da 

universidade e a instituição da estrutura de departamentos, na contramão da proposta que 

vinha sendo discutida que pautava seu caráter para além do tecnicismo, mas, sobretudo 

político. Podemos dizer que “a reforma efetuada pelo governo militar teve o intuito de 

reorganizar a universidade com vistas a inserir o Brasil no capitalismo associado-dependente 

e dar um caráter mais tecnicista à educação superior” (BENINCÁ, 2011, p. 34). Se, durante 

esse período as Universidades foram alvo do cerco cerrado do aparato militar e do Serviço 

Nacional de Informação, impedindo e controlando movimentações políticas internas, quem 

dirá aquelas que vinham dialogando mais intensamente com os movimentos sociais e 

organizações da classe trabalhadora. Para ilustrar, vejamos o caso da UnB: 
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  “A partir da década de 50, acelera-se o ritmo de desenvolvimento no país, provocado pela industrialização e 

pelo crescimento econômico. Simultaneamente às várias transformações que ocorrem, tanto no campo 

econômico quanto no sociocultural, surge, de forma mais ou menos explícita, a tomada de consciência, por 

vários setores da sociedade, da situação precária em que se encontravam as universidades no Brasil. Essa luta 

começa a tomar consistência por ocasião da tramitação do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, sobretudo na segunda metade dos anos 1950, com a discussão em torno da questão escola pública 

versus escola privada”. (FÁVERO, 2006, p. 29). 
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O campus foi invadido e cercado por policiais militares e do exército várias 

vezes durante o ano. No dia 18 de outubro de 1965, depois da demissão de 

17 docentes acusados de ‘subversão’, 209 professores e instrutores 

assinaram demissão coletiva, em protesto contra a repressão sofrida. De uma 

só vez, a instituição perdeu 79% de seu corpo docente. (NOVAES, 2012, p. 

225). 

 

 

Tomada como exemplo, podemos dizer que a própria destruição do projeto UnB 

significou um marco trágico para construção de outra forma de cultura acadêmica, contrária 

da até então vigente. Aliás, levando em conta a função estratégica das Universidades na 

produção de conhecimento científico e difusão de leituras de mundo, não por acaso foram 

amordaças e remodelas novamente com grandes doses de autoritarismo. É interessante refletir 

sobre um registro de Novaes (2012) que, pensando os marcos mais amplos da América Latina 

diz: “a ditadura civil-militar conseguiu despedaçar a universidade em um dia, mas 

seguramente demoraremos um bom tempo para poder reatar os laços históricos entre ela e o 

povo” (Idem, p. 216). 

O contexto de “redemocratização” do país, a partir dos anos 1980, traz à tona uma 

efervescência de movimentos e mobilizações nos marcos da promulgação da Constituição de 

1988, em que surgem várias propostas para a reformulação das instituições universitárias no 

sentido de pautar a necessidade de sua função social com caráter político e não meramente 

técnico. Porém, as conquistas positivadas na Carta Constitucional foram em grande medida 

inviabilizadas pela injeção do projeto neoliberal a partir dos anos 1990, principalmente pelo 

governo FHC, o qual “preferiu seguir à risca o que já propugnavam claramente desde os anos 

80, os organismos internacionais responsáveis pela implantação da política educacional na 

América Latina” (NEVES, 1999, p. 138). Isso significa que “a flexibilização das instituições 

de ensino superior se constituem, na prática, em estímulo extra à expansão do privatismo” 

(Idem, p. 140). 

O estudo de Novaes (2012) sobre a relação universidade-movimentos sociais na 

América Latina aponta os impactos do regime de “acumulação flexível” e da queda do muro 

de Berlim nas universidades no sentido de uma reforma universitária para atender as 

necessidades desse reordenamento sistêmico, ressaltando a forte precarização das condições 

de trabalho e estudo, a repressão aos movimentos reivindicatórios de seus protagonistas e a 

“faxina teórica” burguesa. Aliás, devemos lembrar que a palavra “reforma” tem seu sentido 
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capturado pela direção conservadora a fim de adaptá-la e funcionalizá-la a esse novo 

contexto, utilizada para nomear processos retrógrados para os interesses dos trabalhadores. 

É sob os ditames dos organismos multilaterais – o Banco Mundial principalmente – 

que se ordenará a reconfiguração atual da educação superior no Brasil, assim como nos países 

latino americanos
73

.  Ou seja: corte de gastos, congelamento de salários, estímulo à criação de 

fundações privadas no interior das universidades públicas, facilidades para expansão de 

instituições privadas, etc. Temos assim, que a hegemonia neoliberal está distante de facilitar a 

retomada dos “fios interrompidos” entre a universidade e os movimentos de classe.  

No Brasil, o governo Lula (2003-2006/2007-2010) elaborou e o governo Dilma (2011-

hoje) prossegue a implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – o REUNI –, que tem atacado cada vez mais o tripé 

estrutural da universidade pública brasileira: o ensino, a pesquisa e a extensão. Dentre tantos 

elementos de precarização, o projeto de ampliação contido no REUNI carece de recursos 

condizentes com as metas de expansão traçadas pelo governo, propõe aumentar o número de 

vagas nas Universidades, sem garantir o proporcional aumento de estrutura física e 

profissional e um conjunto de flexibilizações das estruturas curriculares. Mais uma vez o 

quantitativo e o tecnicismo se sobressaem, colocando a sala de aula como medida de todas as 

coisas e tornando “a gestão das universidades cada vez mais parecidas com a de uma 

empresa, esvaecendo o seu caráter de instituição da sociedade voltada para a formação 

humana e para a produção do conhecimento engajado na solução de problemas nacionais” 

(LEHER, 2008, apud CASTRO, 2013, p. 243; Grifos nossos). 

O que esperar de uma universidade pensada e gerida nos marcos empresariais? 

Privatização (direta e indireta), mercantilização do ensino público, pressão ao produtivismo, 

fortalecimento teórico-metodológico conservador, precarização das condições de trabalho e 

estudo, impregnação do individualismo-competitivo, etc. Ou seja, diversas expressões de um 

mal-estar profundo das universidades públicas brasileiras que constituem um perverso 
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 Vejamos o absurdo do atual pronunciamento de um dos coordenadores do Banco Mundial sobre as 

universidades públicas, quando diz que estas deveriam cobrar mensalidades! Em entrevista, Francisco 

Marmolejo, coordenador de ensino superior do Banco Mundial, diz que “as universidades públicas brasileiras 

deveriam cobrar mensalidades proporcionalmente à renda de seus alunos para garantir a igualdade de acesso ao 

ensino superior”. Disponível em: <http://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/notas/para-coordenador-do-

banco-mundial-universidade-publica-deve-cobrar-mensalidade>, Acesso em 10 de outubro de 2013. 

http://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/notas/para-coordenador-do-banco-mundial-universidade-publica-deve-cobrar-mensalidade
http://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/notas/para-coordenador-do-banco-mundial-universidade-publica-deve-cobrar-mensalidade
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processo de contra-reforma e uma estratégia formidável de reconfiguração da função social 

da universidade
74

.  

Por outro lado, cresce a estímulo à criação de universidades privadas (presenciais e à 

distância), inclusive pela via de fundos públicos. O Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), por exemplo, garante isenção fiscal para as instituições de ensino superior privada 

pela negociação de vagas. Ambas as iniciativas (REUNI e PROUNI) inseridas no bojo da 

reformulação do ensino superior no país, fazem parte de um hall maior de contra-reforma do 

Estado que privilegia a exaltação das parcerias público-privado, subsumindo cada vez mais a 

lógica da universidade ao mercado “empreendedor” e “produtivista” para o capital. 

No aspecto mais especificamente cultural das universidades, verifica-se a expansão 

das diversas lentes pós-modernas de olhar o mundo e a profunda vigência do “carreirismo”, 

colocando a experiência universitária com objetivo único de “subir na vida”. Nessa direção, 

destacamos a prevalência de intelectuais com “fobia do povo e da multidão” nos termos de 

Mariátegui (2012), projetos de pesquisa que se isentam de abordar a essência das 

desigualdades que atravessa a realidade social. Ou seja, “projetos de extensão caça-níqueis – 

em geral voltados para funcionários de grande corporações, mercado financeiro, etc. – são 

promovidos por professores pequeno-burgueses que querem pequenas parcelas de prestígio” 

(NOVAES, 2012, p. 231). 

E ainda é importante colocar que mesmo no amplo campo da esquerda universitária 

também se verifica inúmeros “desenlaços” com os trabalhadores. Há muitos desafios e 

relações a serem efetivadas, pois muitas vezes verifica-se a “vigência do socialismo de 

cátedra – pouco interessado num papel mais ‘ativo’ no que se refere à relação da universidade 

com os movimentos sociais” (Idem, p. 231). Ou nas palavras da nossa entrevistada E1: 

 

mesmo no campo da esquerda da própria Universidade, você termina 

contanto com poucas pessoas que querem pegar no pesado. Então, tem 

pessoas que falam muito, mas na hora de construir o projeto e se 

responsabilizar, a pessoa diz assim: “eu posso ir um dia e dar uma palestra”. 

O grau de consciências de forças que estão ainda na Universidade são muito 

conservadores; e mesmo aqueles que não são estão muito mais disponíveis 

para ganhar dinheiro ou para acrescentar o currículo Lattes. (E1) 
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  Sobre esse assunto sugerimos a leitura do texto Contra-reforma da educação nas universidades federais: o 

REUNI da UFF, de autoria da professora Katia Lima. Disponível em: 

<www.aduff.org.br/especiais/download/20090917_contra-reforma.pdf>, Acesso em: 12 de agosto de 2012. 
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 Esse percurso feito até aqui foi no esforço de ressaltar que de diferentes formas, a 

Universidade até se expande, mas não muda seu caráter conservador; não escapa do velho 

comprometimento com a reprodução da dominação burguesa. Porém queremos identificá-la 

nesse trabalho, sobretudo sob uma lente essencial, sinalizando que apesar de seus limites, 

constitui um campo de disputa de seus membros “internos” e também constitui uma pauta 

legítima e necessária de reivindicação dos movimentos e organizações dos trabalhadores. 

A Universidade pública brasileira como podemos ver apartou de seu espaço as classes 

subalternas, que a financiam pela via dos altos impostos, são produtoras da riqueza social e na 

grande parte das vezes não conseguem acessá-la. Portanto a relação da universidade com os 

movimentos sociais e organizações populares, seja pela via da extensão, pesquisa e afins, 

constitui uma dívida histórica com os trabalhadores. 

Porém não podemos nos furtar de colocar que mesmo que pequenos, há focos de 

resistência contra a indiferença da universidade com os movimentos sociais. Ciente de que 

essa relação só será plena nos marcos de outra forma de sociedade, apontamos como 

fundamental seu fortalecimento desde já. A construção de projetos de extensão e pesquisa que 

visam reconstruir essa relação é uma das formas de qualificar essa realização e driblar o 

conservadorismo característico do espaço acadêmico. Sua importância se fundamenta na 

realização da função social da universidade pública no sentido de socialização do 

conhecimento produzido e a democratização dos meios para produzi-lo na direção do 

fortalecimento da organização dos trabalhadores.  

Portanto é extremamente importante a disputa da direção social e política do espaço da 

universidade, visto que o debate não pode se atar apenas pela questão do acesso à 

universidade, que obviamente é imprescindível, mas precisa estar afinado com a necessidade 

de mudança política e cultural, comprometida com os interesses das maiorias sociais. A 

relação universidade pública-movimentos sociais é estratégica tanto para a universidade, 

quanto para o tensionamento da luta de classes a favor dos trabalhadores. Por um lado, essa 

relação potencializa o debate crítico e desmistificador da realidade, a interferência em sua 

cultura institucional e a democratização de seu espaço que hegemonicamente é pensado para 

ser direcionado às elites. É uma possibilidade de crítica à falsa neutralidade das ciências e um 

contraponto ao determinismo tecnológico. Destacamos também a possibilidade de 

redimensionamento crítico da formação acadêmica e de profissionais que procuraram articular 

sua intervenção com as lutas pela garantia de direitos sociais e da cidadania em seu sentido 
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pleno. Tal investimento possibilita o estímulo de pesquisas e debates sobre os movimentos 

sociais, organização da classe trabalhadora, seus desdobramentos e possibilidades de 

contribuições e acúmulo de forças. 

Por outro, essa relação possibilita a qualificação das lutas sociais, na medida em que a 

apropriação do conhecimento e seus meios de produção podem se traduzir na construção de 

instrumentos de luta contra a “ordem”. Especificamente, o investimento em processos de 

formação política deve possibilitar a formação de intelectuais orgânicos aos movimentos, que 

oriundos do seio de suas lutas contribuam para multiplicar o trabalho educativo das massas. 

Nesse sentido, um limite central deve ser demarcado: a Universidade é conservadora, 

não tenhamos ilusão. Além disso, como dito anteriormente, são poucos os que ousam criar e 

sustentar formas de subverter suas imposições diretas e indiretas.  

 

Possibilidades há muitas, mas é uma coisa que implica que pessoas do 

movimento da própria universidade, segurem isso com muita força, e 

trabalhem muito para bola não cair. Porque são exigências burocráticas, 

prestação de contas, de cobranças, de querer que seja mudado o eixo teórico 

que está sendo lá construído. E o seguinte: esse trabalho não tem o menor 

valor na Universidade. O receio é que esse trabalho possa se burocratizar, 

possa ser tão formalizado, que se perca exatamente a liberdade da criação 

desse diálogo com os próprios movimentos e cujos conteúdos não sejam 

subordinados à estrutura da Universidade. Acho que esse é um desafio muito 

grande. (E1) 

 

 

 

As questões apontadas pela nossa entrevistada nos colocam grandes desafios. 

Construir esse caminho de “contra maré” implica, também recuperar legados e limites 

históricos de tentativas similares, como por exemplo, a Reforma de Córdoba
75

 no início do 

século XX – muito pouco lembrada – que instigou o debate sobre a autonomia universitária e 

a necessidade de relação com os trabalhadores. O estudo de Leher (2013) retrata os ecos dessa 

experiência, necessários na atualidade:  

 

Córdoba, 90 anos depois? O que fica? Para além dos fundamentos de uma 

universidade autônoma, co-governada, pública, gratuita e comprometida 

com os problemas nacionais, permanecem os ensinamentos de que a 
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  Vejamos a atualidade da agenda inspirada em Córdoba, nas perspectivas do cubano Julio Mella (protagonista 

das movimentações de Córdoba): “em termos objetivos, a reforma teria de abarcar quatro núcleos: a) não ser 

uma fábrica de títulos; b) não ser uma escola de comércio “aonde se vai buscar tão somente um meio de ganhar a 

vida”; c) influir de maneira direta na vida social, e d) socializar o conhecimento” (LEHER, 2008, p. 57). 
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universidade verdadeiramente universal, em que caibam todos os povos, 

requer a luta anticapitalista e antiimperialista. (LEHER, 2013, p. 64) 

 

 

É um marco histórico que inclusive inspirou a criação de diversas experiências de 

Universidades Populares pela América Latina. Nesse sentido, nosso autor recupera o 

pensamento de Julio Mella e Mariátegui para nos colocar o “desafio de construção de um 

conhecimento original que não fosse uma mera transposição de saberes produzidos em outros 

contextos” (Idem, p. 9). Ou seja, a necessária relação da universidade com os movimentos, 

organizações e lutas dos trabalhadores revela o desafio de fortalecer propostas de uma 

formação humana, para além da necessária formação teórico-político, formação articulada a 

um projeto de sociedade no horizonte emancipatório.  

 

 

Um projeto de universidade alternativo passaria necessariamente pelo ensino 

e pela prática da autogestão: formação de cidadãos empenhados na 

construção de uma sociedade voltada para a satisfação das necessidades 

humanas e a superação das classes sociais e da divisão social do trabalho 

capitalista; em poucas palavras, o controle da sociedade pelos trabalhadores 

associados tendo em vista sua emancipação. (NOVAES, 2012, p. 287). 

 

 

Implica também o desafio de quebrar diversos vícios de preconceitos academicistas 

muitas vezes presentes na relação da universidade com os movimentos sociais, permeada pela 

hegemonia catedrática. Um deles é a “vaidade intelectual” que muitas vezes coloca como 

detentores supremos do conhecimento necessário e “que todos aqueles que por motivos 

sociais não tiveram a ele acesso não oferecem condições de produzirem conhecimento a partir 

dos seus instrumentais técnicos e intelectuais” (DULCICH, et al, 2008, p. 5). Sobre isso já 

sinalizava Gramsci a necessidade de contribuir e não moldar os indivíduos a construírem seus 

próprios “inventários”. 

Além disso, outro desafio necessário a enfrentar é a o diálogo efetivo entre as  diversas 

especializações, no horizonte da interdisciplinaridade, que ao nosso juízo contribui para o 

fortalecimento da visão de totalidade, permitindo uma captação mais qualificada da 

complexidade da realidade posta. 

Essas características presentes na Universidade não são exclusivas desse âmbito, mas 

sim manifestações de um modo de vida social. Por outro lado, não é de interesse para as 
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classes dominantes no contexto atual absorverem elementos colocados na agenda do tipo de 

Córdoba. Por isso, a luta pela transformação da universidade deve estar atrelada à luta 

antissistêmica, protagonizada pela necessária criatividade das mãos dos movimentos e 

organizações dos trabalhadores e fortalecida pela articulação dos “nichos” de pensamento e 

ações críticas existentes nas Universidades públicas. Por isso, é necessário, como alertava 

Mariátegui (2012), ir muito além de reformas limitadas e superficiais; ir além da extirpação de 

um professor inepto ou estúpido. Nada, ou muito pouco adianta problematizar a universidade 

em si, sem tocar a “ferida” da base que a produz com as determinadas características 

estruturais problematizadas. 

 

 

2.2.1 - A relação do MST com as Universidades 

 

 

É, sobretudo a partir da década de 90, que o MST se esforça sobre a necessidade de 

articulação política e institucional com outros parceiros da sociedade brasileira, dentre os 

quais se inserem as universidades públicas. Tal iniciativa se fundamenta na perspectiva de 

“ocupar o latifúndio do saber”, como comumente designa o Movimento. Ou seja, o MST 

entende que para avançar efetivamente nas suas lutas é necessário usufruir dos espaços de 

produção e de socialização de conhecimentos científicos. Tais parcerias não se encaixam 

mecanicamente nos moldes característicos das Universidades, pois o Movimento destaca a 

necessidade de construção e avaliação desde o ponto de vista metodológico, do currículo, até 

o respeito à concepção de educação do MST. As mesmas são efetivadas pela mediação da 

Escola Nacional Florestan Fernandes. 

Já em 2007, como traz Teixeira & Silva (2007), o MST possuía oitenta parcerias com 

universidades públicas. De acordo com uma planilha de planejamento das atividades de 

formação realizadas na ou pela ENFF em 2013, disponibilizada para fins desse trabalho, 

lançamos um olhar aos convênios com Universidades públicas referentes ao núcleo de cursos 
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formais (reconhecidos pelo MEC) em vigor, em que verificamos aproximadamente
76

: 

referentes à educação de nível médio não identificamos a presença de Universidades públicas 

nessa planilha, mas destacamos 4 convênios com os Institutos Federais de Ensino Superior (os 

IFs);  cerca de 40 referentes à cursos de graduação com Universidades públicas, 14 

relacionados à especializações e 4 para curso de mestrado. 

O Movimento também transcende os “muros” nacionais no estabelecimento de 

parcerias com Universidades. Conforme informações da coordenação político-pedagógica da 

ENFF, na América Latina o Movimento tem convênio com a Universidade Nacional de 

Córdoba (UNC) na Argentina, com a Universidade Nacional de Rio Cuarto (UNRC) também 

na Argentina e com a Universidade da República do Uruguai (UdelaR).  

Especificamente no estado do Rio de Janeiro, indagamos nossa entrevistada da 

coordenação estadual sobre a existência de parcerias com Universidades públicas. A mesma 

afirma as seguintes: com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 

 

com o curso de graduação em licenciatura em Educação no Campo; parceria 

com o curso de especialização em agroecologia e desenvolvimento rural 

sustentável que é o programa de residência agrária. Temos parceria para 

compra de alimentação dos assentamentos para o abastecimento da 

Universidade, do bandejão; tem a parceria do debate sobre a validação do 

nosso curso na Venezuela, de engenharia agroecológica; tem alguns projetos 

de extensão, mais na área dos assentamentos, de agroecologia; além de 

debates e seminários que a Universidade constrói. (E2) 

  

 Com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem a parceria com o curso de 

Serviço Social para os assentados da reforma agrária, a construção de Feiras no espaço da 

Universidade e atuação de programas de extensão em assentamentos. Com a Universidade 

Federal Fluminense (UFF): “em Niterói com o curso extensivo de veterinária e nos campus de 

interior tem Rio das Ostras [com esses programas de extensão em acampamentos, com 

formação política e cultural e educação popular em saúde] e Campos no acompanhamento de 
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 Dizemos que é aproximadamente, pois como não é um documento público, se encontra com algumas 

informações pendentes, como grifos, processos em negociação, lacunas à preencher, etc. 
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algumas pautas do movimento na região; alguns professores na verdade, com debates e infra-

estrutura” (E2). Por fim, com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), que  

 

tem um núcleo de professores que está participando da especialização em 

agroecologia, no programa de residência agrária; eles tem uma feira que 

funciona lá dentro. Temos parceria com o departamento de solos, com 

projeto de extensão em reflorestamento e desde 2003, tem um programa de 

extensão chamado Universidade Aberta que tem atuação dentro dos 

assentamentos (E2). 

 

 

Ao questionarmos sobre o significado dessa relação à nossa entrevistada da 

coordenação estadual, obtivemos a seguinte resposta: 

  

é importante que contamos com parceiros que contribuam nesse processo, 

não só para realizar o processo da formação nos acampamentos e 

assentamentos, mas também para ajudar a formar formadores. Por isso temos 

inclusive a ENFF, que tem parcerias com Universidades com alguns 

professores que dão aula para os nossos militantes, no sentido de formar 

essas pessoas que vão trabalhar e acompanhar as nossas áreas. É importante 

essa parceria não só na formação política, mas também na formação técnica 

e no processo alfabetização, de escolarização fundamental, médio e superior. 

(E2) 

 

Como podemos ver, apesar dessa relação ter avançado em grande medida, ainda 

revelam por vezes as marcas do caráter da Universidade pública brasileira. Esbarram em 

questões destacadas em momento anterior, como o conservadorismo, o elitismo, a vaidade, a 

imposição de temas e metodologia, a prevalência da burocracia, etc.  

  

Há universidades públicas, como a Universidade de São Paulo que não os 

querem como coletividade, exigindo desistam, enquanto alunos, do seu 

pertencimento e aceitem diluir-se nas turmas acadêmicas. Curiosamente, a 

Faculdade de Educação aprovou o convênio e já tem os professores, que se 

ofereceram, voluntariamente, para a realização do projeto, mas a reitoria se 

recusa a assiná-lo! (FERNANDES, H., 2007, p. 25) 
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A mesma autora ainda traz em seu texto, trechos de uma entrevista a um membro da 

coordenação da ENFF na época, na qual ressalta a seguinte fala da Universidade sobre a 

“recepção” do movimento para o diálogo sobre a possibilidade de parceiras e convênios: 

“‘nossa preocupação é não cair o nível do curso, porque nós temos conceito A”. E ainda: 

“Uma outra, propôs retirar o curso de gestão, oferecido ao MST na graduação, para colocá-lo 

como curso profissionalizante, argumentando que seria vantajoso para o MST, porque seria 

mais rápido” (Idem, p. 26). 

Indagada sobre essa questão em nossa entrevista, E2 diz sobre alguns desafios postos 

nessa relação, já que  

 

nós temos dinâmicas diferenciadas, tempos diferenciados, que se torna um 

desafio para poder se aproximar. Tem essa coisa mesmo da burocracia, seja 

para a construção dos cursos, seja para realização de qualquer tarefa mais 

econômica, por exemplo, compra de passagens. Tem alguns desafios 

teóricos em alguns casos, pois tem alguns intelectuais que acham que o 

movimento tem que dar resposta para tudo. Houve um avanço nos últimos 

tempos no sentido qualitativo dessa relação, não só quantitativo. (E2) 

 

 

Portanto, cabe aos poucos, mas necessários lócus de resistência ao padrão de 

Universidade pública imposto, criar e recriar constantemente essa necessária relação com os 

movimentos sociais e organizações da classe trabalhadora, tendo em vista os limites e os 

extensos desafios imbricados nesse processo, pois os relatos trazidos nos dão mostra que 

apesar das parcerias terem se alargado, não estão isentas de dificuldades e tensões, pelo 

contrário. No caso específico do MST a relação com a Universidade se faz estrategicamente 

importante, pois o Movimento pauta a transformação de um marco fundamental na formação 

social do Brasil: a concentração fundiária, base produtora de diversas expressões de 

desigualdades e perversidades. Hoje se faz ainda mais necessária pela profundidade destrutiva 

do modelo agrícola produtivo sob as propostas do agronegócio, que vem impactando no 

desgaste do trabalho humano, na saúde, na natureza, e, portanto conformando a continuação 

dos “saques” burgueses. Estimular a criação de pesquisas sobre esse assunto e 

instrumentalizar tecnicamente e politicamente a luta desse sujeito coletivo é uma dívida 
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histórica da universidade brasileira no sentido de interferir tanto nas expressões do latifúndio 

das terras quanto naquelas do latifúndio do saber, tão arraigados na realidade social. É nesses 

marcos que é pensada a proposta do programa de extensão “Universidade Itinerante”, o qual 

será foco das reflexões do próximo capítulo. 
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3 - CAPÍTULO 3 – A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE EXTENSÃO 

“UNIVERSIDADE ITINERANTE” 

 

 

Não tenho curso superior 

Nem o meu nome eu sei assinar 
[...] 

Somos vítimas de uma sociedade 

Famigerada e cheia de malícias 

No morro ninguém tem milhões de dólares 

Depositados nos bancos da Suíça 

 

Bezerra da Silva 

Vítimas da sociedade  

 

 

 

A construção de projetos de extensão que se articulam com movimentos sociais é uma 

das tantas formas de contribuir para o reestabelecimento dos “fios interrompidos”. Na 

particularidade daqueles que trabalham com a formação política, as possibilidades se 

inscrevem no horizonte de esforços que visam interferir nos processos de formação da 

consciência crítica, através da socialização do conhecimento científico produzido e um 

determinado método de apreensão da realidade. Já os desafios se situam, sobretudo, na forma 

com que se estabelece essa relação, que precisa subverter os mandatos históricos da 

Universidade para com os segmentos subalternos, caracterizados por posicionamentos 

impositivos. Por isso, começaremos este momento do trabalho recuperando a construção da 

proposta do programa de extensão “Universidade Itinerante” e suas formas de 

estabelecimento. 

 O acampamento Osvaldo de Oliveira como foco de análise deste trabalho, nos 

possibilitou identificar, como a gestação de processos de formação política podem interferir 

na vida organizativa de um acampamento. Assim, teceremos o caminho de sua trajetória, 

contando com a parceria com a Universidade, para então trazermos os relatos de seus 

protagonistas sobre esse processo formativo. Para refletirmos mais concretamente sobre o 

processo de formação política na realidade desse acampamento, utilizamos as entrevistas 
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realizadas com o membro da coordenação estadual do MST-RJ, do setor de formação, que 

acompanhou a trajetória desse processo extensionista (E2), e com três integrantes do Osvaldo 

de Oliveira, que também estiveram presentes desde o início dessas oficinas de formação, 

destacando-se nas intervenções colocadas e contribuindo para legitimidade dessas atividades 

no acampamento, os quais nos referiremos como (E3), (E4) e (E5). 

Todo esse movimento, de trabalho com os movimentos sociais e organizações da 

classe trabalhadora, ainda que pouco problematizado na categoria profissional de Serviço 

Social, incide profundamente na trajetória dos que a ele se articulam, no sentido do 

redimensionamento crítico da formação profissional em Serviço Social, questionando e 

almejando alternativas para o papel histórico que lhe é demandado. É dessa forma que 

finalizamos o último item desse capítulo, traçando um esboço sobre algumas contribuições 

dessa experiência extensionista para a formação profissional em Serviço Social. 

 

 

3.1 – A construção da proposta e metodologia de trabalho 

 

O surgimento do programa de extensão “Universidade Itinerante: formação político-

cultural em direitos humanos voltada para comunidades rurais da baixada litorânea e região 

norte do estado” não pode ser explicado por si mesmo. A proposta é fruto de experiências 

extensionistas no diálogo com movimentos populares na região desde 2010, e mais 

especificamente com ações de formação política com um acampamento do MST desde o ano 

de 2012. Por isso iremos começar esse momento recuperando essa trajetória. 

A proposta do programa “Universidade Itinerante”, tem como alicerce o projeto de 

extensão “Assessoria em questões de cidadania a movimentos sociais e populares: parcerias 

inter-universidades para a gestação de processos de formação política e humana para 

militantes sociais”, criado no ano de 2010 por um grupo de professores do curso de Serviço 

Social da UFF - campus Rio das Ostras, cujo perfil se caracteriza pela identidade com as lutas 

e resistências dos grupos subalternos e por anos de pesquisas e experiências de articulação 
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junto a movimentos sociais e populares urbanos e rurais. Desde então, a proposta tem como 

objetivo formular e contribuir com a implementação de experiências de formação política e 

humana para militantes de movimentos sociais e populares, a partir da articulação no âmbito 

da UFF, mas também com outras Universidades públicas (como a ESS/UFRJ) e Centros de 

Formação (como a ENFF), na perspectiva dos direitos humanos e de cidadania. Na 

particularidade local, o projeto pauta o objetivo de contribuir para a articulação dos 

movimentos sociais e populares da região, criando espaços de formação nas mais diversas 

formas – minicursos, mesas de debates, etc – na perspectiva de politizar as necessidades 

sociais específicas com aquelas universais.  

Assim, essa proposta, sistematizada e cadastrada no SIGProj
77

 foi contemplada com 

duas bolsas da Pró-reitoria de Extensão da UFF (PROEX) para alunos de graduação, 

possibilitando maior força das ações propostas e da formação profissional, política e humana 

desses alunos. Cerca de três meses depois do início das ações, o projeto foi contemplado com 

mais uma bolsa – proveniente do convênio ente a UFF e a Prefeitura Municipal de Rio das 

Ostras existente na época, administrada pela Fundação Euclides da Cunha (FEC) – para uma 

aluna (autora desse trabalho), que já integrava a equipe executora dessa ação de extensão.  

A proposta parte da premissa de que desde os anos de 1990, os movimentos sociais e 

populares têm sido protagonistas fundamentais na denúncia ao projeto neoliberal; reflexão 

desenvolvida no capítulo 1 deste trabalho. Como abordado também em momento anterior, 

datam dessa década diversas tentativas de “amarrar” o “fio interrompido” entre os 

movimentos sociais e as Universidades públicas, porém apesar de podermos constatar 

avanços, ainda há muito por se fazer, pois as contrapartidas das Universidades podem ser 

consideradas poucas e frágeis. Ou seja, ressaltamos que a “Universidade Pública pode 

contribuir com os processos organizativos das classes subalternas que lutam pela ampliação 

do acesso aos direitos de cidadania e universalização das políticas sociais” (FARAGE, et al., 

2010, p. 6).  

                                                           
77

 O Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj), é uma ferramenta online coordenado pelo Ministério 

da Educação que objetiva auxiliar o planejamento, a gestão, a avaliação e a publicização de projetos de extensão, 

pesquisa, ensino e assuntos estudantis desenvolvidos e executados nas universidades brasileiras. Mais 

informações disponíveis no sítio www.sigproj1.mec.gov.br. 
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Nesse sentido, no ano de 2010 construímos diversas atividades relacionadas aos 

movimentos sociais, que foi um início importante para o acúmulo de experiências e saberes 

para os trabalhos posteriores. Iniciamos os estudos sobre a temática dos movimentos sociais, 

incluindo professores e alunos-bolsistas, participando inclusive do grupo de estudos ligado ao 

projeto de pesquisa “Serviço Social em movimento: experiências universitárias de trabalho e 

articulação com movimentos e organizações das classes subalternas na contemporaneidade”, 

em vigor na época (executado de agosto de 2009 a dezembro de 2010), coordenado por uma 

das professoras da equipe executora do projeto de extensão. Em agosto desse ano, 

participamos do Curso Teorias Sociais e Produção de Conhecimento, em parceria com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), direcionado a militantes de movimentos 

sociais de todo Brasil (como o MST, o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), a 

Consulta Popular, o Movimento de Trabalhadores Desempregados (MTD), etc.), realizando 

registros de memória audiovisual e entrevistas junto aos participantes do curso sobre a 

atuação do movimento do qual participavam; o significado da formação política para suas 

lutas; o sentido da relação das universidades públicas com os movimentos sociais e o papel da 

sistematização do trabalho de conclusão do curso. Tal vivência foi um “pontapé” de extrema 

relevância para iniciação dos alunos-bolsistas do projeto de extensão, possibilitando o contato 

concreto com os movimentos sociais e a percepção inicial da necessidade, possibilidades, dos 

desafios e limites da relação da Universidade com as organizações da classe trabalhadora. 

Trabalhamos também no sentido de recuperar os legados de experiências anteriores 

com movimentos sociais no campus da UFF/Rio das Ostras, como o do projeto de extensão 

“Observatório de lutas sociais: constituição de sujeitos coletivos e políticas públicas” e o 

projeto de extensão “Curso de formação política para militantes da saúde pública”, ambos 

vinculados ao Curso de Serviço Social da referida instituição. Especificamente sobre este 

último, construímos um grupo de estudos sobre controle social na saúde que teve como 

horizonte a construção de uma cartilha sobre esse tema para distribuição para os usuários da 

saúde pública e militantes dos movimentos sociais na região
78

.  

                                                           
78

  A construção dessa cartilha ficou como uma tarefa inconclusa devido ao surgimento de muitas outras 

demandas. 



108 

 

Em novembro do mesmo ano
79

, entre os dias 10 e 11, realizamos a I Feira de 

Movimentos Sociais e Organizações da Baixada Litorânea. Essa construção foi planejada com 

prévio tempo, incluindo a equipe da extensão e representantes de movimentos sociais da 

região. O evento integrou a programação da Agenda Acadêmica de 2010 com o objetivo de 

promover um encontro entre os movimentos sociais e organizações da classe trabalhadora na 

região para articulações, trocas de experiências, socialização de informações, e apresentação 

de seu histórico e ações desenvolvidas. Nessa ocasião além da exposição desses sujeitos 

coletivos, realizamos uma mesa de debate intitulada “Movimentos Sociais da baixada 

litorânea: desafios e perspectivas para sua organização”, abrangendo a participação tanto da 

comunidade acadêmica quanto da comunidade local. O objetivo do conjunto dessas atividades
 

foi estimular a parceria desses movimentos na perspectiva de criação de espaços de formação 

política para contribuir na qualificação da participação da vida política local, profundamente 

caracterizada pelas relações clientelistas e autoritárias. O processo de construção dessa 

atividade possibilitou o mapeamento de alguns movimentos sociais e organizações na região 

da baixada litorânea, juntamente com a parceria da disciplina de Movimentos Sociais e 

Educação Popular do curso de Serviço Social, feito através de visitas e preenchimento de um 

cadastro que indagava acerca do perfil, história e atuação desses movimentos, proporcionando 

vislumbrarmos os conflitos, tensões e reivindicações próprias do município de Rio das Ostras 

e entorno. 

Data ainda de 2010 a ocupação de um latifúndio na cidade de Macaé – a Fazenda Bom 

Jardim –, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que se constitui no 

acampamento Osvaldo de Oliveira
80

, que desde então passamos a acompanhar com trabalhos 

de assessoria em questões de direitos e ações sócio-educativas. Na ocasião do violento 

despejo que sofreu essa comunidade nesse ano, realizamos campanhas de arrecadação e 

solidariedade no espaço da Universidade. Após o reestabelecimento do acampamento em 

outra área, em articulação com disciplinas obrigatórias do curso de Serviço Social e 

Enfermagem, realizamos um estudo sócio-econômico e epidemiológico para o conhecimento 

                                                           
79

  Além dessas ações destacadas se inscrevem na trajetória de 2010, a participação no plebiscito da propriedade 

da terra no Brasil, contribuindo para manutenção da urna no espaço da universidade durante o período do 

plebiscito e a participação no o ato público do movimento estudantil em reivindicação de salas de aula e 

estrutura que possibilitem condições de estudo adequadas. 

80
  No item seguinte recuperaremos a memória de sua trajetória.  
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e futura tabulação das principais necessidades das famílias acampadas, objetivando fortalecer 

suas reivindicações e subsidiar processos de negociação com o poder público.  

Como perspectiva traçada no fim do ano de 2010 para o futuro dessa ação de extensão, 

em 2011, oficializou-se a construção de um programa de extensão interdisciplinar contando 

com os cursos de Serviço Social e Enfermagem no esforço de aglutinar forças e 

conhecimentos de mais cursos para qualificar os trabalhos com os movimentos. Intitulado 

“Assessoria Interdisciplinar em Saúde e Cidadania a Movimentos Populares”, o programa 

passou a articular duas ações de extensão: o projeto “Assessoria em questões de cidadania a 

movimentos sociais e populares”, e o projeto de extensão oriundo do curso de Enfermagem 

“Ações para a afirmação do direito à saúde e a qualidade de vida no acampamento Osvaldo 

de Oliveira”. Nesse período de 2011, privilegiamos duas frentes de trabalho: a continuação e 

avanço nas visitas, acompanhamento e registro de memória no acampamento Osvaldo de 

Oliveira e a construção da I Semana de Cultura Afro-brasileira em Rio das Ostras: memória e 

resistência sócio-cultural. 

Relacionado às ações junto ao acampamento Osvaldo de Oliveira, contando com a 

parceria entre os cursos de Serviço Social e Enfermagem, realizamos a tabulação dos dados e 

construímos um relatório a partir daquele levantamento socioeconômico e epidemiológico 

feito no acampamento em 2010. Nessa ocasião,  

 

verificamos uma situação de precariedade social extrema e a consequente 

emergência de doenças infecciosas e parasitárias. Os resultados do estudo 

evidenciaram alguns dados importantes que revelam a vulnerabilidade social 

do grupo. Das 216 pessoas investigadas, denota-se que 26% não possui 

documentos de identificação. Cerca de 30% dessa população é constituída 

por crianças e adolescentes. 60% por pessoas em idade produtiva e 10% 

possui mais de 60 anos. Sobre a garantia de meios de subsistência, a grande 

maioria não possui trabalho formal ou renda fixa. Alguns fazem biscates 

como pedreiro, serviços domésticos e de lavoura na região. Sobre habitação, 

quase 80% residiam em Macaé ou nas redondezas antes de se incorporarem 

ao acampamento, mas em uma situação não menos precária que a atual. No 

que tange a educação, é importante ressaltar que um grande contingente 

dessa população é analfabeta. (MARRO, et al. 2013, p. 7) 
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Esse estudo contribuiu para planejarmos e avançarmos nas ações educativas e 

acompanhamento das dificuldades sociais e organizativas do acampamento. Uma dessas ações 

foi a assessoria para o encaminhamento de demandas coletivas ao poder público local, por 

exemplo, relacionadas à necessidade de transporte para o acesso das crianças à escola, 

momento no qual os integrantes do Osvaldo de Oliveira fizeram uma manifestação na 

Secretaria de Educação para sanar o problema. Destaca-se também a realização do 

diagnóstico participativo em relação a questões de saúde, sobretudo, para aprofundar a 

discussão sobre as necessidades apontadas no referido levantamento sócio-econômico e 

encaminhar soluções coletivas referentes ao tratamento do lixo, destino de dejetos humanos, 

doenças sexualmente transmissíveis, etc. Outro desdobramento marcante foi a elaboração de 

uma solicitação oficial por parte da Universidade (assinada pela coordenação do programa de 

extensão e pela direção do Instituto de Humanidade e Saúde da UFF/Rio das Ostras), 

cobrando do poder público municipal de Macaé, a providência de uma área e transporte para 

transferência das famílias do acampamento Osvaldo de Oliveira, de modo a garantir dignidade 

humana a estas pessoas, face à ameaça de mais um despejo quando estavam acampados às 

margens da BR 101, aguardando a desapropriação do latifúndio Bom Jardim
81

.  

Outra frente de trabalho central do ano de 2011 foi a construção da I Semana de 

Cultura Afro-brasileira em Rio das Ostras: memória e resistência sócio-cultural, na qual 

construímos debates sobre as formas de preconceito e discriminação racial no Brasil e 

especificamente na Baixada Litorânea, trazendo para o calendário de debates da região uma 

pauta que já é comum em praticamente todo o Brasil. Desse modo, aconteceu de 16 a 18 de 

novembro de 2011, situada próxima ao 20 de novembro como homenagem a Zumbi dos 

Palmares, contando com mesas-redondas, oficinas, exposições e atividades culturais 

direcionados à recuperação da memória sócio-cultural e da resistência negra no Brasil. A 

elaboração da Semana também objetivou a constituição de um canal para que os movimentos, 

organizações, segmentos e instituições que têm ligação direta e indireta com aspectos sociais, 

culturais e religiosos dos negros, em especial na região da Baixada Litorânea, possam se 

conhecer e se apropriar do espaço da Universidade pública, além de vislumbrar futuras 

atividades e pesquisas que extrapolem o evento de novembro, como grupo de estudos, 

projetos de pesquisa, debates e atividades ao longo de todo o ano. 
                                                           
81

 Como de praxe o poder público em resposta se esquivou do atendimento a essas demandas alegando 

insuficiência de possibilidades. 
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Após esses dois anos de experiências extensionistas, a equipe alcançou relevante 

avanço na maturação referente aos objetivos, metodologias e condições de realização das 

atividades propostas. Nesse sentido, no ano de 2012 potenciamos as ações interdisciplinares e 

efetivamos a constituição da Semana de Cultura Afro como ação de extensão específica, 

vinculada ao programa de extensão “Assessoria Interdisciplinar”
82

, tendo conquistado mais 

uma bolsa PROEX.  

No mês de maio de 2012 efetivamos uma visita à Escola Nacional Florestan Fernandes 

(ENFF), integrando a participação da equipe do programa de extensão, de integrantes do 

Movimento Estudantil e de alunos das disciplinas de Movimentos Sociais e Educação Popular 

e Questão Urbana e Rural do Brasil, vinculadas ao curso de Serviço Social. A visita objetivou 

a apresentação da proposta da ENFF, seu processo de construção, objetivos e realizações 

como referência auto-organizativa por parte da organização coletiva dos trabalhadores. Pouco 

depois retornamos à Escola para participação de uma etapa do Curso Latino-americano, 

realizado na e pela ENFF, dessa vez integrando dois professores da equipe de extensão, que 

são educadores da Escola, e a bolsista do programa “Assessoria em questões de cidadania” 

(autora desse trabalho). Tal participação desencadeou o acompanhamento pela bolsista da 

apresentação da mística construída pelos alunos do curso latino para a Cúpula dos Povos, 

durante a Rio +20.  

Data desse mesmo ano a primeira experiência mais sistematizada em formação 

política para militantes sociais construída pelo programa de extensão. Efetivamos assim, cinco 

módulos de oficinas de formação política básica, construída junto ao MST-RJ, para os 

acampados do Osvaldo de Oliveira. As oficinas aconteceram no espaço da Universidade e no 

próprio acampamento, abordando temas vinculados com a história da luta pela terra; o 

surgimento do MST; os acampamentos e assentamentos do Movimento e a perspectiva 

agroecológica de produção, impulsionando inclusive iniciativas práticas nesse sentido
83

. 

                                                           
82

  Em 2012, além de uma matéria construída pelas bolsistas do projeto “Assessoria” e “Semana Afro” para o 

jornal de extensão da UFF (Extensão em Foco), relatando a experiência conjunta de todas as ações vinculadas ao 

programa e a construção da II Semana Afro, aprovamos o trabalho “Socializando experiências da I Semana de 

Cultura Afrobrasileira em Rio das Ostras”, apresentado pela bolsista do projeto “Assessoria em questões de 

cidadania a movimentos sociais” e por um professor da equipe executora, no III Pensando Áfricas e suas 

Diásporas que aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de setembro na Universidade Federal de Ouro Preto. 

83
 Cf. matéria publicada no boletim do MST-RJ sobre essas oficinas de formação política de 2012 em Monteiro 

(2012). Disponível em: <http://boletimmstrj.mst.org.br/acampamento-de-macae-realiza-formacao-politica/>, 

Acesso em 20 de outubro de 2013. 
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Nesse processo também começamos a experimentar a importância de atividades culturais que 

viessem a fortalecer a identidade cultural e política da companheirada e estimular a 

criatividade para construção de místicas. Assim viabilizamos em outubro de 2012, a vinda da 

Companhia de Teatro Ícaros do Vale, de Minas Gerais, para apresentação do espetáculo 

“Terra – a história de João Boa Morte – Cabra Marcado para morrer”, no espaço do 

acampamento, contando com ampla participação da comunidade
84

.  

Estimulados por esse acúmulo de experiências, em fins do ano de 2012 foi elaborada e 

submetida para seleção do edital PROEXT 2013 (MEC/SESu), a proposta do programa de 

extensão Universidade Itinerante: formação político-cultural em direitos humanos voltada 

para comunidades rurais da baixada litorânea e região norte do estado, pela equipe de 

professores do programa de extensão “Assessoria Interdisciplinar” junto à coordenação 

estadual do MST-RJ, com a finalidade de prover a continuidade dos trabalhos realizados 

anteriormente, de forma mais sistemática e planejada, possibilitadas por recursos financeiros 

provenientes do Ministério da Educação, para o ano de 2013. Sendo aprovada a proposta
85

, o 

referido ano se destinou à execução desse programa, em estreita vinculação com o programa 

“Assessoria” e seus respectivos projetos. Para sua operacionalização, contou com cinco 

bolsistas específicos, mais aqueles vinculados às ações do programa “Assessoria 

Interdisciplinar”. Nessa ocasião, a autora desse trabalho particularmente, transitou de bolsista 

do projeto “Assessoria em questões de cidadania” para o programa “Universidade Itinerante”.  

                                                           
84

  “A peça conta a história de um lavrador que reage à exploração do fazendeiro e, por esta razão, é condenado a 

vagar pelo sertão, pois não encontra ninguém que lhe dê emprego. Quando resolve matar a mulher, os filhos e a 

si próprio, encontra Chico Vaqueiro, que o conduz às ligas camponesas” (BOLETIM MST-RJ, 2012a). Matéria 

disponível em: <http://boletimmstrj.mst.org.br/espetaculo-terra-e-apresentado-no-acampamento-osvaldo-de-

oliveira/>, Acesso em 20 de outubro de 2013. Cf. alguns registros fotográficos dessa atividade no Anexo 6. 

85
 A aprovação da proposta e então, a destinação de recursos financeiros para as atividades do programa 

“Universidade Itinerante”, que também foram compartilhados para a realização da “III Semana de Cultura Afro” 

e com algumas iniciativas do Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras, nos possibilitou contar com 

maior número de bolsas de extensão, bancar passagens, diárias, compras de materiais de consumo, permanentes, 

livros, serviços de terceiros, como alimentação, serviços gráficos, etc. No entanto é importante ressaltar os 

impasses para operacionalização desses recursos, já que a burocracia da Universidade além de complexa, sofre 

com a falta de transparência relacionada às instruções adequadas para efetivação das compras/empenhos. Isso 

tudo implicou que ficássemos mais aplicados à parte burocrática do que à de estudos e formação, pois o objetivo 

era de não deixar sobrar nenhuma quantia, que foi impedido pelas dificuldades mencionadas. Por isso, 

ressaltamos que a profunda qualidade alcançada por esses trabalhos, se deve a sua natureza essencialmente 

coletiva, sem a qual não teria sido possível atingir resultados tão positivos em relação a todos os atores presentes 

nessa relação.  
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Fundamentada teoricamente pelo panorama da questão agrária no Brasil cujas 

características ameaçam o direito humano à terra e à vida e pelas razões que afirmam as 

possibilidades de articulação da Universidade pública com os movimentos sociais, seu 

objetivo geral consiste em promover ações extensionistas direcionadas à formação político-

cultural de acampamentos da reforma agrária da baixada litorânea e região norte do estado 

para o fortalecimento da resolução coletiva de suas necessidades cotidianas e de sua 

organicidade. Além disso  

 

apostamos na realização de eventos que possam sistematizar os debates que 

surja, nessa troca entre a comunidade acadêmica e movimentos sociais e 

culturais, pois os mesmo poderão desafiar a Universidade Pública à 

produção de conhecimentos comprometidos com as necessidades e lutas das 

maiorias sociais (MARRO et al, 2013, p. 5) 

 

 

Tal proposta de formação político-cultural se concretizou na construção de idas em um 

finais de semana de cada mês a dois acampamentos na região (sendo sábado em um e 

domingo em outro) – o acampamento Osvaldo de Oliveira (Macaé-RJ) e o acampamento Luis 

Maranhão (Campos dos Goytacazes-RJ) –, para execução de oficinas de formação política, de 

educação popular em saúde e oficinas culturais, de teatro e capoeira. Toda a estrutura dessa 

proposta, desde os conteúdos, metodologia, cronograma, periodicidade, público alvo, até a 

execução e avaliação foi construída junto à coordenação estadual do MST. 

Um desafio que se tornou profundamente presente para os nossos trabalhos foi a 

relação com o acampamento Luis Maranhão. Esse acampamento é fruto da (re)ocupação da 

área da usina Cambahyba
86

, situada no município de Campos dos Goytacazes, em 2 de 

novembro de 2012. A usina é um complexo de sete fazendas que totaliza 3.500 hectares, 

sendo um latifúndio considerado improdutivo pelo INCRA desde 1997. Além de não cumprir 

a função social da terra, as fazendas da usina Cambahyba possuem dois agravantes centrais 

                                                           
86

 “Essa é a segunda vez que o MST realiza uma ocupação na área da usina. A primeira foi em 2000, e seis anos 

depois, as Polícias Federal e Militar, por decisão da Justiça Federal de Campos, despejaram as 100 famílias que 

haviam criado o acampamento Oziel Alves II. Houve agressões e prisões arbitrárias, demolição de casas e 

destruição de plantações” (BOLETIM MST-RJ, 2012b). Matéria disponível em: 

<http://boletimmstrj.mst.org.br/mst-ocupa-parque-industrial-da-usina-cambahyba-em-campos-dos-goytacazes/>. 

Acesso em 15 de novembro de 2013. 
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para reforçar a fundamentação de sua desapropriação para fins de reforma agrária: acumulam 

dívidas de milhões com a União e existem denúncias sólidas de que os fornos de Cambahyba 

foram usados para incinerar corpos de militantes políticos durante a ditadura civil-militar 

brasileira. Porém, esse quadro de violências não se encerrou com os crimes da ditadura, as 

quais estão presentes na realidade atual e especificamente da região de Campos de 

Goytacazes, em que impera uma cultura impregnada pelas arbitrariedades do latifúndio, pelos 

poderes políticos historicamente hereditários, profundamente clientelistas. O trabalhador rural 

e militante do MST Cícero Guedes, que estava contribuindo amplamente para a consolidação 

da ocupação em Cambahyba e historicamente para as iniciativas do Movimento, foi 

assassinado com dez tiros por pistoleiros em 25 de janeiro de 2013 nas proximidades da usina. 

Poucos dias depois outra companheira do movimento, Regina dos Santos Pinto, foi também 

assassinada, encontrada morta com um lenço amarrado no pescoço em sua casa. A morte dos 

dois militantes do Movimento é resultado da perversidade da violência do latifúndio e da 

cumplicidade do poder público em garantir a permanência dos poderes proveniente da vasta 

concentração de terras no país que aporta relações de poder monstruosas
87

. 

Esse contexto impactou bastante os trabalhos de formação no acampamento Luis 

Maranhão, pois o clima de tensão, medo e desmobilização se instalou, trazendo desafios para 

o estabelecimento de um diálogo com a realidade do acampamento. Desse modo, o 

prosseguimento das atividades teve uma receptividade bastante frágil no que tange à 

participação das famílias acampadas. Por exemplo, houve oficina de formação política que 

contou com apenas dois ou três membros da comunidade. Tendo em vista que a proposta de 

formação não foi uma imposição nem um planejamento em abstrato, pois contou com a 

construção conjunta com a coordenação estadual do MST e com a própria comunidade, que 

naquele momento inicial se dizia muito interessada (ainda que isso não tenha se observado 

nos encontros posteriores ao primeiro, em que a proposta foi discutida), essa situação exigiu 

uma reavaliação por toda equipe que compõe o programa para repensar essa articulação. 

 Nesse processo, recuperamos os aprendizados da nossa aproximação com o 

acampamento Osvaldo de Oliveira, para identificarmos possibilidades de alternativas. Assim, 

chegamos à “conclusão” de que, sobretudo nesse contexto de extrema fragilidade, as oficinas 

                                                           
87

 Saiba mais sobre esses acontecimentos acessando o sítio do MST (www.mst.org.br), colocando palavras 

chaves como Cícero Guedes, Cambahyba, Campos dos Goytacazes, no espaço de busca.  
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de formação política não eram uma prioridade central para o momento do acampamento por 

motivos essenciais: pela gravidade dos assassinatos de companheiros logo no início do 

processo de (re)ocupação, sem minimamente terem efetivado uma consolidação mais 

consistente, abalando intensamente as lutas do acampamento; e pela característica recente da 

ocupação, onde prevalecem preocupações e necessidades mais concretas do que propostas de 

formação de meio e longo prazo, que envolvem questões como a história do Brasil, da luta 

pela terra, pela reforma agrária, por outra forma de sociedade, etc.  

E outra: realizar atividades desse tipo exige a constituição da Universidade, e mais 

especificamente da equipe de extensão, enquanto referência para aquela realidade, tecendo 

uma relação de confiança, que era ainda inexistente nesse caso. No replanejamento das 

atividades necessárias para o Luis Maranhão, privilegiamos o trabalho com as oficinas de 

educação popular em saúde, abordando questões como verminoses, cuidados com a saúde das 

crianças, a qualidade da água utilizada
88

; e a as oficinas culturais, sobretudo com a equipe da 

capoeira, que desde o início, conseguiu obter maior receptividade. Tais atividades foram 

capazes de dialogar mais diretamente com as necessidades concretas e as preocupações que a 

comunidade apresentava nesse momento inicial do acampamento, atividades que não 

demandavam um amadurecimento do vínculo político e organizativo tão grande, como 

aquelas ações de formação inicialmente planejadas. Podemos afirmar que essa “aposta” surtiu 

efeitos positivos que possibilitaram outras perspectivas para o nosso trabalho, ampliando a 

participação e lançando bases para discussão da necessidade da construção da organicidade 

interna do acampamento. O módulo de encerramento dos trabalhos do “Universidade 

Itinerante” nessa realidade refletiu bastante essa constatação
89

. Nessa ocasião, participamos da 

reunião dos núcleos e da assembleia geral, em que foram discutidos com maior maturidade, 

questões sobre a organicidade, como a nucleação, regimento interno, valores e normas para 

convivência coletiva, contando com considerável aumento da participação. No encerramento 

das atividades do ano, a articulação com a proposta extensionista, foi avaliada de forma muito 

positiva para o avanço do acampamento, apontando expectativas de continuidades de 

trabalhos como este. 

                                                           
88

  Elaboramos conjuntamente inclusive um ofício de demandas sobre essas questões para serem protocolados 

pela comunidade em instâncias do poder público local. 

89
 Confira um dos registros fotográficos desse momento na Foto 3, do Anexo 10. 
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Dessa forma, as experiências obtidas pela proposta do “Universidade Itinerante”, nos 

dois acampamento mencionados
90

, foram indispensáveis para a qualificação da maturidade 

sobre a relação conteúdo/forma para os processos de articulação da Universidade pública com 

os movimentos sociais, especialmente em relação à formação política. Para finalizar, 

destacamos algumas contribuições desse processo para a metodologia de trabalho com os 

movimentos sociais: 

 Para a forma de aproximação para o diálogo com os movimentos 

sociais: principalmente pensando a realidade dos acampamentos da reforma 

agrária, a forma de aproximação da Universidade necessita construir um 

alicerce de confiança e identidade, pois significa obter condições favoráveis 

para a receptividade positiva das propostas apresentadas, inclusive 

possibilitando a ampliação da participação do planejamento e avaliação das 

ações; 

 Para construção e utilização de instrumentos pedagógicos: afirmamos 

que a construção e utilização de instrumentos pedagógicos para o trabalho 

com movimentos sociais da região como a elaboração de metodologias 

participativas, a utilização da criatividade de diversas linguagens (verbal, 

fotográfica, audiovisual, cartográfica, literária, musical, etc.), dinâmicas de 

grupo e instrumentos de educação popular, constituem ferramentas didáticas 

imprescindíveis para a construção de propostas de formação política, 

possibilitando a potenciação da apropriação dos conteúdos abordados e sua 

aplicação prática (que não significa torná-los simplórios), explorando 

também uma dimensão inerente ao exercício profissional do Serviço Social 

relacionada com sua dimensão pedagógica
91

. Nesse sentido, a construção de 

vídeos que retratam a história dos acampamentos referidos, a utilização de 

filmes, fotos, desenhos, mapas, músicas e poemas foram de grande valia 

para a interação com a proposta de trabalho. 

                                                           
90

  Passaremos às especificidades do acampamento Osvaldo de Oliveira em item seguinte, no qual é discorrido 

sobre a experiência com formação política nessa realidade, objeto de estudos desse trabalho. 

91
  As contribuições para formação profissional serão abordadas no item 3.3 desse capítulo. 
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 Para a perspectiva de posicionamento do educador: que subverta o 

padrão de postura histórica imposto pelas classes dominantes, de quem 

detém o conhecimento e transfere aos “despossuídos”, característica forte do 

espaço da academia. Assim, para o alargamento das margens de potenciação 

dos espaços formativos, é muito importante questionar de diferentes formas  

 

a arrogância que nega a generosidade, [que] nega também a humildade, que 

não é virtude dos que ofendem nem tampouco dos que regozijam com sua 

humilhação. O clima de respeito que nasce das relações justas, sérias, 

humildades, generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos 

alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço 

pedagógico (FREIRE, 2011, p. 90) 

 

 

 

3.2 – Reflexões sobre o processo de formação política no acampamento Osvaldo de 

Oliveira  

 

O acampamento Osvaldo de Oliveira é fruto da ocupação da Fazenda Bom Jardim 

pelo MST no dia 07 de setembro de 2010 (dia do Grito dos Excluídos, durante o então 

período do Plebiscito Nacional pelo Limite da Propriedade da Terra), na região de Córrego do 

Ouro, distrito serrano do município de Macaé-RJ. O latifúndio possui 1650 hectares de 

extensão, foi considerado improdutivo pelo INCRA no ano de 2006 e é situado em uma 

região de proteção ambiental em meio à mata atlântica, que não estava sendo respeitada pelo 

proprietário
92

 – Barbosa Lemos, ex-deputado estadual, ex-prefeito de São Francisco de 

Itabapuana e empresário da comunicação na região de Campos dos Goytacazes (Rádio 

Campos Difusora Ltda). Além disso, no dia 1de setembro de 2010 a área foi decretada de 

interesse social, para fins da Reforma Agrária no Diário Oficial da União.  

                                                           
92

  Após a ocupação foram identificados focos de desmatamentos feitos por motosserra, provavelmente 

executados para incriminar o MST. Tendo isso em vista, o Movimento tratou de denunciar ao Conselho de Meio 

Ambiente de Macaé. 
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Na ocasião da ocupação, participaram cerca de 300 famílias provenientes de 

municípios como Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio e Casimiro de Abreu, para pressionar o 

governo federal na efetividade da desapropriação
93

. O objetivo do Movimento se inscreve na 

construção de um assentamento em consonância com as características da Fazenda, que supõe 

a produção agroecológica e iniciativas de preservação ambiental. Por isso o modelo de 

assentamento proposto se enquadra no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), que 

exige determinadas normas ambientais.  

Apesar do argumento do proprietário, dizendo que “é um local impróprio para 

moradia, pois é uma área particular onde funciona a reserva ecológica, e não pode ter 

assentamento” o que na realidade se constata é a sua utilização para “criação de boi e muito 

desmatamento, não existe seque um pé de goiaba, mesmo a terra sendo aparentemente de boa 

fertilidade” (BOLETIM MST-RJ, 2010a)
94

.  

A possibilidade de reintegração de posse desde o processo de ocupação sempre 

tensionou os planejamentos da constituição do acampamento, até que não demorou muito para 

o poder do latifúndio começar a efetivar suas ofensivas. Em 07 de outubro de 2010,  

 

o Juiz determinou a reintegração de posse da Fazenda Bom Jardim. E no 

mesmo momento a polícia se movimentou para realizar o despejo das 

famílias. Após um dia longo e de muita tensão no acampamento tivemos a 

informação de que a reintegração de posse aguardada foi frustrada devido à 

articulação do MST e movimentação das advogadas que conseguiram a 

reconsideração da decisão no plano estadual. (BOLETIM MST-RJ, 2010a)
95

 

 

Logo depois, mais uma determinação da esfera federal afirmou a reintegração, sendo 

negociada em uma reunião de conciliação entre o Incra e o Juiz de Macaé. Desse modo, 

prosseguiu a construção dos núcleos de famílias, pautando a perspectiva de investimento no 

trabalho de base, em mecanismos de plantios e posteriormente homenageando o falecido 

militante do Movimento, Osvaldo de Oliveira como nome do acampamento. A ocupação da 

                                                           
93

 Veja alguns registros de memória da área do latifúndio Bom jardim ocupado pelo MST no Anexo 1. 

94
 Matéria disponível em: <http://boletimmstrj.mst.org.br/mst-ocupa-latifundio-em-macae/.>, Acesso em 20 de 

outubro de 2013.  

95
 Cf. nota de rodapé 94. 

http://boletimmstrj.mst.org.br/mst-ocupa-latifundio-em-macae/
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Bom Jardim e o risco eminente de despejo adquiriu considerável repercussão, como na 

internet, meio a outros movimentos sociais (sobretudo o movimento estudantil e o movimento 

Fé e Política, vinculado à Teologia da Libertação), em setores parlamentares progressistas, 

partidos políticos e também na UFF-Rio das Ostras. É nesse contexto que o projeto 

“Assessoria” se aproxima da realidade do acampamento Osvaldo de Oliveira, buscando 

formas de contribuir para a luta e resistência na ocupação, iniciando então algumas visitas 

para o conhecimento das especificidades desse cenário. 

Em 17 de novembro de 2010, o poder latifundiário alcançou seu objetivo de alvejar o 

acampamento, que caminhava para sua consolidação, realizando um violento despejo, aparado 

por uma estrutura repressiva “de guerra”, viabilizado pelo Poder Judiciário Federal de Macaé 

e capitaneado pela a Juíza Angelina de Siqueira Costa.  

 

A Polícia Federal e Militar, comandada pelo Delegado da Policia Federal 

Escobar, não seguiu em momento algum as orientações do Manual de 

Diretrizes Nacionais para Execução de mandados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva da Ouvidoria Agrária do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário/MDA. Este manual faz parte do Plano Nacional 

de Combate à Violência no Campo, que é coordenado pelos Ministérios de 

Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente, Justiça e Secretária Especial de 

Direitos Humanos, que visam evitar violências nas ações de reintegração de 

posse. [...] As “autoridades” que se encontravam estavam apenas 

resguardando os interesses do proprietário e não a integridade das famílias. 

A ordem era que as famílias fossem retiradas imediatamente e seus pertences 

descartados, não havendo por parte do delegado preocupação de deslocar as 

famílias para um local apropriado (BOLETIM MST-RJ, 2010b)
96

.  

 

Foram mais de 250 agentes da polícia federal e militar, fortemente armados, 

estruturados com viaturas, com retro escavadeira, com ameaças de incendiarem os pertences, 

mostrando, portanto sua face histórica de abusos de poder, autoritarismo e violência
97

. “Os 

moradores, inclusive as crianças, foram colocadas na carroceria das caminhonetes e 

                                                           
96

 Matéria disponível em:  <http://boletimmstrj.mst.org.br/despejo-violento-do-acampamento-osvaldo-de-

oliveira-em-macae//>, Acesso em 20 de outubro de 2013. 

97
 Veja alguns registros fotográficos do despejo em questão no Anexo 2. 

http://boletimmstrj.mst.org.br/mst-ocupa-latifundio-em-macae/
http://boletimmstrj.mst.org.br/mst-ocupa-latifundio-em-macae/
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transportadas até a saída da fazenda, sem saber para onde seriam encaminhados. Alguns 

moradores foram atacados por gás de pimenta” (BOLETIM MST-RJ, 2010b)
98. 

Toda a população do acampamento foi submetida a um quadro de violações de direitos 

humanos
99

; deixada a mercê de uma noite chuvosa, sem qualquer acolhimento, mesmo face à 

tentativa de solicitação de uma solução ao poder público municipal pelo então presidente da 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Macaé – Danilo Funke (PT). Desse 

modo, beirando o fim da noite do dia 17 de novembro de 2010,  

 

o impasse só foi resolvido quando Padre Mauro da Igreja Católica de Macaé, 

que também acompanhou toda a ocupação e o despejo, se propôs a receber 

as famílias por alguns dias no espaço da paróquia na localidade de Virgem 

Santa. Já a prefeitura da cidade não permitiu, sequer, que mulheres e 

crianças dormissem no Parque de Exposições da localidade (área publica) 

aquela noite. (BOLETIM MST-RJ, 2010b)
100

. 

 

 As famílias permaneceram nas dependências dessa Igreja até o dia 19 de novembro de 

2010, quando ocuparam uma área na BR 101, localizado na altura no KM 171
101

. Nessa 

estadia, as famílias encontraram várias dificuldades, como por exemplo, transporte para 

acesso à escola para as crianças, realizando uma manifestação na Secretaria de Educação para 

                                                           
98

 Cf. nota de rodapé 96. 

99
  “Dentre as violações deste despejo temos: 1) O impedimento das famílias pudessem retirar todos os seus 

pertences; 2) Atearam fogo em todos os barracos, em alguns casos com pertences que não foram possíveis de 

serem retirados em razão do limite de tempo imposto pela autoridade policial e de infra-estrutura, como 

caminhões, por exemplo; 3) Não informação de todos os órgãos públicos necessários para evitar conflitos e 

possibilitar uma mediação onde as famílias tivessem seus direitos reconhecidos; 4) Não houve nenhuma 

preocupação em garantir o local de destino das famílias, sendo apenas apontado um local para os seus pertences; 

5) O Conselho Tutelar, que deveria resguardar a integridade das crianças, ficou durante toda reintegração 

abrigado num dos barracos, se omitindo de garantir o direito das famílias alimentarem suas crianças; 6) Abuso 

da autoridade policial, com uso de violência, que impediu a filmagem por parte da organização social ali 

presente, bem como, no impedimento inicial da permanência do mesmo representante no local da reintegração” 

(BOLETIM MST-RJ, 2010b). Cf. nota de rodapé 96. 

100
 Cf. nota de rodapé 96. 

101
 Veja um dos registros de memória de uma atividade realizada pelo projeto de extensão “Assessoria” na 

ocasião do violento despejo do acampamento Osvaldo de Oliveira, no espaço da UFF/Rio das Ostras, a fim de 

dialogar sobre essa questão com a comunidade acadêmica, no Anexo 3. 
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sanar o problema. Com cerca de 100 famílias, o acampamento se reorganizou para dar 

prosseguimento à luta pela desapropriação do latifúndio Bom Jardim. Uma das estratégias 

construídas pelos acampados foi a construção de um galpão para possibilitar atividades 

organizativas, como reuniões, assembleias, estudos e inclusive as atividades construídas em 

parceria com o programa “Assessoria”, que ao longo do ano de 2011, como mencionado no 

item anterior, continuou acompanhando essa realidade
102

. 

Por força de uma liminar, em 16 de outubro de 2011, as famílias do acampamento 

foram obrigadas a saírem da área. Transferiram-se da BR 101 para a Comunidade Califórnia 

situada no município de Rio das Ostras, próxima às fronteiras com a cidade de Macaé, na 

margem da linha de trem desativada Leopoldina-Campos, onde permanecem até hoje na luta 

pela desapropriação do latifúndio Bom Jardim e pela constituição do Assentamento Osvaldo 

de Oliveira. 

Feito essa recuperação histórica do acampamento, passaremos a discutir sobre a 

especificidade dos processos de formação política no recorte do Osvaldo de Oliveira. A 

proposta de oficinas de formação política foi sistematizada a partir do ano de 2012, 

começando a ser efetivada no mês de maio deste ano, sendo alavancada em face da 

proximidade do cadastramento por parte do INCRA para constituição do assentamento pelas 

famílias acampadas. Construída junto à coordenação estadual do MST, foi planejado um 

curso básico, com periodicidade quinzenal, mas que se efetivou mensalmente no espaço da 

Universidade e no acampamento, que abordou questões da luta pela terra no Brasil, a história 

do Movimento, seus objetivos, conquistas, lutas travadas, a constituição de acampamentos e 

assentamentos e a modelo de produção agroecológica. As oficinas foram ministradas por 

membros da coordenação estadual do Movimento, por um convidado militante de um 

assentamento do estado, e mediado por professores da equipe executora do programa de 

extensão. O registro de memória e a elaboração de instrumentos pedagógicos (como o vídeo 

que recuperou a trajetória do acampamento) foram trabalhados pela bolsista do programa. 

Esse ano de iniciação de trabalhos formativos – precedido de articulações anteriores – 

                                                           
102

 Veja um dos registros fotográficos de uma dessas atividades realizada nesse espaço, que foi o diagnóstico 

participativo em saúde, enquanto ainda ocupavam as margens da BR 101, no Anexo 4. 
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trouxeram resultados positivos no que tange à participação quantitativa e qualitativa dos 

acampados, os quais, de forma mais ou menos elaborada, puderam dialogar com suas dúvidas 

e reflexões sobre o espaço organizativo do acampamento e as lutas pela terra em geral, 

despertando germens de possíveis processos autônomos “da elaboração crítica”, em termos 

gramscianos
103

. Destaca-se a iniciativa de um dos integrantes do acampamento na preparação 

de uma horta e na construção e replicação de uma cartilha sobre manejo agroecológico, 

evidenciando as possibilidades de formação de futuros educadores do e para a própria 

comunidade. 

Assim, o acúmulo, as experiências e a receptividade favorável desse processo, 

fundamentou a construção de um projeto mais planejado e sistemático de formação, o qual 

desencadeou a proposta do programa “Universidade Itinerante”, que apresentamos no item 

anterior. Face à base construída em 2012, a proposta de formação política na realidade do 

acampamento Osvaldo de Oliveira pode ser executada de modo bastante positivo. A proposta 

de temas para as oficinas de formação política do programa “Universidade Itinerante”, 

discutida entre a equipe da Universidade, da coordenação estadual e pela comunidade, 

atingiram três eixos centrais
104

: a história da luta pela terra no Brasil, as especificidades do 

MST e as lutas anticapitalistas no Brasil e na América Latina. Nesse sentido, foram adotados 

instrumentos e afirmadas posturas que instigassem o aproveitamento desse espaço para o 

avanço de suas lutas e organicidade, na contramão de implantações “de cima para baixo”. 

Para refletirmos sobre as questões sobre o significado desses processos de formação 

política na especificidade da realidade do acampamento Osvaldo de Oliveira pela parceria 

com a UFF/Rio das Ostras
105

, continuaremos a utilizar as entrevistas realizadas, nesse caso 

aquela em direção a um membro da coordenação estadual do MST, do setor de formação 

(E2), já mencionado anteriormente, e também com os já referidos acampados que 

participaram e acompanharam as oficinas de formação política desde 2012, sendo eles: (E3), 

(E4) e (E5). Para expormos suas considerações, mapeamos seis eixos temáticos que 
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 Consta alguns registros de memória dessas oficinas de formação do ano de 2012 no Anexo 5. 

104
  Veja a estrutura de temas trabalhados no Anexo 7. 

105
 Confira alguns registros de memória das oficinas de formação política no Osvaldo de Oliveira em 2013 no 

Anexo 8. 
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conduziram os relatos
106

: considerações sobre o próprio reconhecimento da UFF no 

acampamento; a importância das atividades de formação política para o fortalecimento das 

lutas dos trabalhadores e pela terra; considerações sobre mudanças na realidade específica do 

Osvaldo de Oliveira desde o início de atividades de formação; as contribuições peculiares da 

proposta do programa “Universidade Itinerante” para a organização do acampamento; e 

questões a respeito da metodologia de trabalho nas oficinas de formação política executadas. 

No primeiro eixo mencionado - considerações sobre o reconhecimento da UFF no 

acampamento – identificamos a forte referência da importância dos trabalhos de extensão para 

resolução e reflexão crítica de questões estruturais do acampamento, como organicidade 

política, infra-estrutura, direitos, compromissos e decisões a serem tomadas. Tais ponderações 

se marcam nas falas de E3 e E5:  

 

Essa relação com a UFF nos ajudou muito a resolver dificuldades do 

acampamento Osvaldo de Oliveira, por exemplo no início de matricular as 

crianças na escola, a água (E3). 

A UFF aqui se tornou maior referência em termos de saúde, de formação, 

informação. Vocês estão usando essa consciência junto com a gente aqui, 

chegam num acampamento como esse aqui e não se sentem diferente da 

gente, isso aí é a consciência. [...] Na realidade o Osvaldo de Oliveira já não 

pensa na UFF como coisa alheia já pensamos em seus componentes como 

parceiros e integrantes das lutas do MST (E5). 

 

 

Ainda que tais falas demonstrem limites na diferenciação da UFF como um todo e as 

parcelas (mínimas) que se articulam com os movimentos sociais, o reconhecimento da 

atuação positiva da Universidade junto a suas demandas e reivindicações é um elemento 

importante, que explicita a necessidade de se apropriarem das possibilidades desse espaço – 

historicamente destinados às classes dominantes –  como direito e como instrumento de 

qualificação de suas lutas. Temos uma formulação importante no que diz respeito à presença 

do Movimento dentro da Universidade:  

                                                           
106

  O roteiro da observação-participante, os roteiros das entrevistas realizadas e seu modelo de termo de 

consentimento livre e esclarecido estão disponíveis nos anexos 11, 12 e 13 respectivamente. 
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Eu fiquei maravilhado aquele dia lá na UFF, quando vi aquela sala cheia de 

alunos olhando para o MST como pessoas que estão lutando por um ideal 

bom e não com aquela visão que a mídia deflagra em cima da gente, de 

vândalos e tal (E5). 

 

Esse relato demonstra a percepção das contribuições da relação da Universidade com 

os movimentos sociais não só para a realidade do acampamento nesse caso, mas para a 

interferência na cultura universitária que é marcada pela extirpação desses sujeitos de suas 

dimensões.  

Ao perguntarmos sobre a importância das atividades de formação política para o 

fortalecimento das lutas dos trabalhadores e pela terra, podemos verificar de formas mais ou 

menos elaboradas, o avanço no enfrentamento da primeira forma de consciência, em que a 

chave de leitura do mundo se dá do todo pela parte, característico dos primeiros espaços de 

inserção dos indivíduos como a família, escola, igreja, etc., o que demonstra a interferência no 

processo de formação de processos de consciência crítica, discutida no capítulo 2. Vejamos:  

 

Esse trabalho com a UFF dentro do acampamento com o processo de 

organização abriu mais a mente para poder coordenar, pra saber os 

princípios e as normas do Movimento. [...] Essas atividades fortalecem 

muito a coordenação até os moradores. Contribui na maneira de se expressar 

e conhecer a realidade. Esse trabalho é importante porque nos esclarece 

várias coisas, a maneira como lutar e a maneira de trazer esse conhecimento 

para contribuir na luta (E3). 

Contribui para vermos a possibilidade de plantação sem usar veneno, sobre 

os princípios e valores do movimento, então é muito rico pra gente. Acho 

que traz uma transformação do entendimento da luta porque tem muita gente 

crua que não sabe o que é o MST, o que é o INCRA, porque o INCRA para 

nós é o INCRAvado. Contribui para vermos que não estamos aqui à toa. 

Sobre o que a gente estuda, não tem melhor para conhecermos a história da 

sociedade, porque eu sou da terra, vim da terra, mas não sabia nada disso, a 

minha cabeça hoje é diferente (E4). 

Terra é sempre bom, mas eu acho que a participação por uma sociedade 

melhor é mais importante. [...] Como é que você luta sem estar sabendo pelo 

o que você luta? Como é que você vai dar importância a uma luta sem saber 

a essência dela lá no início? Através dos companheiros que foram tombados, 

através das injustiças que foram cometidas durante esse tempo, através dos 
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direitos que você tem como cidadão... Como é que você vai lutar sem estar 

sabendo disso tudo? A formação é para isso. Se você tem uma formação, se 

você é conhecedor do objetivo a ser tomado, aí essa luta fica muito mais 

forte, você se fortalece na luta, e com certeza facilita, porque quando você 

grita “MST, a Luta é pra valer!”, você tem que saber que esse grito tem que 

sair de dentro e se você não entender o porque desse grito, você não deflagra 

ele para todo o mundo ouvir com vontade. Então você tem que ter a 

formação. Mínimos detalhes são importantes quando a gente vai para o 

INCRA, quando a gente vai ao Ministério Público, quando a gente vai falar 

com o presidente ou a presidenta, para você estar resguardado de alguma 

resposta errada, para você estar sabendo o que vai defender, em cima da sua 

formação. (E5) 

 

 

Ora, tais formulações, constituem os “inventários” a que Gramsci se refere, que não 

são construções “da UFF”, são acionados pela troca de conhecimentos produzidos, pelo 

protagonismo dos próprios companheiros e companheiras nos processos de formação. 

Podemos afirmar de acordo com as sínteses citadas, um balanço crítico do que a luta e os 

espaços de formação vêm estimulando, no sentido de destruição de pré-conceitos, de verdades 

inquestionáveis, naturalizações e construção de outra forma de pensar, de ser e viver. Esses 

processos de elevação da consciência, como abordado em capítulo anterior, não são simples, 

sendo marcados ainda pelas características da forma vigente de sociedade. Por exemplo, a 

entrevista com E3, é repleta de referências ao “eu”, detrimento do “nós”, de personalismos em 

relação ao cargo de coordenação que já ocupou no acampamento, aspectos esse que aos 

poucos têm sido desconstruídos pela maturação conjunta da organicidade do acampamento, 

no qual as atividades de formação tem contribuído. 

Em relação às considerações sobre mudanças na realidade específica do Osvaldo de 

Oliveira desde o início das atividades de formação, podemos identificar que as referências são 

sempre maiores em relação à atuação do programa como um todo, que envolve atividade em 

educação popular em saúde e capoeira, porém tendo algumas falas que pautam as 

contribuições dos conteúdos teóricos trabalhados. Os entrevistados do acampamento nos 

dizem: 

 

Várias coisas. De primeiro o lixo do acampamento ele era enterrado, 

bebíamos qualquer água. Não vemos lixo espalhado no acampamento igual 

víamos. Essas oficinas ajudam os moradores a ter consciência do que é bom 
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e o que é ruim para o acampamento, tem fortalecido a união, e também pra 

forma como se dirigir as pessoas. Avançou também na consciência dos 

moradores de que é preciso se organizar para fazer pressão para conquista de 

direitos, no INEA, no INCRA, no Ministério Público. Outra coisa é a 

importância de colocar esse conhecimento em prática, esse trabalho 

contribui para trazer as pessoas para a realidade das coisas. [...] Os 

conteúdos que a gente estudou mostra que tem muita terra parada e muita 

gente passando fome e muita gente que não tem nem onde morar. Aqui no 

acampamento, por exemplo, eu acho que essas oficinas contribui para as 

pessoas terem a visão da importância da luta pela terra porque não é só uma 

terra, o MST não luta só por uma terra, nós buscamos uma sociedade mais 

justa, quebrar esse capitalismo que esse povo ainda está agarrado e nisso, 

tem que cortar esse cordão umbilical do individualismo. Do ponto de vista 

do que a gente aprendeu dentro dessas oficinas, a gente vai além, porque não 

adianta a gente ter só a terra, você tem que aprender a trabalhar nela, o 

socialismo vem dentro desse contexto da luta pela terra (E3). 

Sobre mudanças acho que avançou muito, principalmente no sentido dos 

trabalhos feitos com todos juntos, para aproximação das famílias, na questão 

do egoísmo e na participação das lutas fora do acampamento, que se o 

campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir (E4). 

 

Tinham pessoas aqui que nem sabiam o porquê estavam aqui e desde o início 

das atividades de formação, teve pessoas que não entenderam, que não 

entrou na cabeça, e que hoje não estão mais aqui. [...] Hoje a consciência não 

só política, mas dos objetivos aqui de dentro do acampamento, já se tem 

outra visão. Quando eu cheguei aqui me deparei com pessoas completamente 

desmobilizadas, pessoas que eram aquela história “farinha pouca, meu pirão 

primeiro”, egoísmo, então quer dizer, essas coisas aqui dentro começaram a 

mudar. Hoje em dia acontece de alguém machucar o pé aqui vem a galera 

toda para ver o que está acontecendo, então quer dizer, a solidariedade está 

na conjuntura aqui do pessoal; o pessoal aqui já está pensando diferente, 

começando a entender o porque de estar aqui dentro; graças a formação que 

nos deu esse apoio, sem ela seria muito mais difícil (E5). 

 

 

Vejamos que estão presentes questões como a consciência política de contradições 

dessa forma de sociedade, possibilidades de reivindicações (por exemplo, a cobrança ao poder 

público destacado por E3), e reversão do que está posto a partir das lutas específicas do 

acampamento até aquelas mais gerais. Evidencia-se a interferência dos processos formativos 

nas posturas identificadas como egoístas e individualistas, que dificultam as iniciativas 

coletivas e organicidade interna. Há também a referência a gestos de solidariedade de classe, 

mencionado pelo relato de E5. Nessa direção, destacamos as contribuições relatadas quando 

questionados acerca da peculiaridade da proposta “Universidade Itinerante”. Para esse 
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“retrato” contamos também com as contribuições de nossa entrevistada da coordenação 

estadual do MST-RJ: 

 

Eu acho um trabalho bastante ousado, que traz contribuições muito grandes. 

Mas ele só é possível porque tem uma relação de respeito e cumplicidade, de 

respeitar bastante as demandas do MST, a intencionalidade do MST com 

essa formação, qual os temas que o MST acha importante estudar com essas 

famílias, como, existe por parte da Universidade de ouvir e receber isso e 

também oferecer, o que pode contribuir. Aqui no Osvaldo de Oliveira, as 

famílias internalizaram esse processo de formação, antes inclusive de ter a 

parceria específica desse processo [de 2013 com o “Universidade 

Itinerante”]. Percebe-se inclusive que algumas pessoas foram se destacando 

nesse processo, que inclusive foram para a escola de militante 

posteriormente. Quando eu falo ousado é porque há uma abertura mais 

ampla, de interlocução com a dinâmica do acampamento, que eu acho que 

foi possível pela relação de respeito político das duas partes. [...] Acho que a 

formação provocou que alguns dos problemas fossem discutidos 

coletivamente, provocou que alguns problemas fossem sanados 

coletivamente, como a questão do lixo, do galpão, do mutirão. E esse 

exercício não depende só da formação, é um exercício diário. E houve a 

compreensão de alguns da luta pela terra, do que é, de onde vem esse 

processo histórico, em relação ao MST. Uma coisa que eu acho fundamental 

nesse processo da formação é manter viva a mística da luta pela terra, a luta 

pela reforma agrária, porque aqui não é uma regional, eles não tem uma 

referência, não tem uma relação com outro acampamento próximo. (E2) 
 

Como podemos ver E2 ao destacar o processo específico da “Universidade Itinerante”, 

também faz referência à forma que vem tomando essa parceria com o Movimento e ao 

processo anterior a essa proposta de 2013. É importante quando detectamos o reconhecimento 

da forma de parceria que estabelecemos, a qual caminha na contramão daquelas comumente 

encontradas nas Universidades, caracterizada pelas arbitrariedades e distância orgânica. Tal 

afirmação foi colocada por uma das lideranças do Movimento presente na ocasião do processo 

avaliativo dos trabalhos do ano de 2013 no acampamento
107

.  
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 Um dos exemplos dessa aproximação de forma mais orgânica foi a participação ativa no processo de 

reorganização do acampamento, chamado de “mutirão”, no qual se reestruturou a coordenação dos núcleos, sua 

composição, e a discussão e o encaminhamentos sobre normas e regimento interno do acampamento. Foi 

realizado entre os dias 30, 31 de agosto e 01 de setembro de 2013. 
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Os relatos dos entrevistados do acampamento apontam as contribuições da 

peculiaridade da proposta da “Universidade Itinerante” principalmente sobre a “novidade” das 

oficinas culturais, inclusive pautando suas contribuições para construção de identidade: 

 

A importância dessas oficinas de cultura, da copoeira, do teatro, eu acho que 

para todo mundo que participa quem participou não é mais a mesma pessoa, 

não é mais aquela pessoa de antes, ajudou a ver o próximo, não de ficar já 

falando mal sem conhecer, sem sentar para conversar sobre a própria cultura, 

sobre a reforma agrária (E3). 

Seu papel em nos mostrar como foi e como pode continuar sendo. A parte 

cultural nos dá um conhecimento de luta, de vida, de perseverança, incrível, 

principalmente a cultura afro. Isso contribui e muito para nossa luta porque 

também faz parte dessa luta, sem cultura um povo não é povo. Você ter o 

conhecimento da cultura para você também se fortalecer na luta, você saber 

quem foi Zumbi, por exemplo, é uma identidade. (E5) 

 

 

 

As considerações sobre a metodologia de trabalho na formação política no Osvaldo foram 

tecidas por E2, já que na ocasião da entrevista indagamos sobre questões metodológicas na 

execução das oficinas de formação política. Nossa entrevistada considera: 

 

A relação entre educador e educando, o jeito de falar, o jeito de se relacionar, 

o processo de decisão coletiva, trazer presente para os espaços de formação 

as simbologias e identidade daquele grupo social, no caso “nós sem terra”. O 

ambiente da formação tem que estar refletido o que as pessoas são, e ter essa 

relação mais horizontal possível. É importante trazer algumas ferramentas 

para as pessoas compreenderem melhor, se não, não suscita debates. Nesses 

processos de formação massivos precisa trabalhar esses elementos 

audiovisuais, místicas (E2).  

 

 

 

Finalmente sobre o último eixo, destacamos as considerações acerca da formação 

política na realidade futura do assentamento: 

 

Acho que é muito importante continuar e dar mais atenção para formação 

sobre a agroecologia até porque vamos para uma área muito cobrada na 
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justiça, exigem muito da gente. E é importante também porque tem pessoas 

que acham que a conquista da terra é o fim da luta e não é (E3). 

Acho que tem que continuar e principalmente lá, que teremos a terra, pois 

ficar só na teoria não adianta. E outra, contribui para ajudarmos a conquista 

de outras terras por mais companheiros, por exemplo, eu era assentado no 

Roseli Nunes e fui deslocado para cá (e acabei ficando) para fazer a luta com 

o pessoal, então assentado não pode estar parado, tem que contribuir para os 

que vêm novos também, é assim que o Movimento vai andando. Por 

exemplo, o Cícero era assentado há 11 anos e contribuiu muito para 

formação de outros acampamentos (E4) 

 

Para responder essa questão vou fazer uma pergunta: quando você começa a 

plantar, você coloca uma semente não é isso? Se você plantar essa semente e 

ela germinar, se você não cuidar, o que vai acontecer com ela? Deu pra 

entender? Tudo o que não tem uma boa continuidade tende a morrer. Então 

temos a máxima necessidade de manter essa parceria com a formação 

política. Principalmente lá dentro do assentamento, pois os desafios serão 

muito maiores, tem toda uma gama de necessidades a serem supridas, e a 

maioria delas tem relação com o conhecimento. A universidade tem 

instrumentos na mão que vai nos auxiliar e muito nesse processo, a maneira 

como fazer a logística lá dentro, a maneira de prover o desenvolvimento da 

produção lá dentro, a maneira como serão feitas as células de habitação, 

enfim é uma florzinha que está nascendo e sem essa contribuição é muito 

mais difícil (E5). 

 

 

Nesse caso, foi afirmada por todos, a necessidade da formação política na realidade do 

acampamento, porém balanceada por alguns desafios, referentes ao estudo sobre 

procedimentos agroecológicos tendo em vista a rigorosidade das exigências do modelo PDS, 

e a necessidade de assegurar que a conquista do assentamento não é o fim da luta, que pode 

inclusive potenciar contribuições para outras experiências. Tanto nesses relatos, quanto no 

módulo que avaliou os trabalhos do ano, podemos identificar contribuições do processo de 

formação para o planejamento do assentamento de modo a pensar seu sentido coletivo, como 

por exemplo, a necessidade pautada de construção de um espaço para formação nesse futuro 

espaço. 

O processo de formação política na realidade do acampamento Osvaldo de Oliveira 

nos permite afirmar sua intervenção para que os sujeitos acionem sua capacidade criativa e 

autônoma na interpretação do real e na proposição de alternativas, que antes discutimos no 

capítulo 2. Permite-nos, sobretudo pautar os limites, desafios e perspectivas de futuros 

trabalhos tendo em vista esse processo de estudo.  
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Nesse sentido é fundamental colocar que esse trabalho se limita a contribuir de forma 

processual para qualificação da organicidade dessa experiência coletiva e não realizar feitos 

automáticos por si só, não vai de uma hora para outra solucionar, por exemplo, a forma do 

tratamento dos conflitos internos. Assim, reafirmamos que são processos, instrumentos 

fundamentais para disputa de hegemonia, para construção de protagonismos auto-

organizativos desde a realidade dos acampamentos até realidades mais amplas, inscritas na 

transformação da sociedade.  

Os desafios e perspectivas dizem respeito principalmente aos conteúdos a serem 

privilegiados que se relacionam ao projeto de assentamento, sua estrutura física, de relações 

entre as famílias, de relações e modo de produção e de relações com as lutas nessa nova 

realidade. Uma necessidade que identificamos ao longo desse processo é a abordagem sobre a 

questão de gênero, como um dos conteúdos específicos para próximas oficinas de formação 

política. O estopim para urgência dessa pauta se deu no processo de reestruturação do 

acampamento em que, uma companheira se dispôs à tarefa de coordenação de um núcleo e 

logo depois foi obrigada a voltar atrás pela imposição de seu “companheiro”. Isso retoma o 

sentido de que a luta pela terra, por outra forma de sociedade precisa problematizar as 

relações sociais, relações de opressão como a cultura machista, homofóbica, racista, que não 

se extinguem automaticamente com o fim do capitalismo.  

Enfim, um dos “acertos” dessa proposta foi o constante trabalho de memória tanto das 

lutas do acampamento, do MST, quando da classe trabalhadora. Esse investimento se faz 

necessário no sentido de explicitar os legados das resistências e lutas travadas, que surte um 

efeito educativo bastante positivo, inclusive colocando a possibilidade de sua utilização no 

espaço da Universidade para contar “outra versão dos fatos” para a comunidade acadêmica, 

com a exposição de fotos, vídeos, por exemplo. Dessa forma o desafio é continuar a qualificar 

essas experiências no contexto do quadro de precariedade da Universidade Pública, 

principalmente pelo fato de que no ano seguinte não terá os recursos financeiros provenientes 

do programa “Universidade Itinerante”. Um avanço também necessário para os próximos 

anos é a retomada do eixo programático sobre as lutas anticapitalistas no Brasil e na América 

Latina, pois no processo, o tema sobre o MST e a construção do assentamento se tornou uma 

prioridade. 
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3.3 – Contribuições para a formação profissional em Serviço Social: a necessária 

articulação com os movimentos sociais 

 

 

As bases sócio-históricas que fundamentam a emergência do Serviço Social se situam 

no bojo do próprio desenvolvimento do capitalismo, que alavanca o processo de 

industrialização e expansão urbana nos marcos da transição do capitalismo concorrencial para 

o monopolista, exigindo o investimento sistemático em mecanismos de controle e reprodução 

da força de trabalho
108

. Como profissão assalariada, inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho
109

, o Serviço Social será demandado para intervir nas necessidades oriundas do 

processo de (re)produção das relações sociais capitalistas, exercendo sua atividade 

primordialmente através da mediação do Estado, tendo como objeto de trabalho as expressões 

da “questão social” e como suporte material de intervenção as políticas sociais
110

. Assim, o 

Serviço Social se relaciona de diferentes formas com os conflitos sociais embasados pela 

                                                           
108

  “[...] o capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria condições tais que o Estado por ele 

capturado, ao buscar legitimação política através do jogo democrático, é permeável a demandas das classes 

subalternas, que podem fazer incidir nele seus interesses e suas reivindicações imediatas. E que este processo é 

todo ele tensionado, não só pelas exigências da ordem monopólica, mas pelos conflitos que esta faz dimanar em 

toda escala societária. § É somente nestas condições que as sequelas da ‘questão social’ tornam-se – mais 

exatamente: podem tornar-se – objeto de uma intervenção contínua a sistemática por parte do Estado. É só a 

partir da concretização das possibilidades econômico-sociais e políticas segregadas na ordem monopólica 

(concretização variável do jogo das forças políticas) que a ‘questão social’ se põe como alvo de políticas sociais” 

(NETTO, 2009a, p. 29). 

109
  Ao afirmar o Serviço Social enquanto profissão assalariada, inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, 

enquanto especialização do trabalho coletivo ressaltamos a necessidade de pensá-lo inserido em processos de 

trabalho, que se contrapõe a interpretação da profissão enquanto mera prática. Sem pretender aprofundar a 

polêmica presente nesse debate, queremos sublinhar que quando pensamos em processos de trabalho, pensamos 

em todos os elementos constitutivos de todo processo de trabalho (o próprio trabalho teleologicamente 

determinado, a matéria-prima e os instrumentos de trabalho) e suas consequências, selecionando assim aquela 

lente que problematiza a profissão em relação com o circuito do valor. Por isso, falar em prática profissional é 

insuficiente, pois tal categoria não permite a visualização da dimensão abstrata do trabalho profissional, 

relacionada à conexão com os processos de valorização do capital. Cf. Iamamoto (2010). Essa reflexão é 

interessante para pensarmos as possibilidades de articulação com os movimentos e organizações da classe 

trabalhadora: que direção social daremos aos processos de trabalho nos quais vamos nos inserir? Que direção 

daremos a nossa capacidade teleológica no trabalho profissional? Que interpretação e abordagem daremos a 

nossa “matéria-prima”: as expressões da questão social e as políticas sociais? Que direcionamento imprimiremos 

aos nossos instrumentos de trabalho? Todas essas indagações precisam ser problematizadas tomando como base 

a natureza contraditória da práxis profissional. 

110
 Entendemos as políticas sociais inseridas nos marcos contraditórios da sociedade burguesa: ao mesmo tempo 

em que se traduz em um instrumento de administração das expressões da “questão social” e legitimação da 

“ordem” é decorrente da organização da classe trabalhadora na luta pelos direitos do trabalho. 
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contradição capital versus trabalho, e, portanto com os grupos subalternos e suas formas 

organizativas, desde sua origem.  

Nos limites desse trabalho, queremos ressaltar que ao intervir no processo de 

reprodução das relações sociais, o Serviço Social desempenha sua ação profissional tendo 

característica fundamentalmente educativa, na medida em que trabalha com valores e 

comportamentos, com modos de pensar, que perpassam a sociabilidade dos indivíduos e se 

articulam com os processos de hegemonia social, podendo fortalecer distintos projetos 

societários, porém não isentos da contradição própria dessa forma social. A história da 

profissão revela que as práticas desenvolvidas pelos assistentes sociais se vincularam 

predominantemente ao lado das classes dominantes e intimamente relacionadas com suas 

necessidades de controle político, econômico, social e ideológico. O estudo de Abreu (2002) 

demarca dois eixos marcantes dos perfis pedagógicos dos assistentes sociais na sociedade 

brasileira, o da “ajuda” e o da “participação”. 

O eixo da “ajuda” é aquele predominante na gênese do Serviço Social enquanto 

profissão, voltado para intervenções de reforma moral e reintegração social nos marcos da 

“ajuda” psicossocial individualizada. Tal eixo surge de forma mais sistematizada pela 

proposta do Serviço Social de Caso e posteriormente, desdobra-se nas modalidades de 

intervenção de Grupo e de Comunidade, no momento histórico em que se aprofunda a 

exacerbação das expressões da “questão social”, no contexto do avanço da industrialização, 

que deflagrou a insuficiência da modalidade meramente individual no trato à “questão social”, 

exigindo a atualização da “ajuda” psicossocial individualizada para o âmbito das relações 

grupais e comunitárias. Esse desdobramento que altera o perfil pedagógico do assistente 

social, se expande no contexto da proposta do Desenvolvimento de Comunidade
111

, em que os 

dois ingredientes básicos “são a participação do próprio povo nos esforços para melhorar seu 

nível de vida e o apoio técnico governamental para tornar mais eficazes os programas de 

ajuda mútua” (AMMANN, 1997, p. 32). Emerge desse seio, o eixo da “participação”, 

primeiramente como elemento estratégico para integração à ordem. Oriunda das propostas 

desenvolvimentistas que explicam a prevalência do agravamento das expressões da “questão 
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 “Institucionalizado pela ONU após a II Guerra Mundial o Desenvolvimento de Comunidade é postulado num 

momento histórico em que as grandes potências – lideradas pelos Estados Unidos e Rússia – deflagram a 

chamada “guerra fria” (AMMANN, 1997, p. 29). É assim que a partir dos anos de 1950 as forças imperialistas  

aplicam o DC como estratégia para tentar neutralizar os conflitos da então cena societária.  
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social” pela polarização “atrasados-modernos”, sustenta que a situação de 

subdesenvolvimento deve ser ultrapassada, sobretudo pelas comunidades rurais, consideradas 

atrasadas e empecilhos ao desenvolvimento. Essa tendência profissional é denominada por 

Netto (2009b) como modernização conservadora, que se caracteriza funcional para 

consolidação capitalista nessa conjuntura, já que viabiliza o consentimento da população a 

determinada racionalidade através de esforços na “retórica participacionista”, nos termos de 

ABREU (2002). Todo esse “ranço” histórico imprime à função pedagógica dos assistentes 

sociais um caráter autoritário e moralista. Porém é necessário recuperar que:  

 

por outro lado, as preocupações profissionais, visando a adequação da 

prática às exigências da estratégia desenvolvimentista na América Latina, 

contribuem também, e contraditoriamente, para a expressão e difusão das 

inquietações e críticas de um grupo constituído por assistentes sociais 

oriundos de países como Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, em relação ao 

projeto profissional do Serviço Social face à realidade social do continente. 

As ideias desse grupo avançam, culminando com a deflagração de um amplo 

processo de redimensionamento profissional, o denominado “Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social na América Latina” (ABREU, 2002, p. 

112). 

 

 

É somente a partir desse processo de reconceituação latino-americano que a 

“participação” será alvo de reflexões e críticas, nas quais se indaga: participação para que e 

para quem? É a partir desse processo, no qual o Brasil processa a Renovação do Serviço 

Social a partir de fins da década de 1970, que o debate sobre a necessária interface e 

compromisso profissional com os movimentos e organizações da classe trabalhadora se 

coloca na agenda profissional
112

. Tal movimentação em nosso país acontece no contexto de 

crise do regime ditatorial e do protagonismo das lutas sociais, favorecendo o ressurgimento do 

Projeto Profissional de Ruptura
113

, que se torna hegemônico a partir da década de 1980, tendo 

                                                           
112

 “[...] na década de 1980, dissemina-se a ideia de repensar o Estado e as instituições como espaços 

contraditórios e, como tal, considerá-los na perspectiva dos interesses dos setores populares. Nesse sentido, não 

só se procura articular as práticas desenvolvidas a partir das instituições com os movimentos sociais da 

sociedade civil, como também esses, muitas vezes, passam a se constituir em campo específico de atuação de 

assistentes sociais, sendo identificada uma demanda crescente para que assistentes sociais prestem assessoria em 

organizações populares, como movimentos, sindicatos, cooperativas etc.” (SILVA E SILVA, 2011, p. 136). 

113
  Para aprofundamento sobre a discussão dos fundamentos do processo de renovação do Serviço Social sob a 

autocracia burguesa Cf. Netto (2009b). 
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o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – O “Congresso da Virada” – em 1979 como 

marco histórico que trouxe para a cena política as tendências críticas da categoria 

profissional
114

. Os rumos assumidos a partir desse processo passam a se enraizar na teoria 

social crítica, especificamente pelo legado marxiano, que possibilita a leitura dos fundamentos 

que baseiam a necessidade do surgimento da profissão e as demandas a ela colocadas. É sob 

esse “caldo” histórico que se expandem as possibilidades do redimensionamento crítico da 

formação e dos espaços de intervenção profissional. O acúmulo desse processo possibilitou a 

construção de uma chave fundamental para se pensar a profissão, na qual aponta que o 

Serviço Social, 

 

responde tanto a demandas do capital como do trabalho e só pode fortalecer 

um ou outro polo pela mediação de seu oposto. Participa tanto dos 

mecanismos de dominação e exploração como, ao mesmo tempo e pela 

mesma atividade, da resposta às necessidades de sobrevivência da classe 

trabalhadora e da reprodução do antagonismo nesses interesses sociais, 

reforçando as contradições que constituem o móvel básico da história. A 

partir dessa compreensão é que se pode estabelecer uma estratégia 

profissional e política, para fortalecer as metas do capital ou do trabalho, 

mas não se pode excluí-las do contexto da prática profissional, visto que as 

classes só existem inter-relacionadas. É isto, inclusive, que viabiliza a 

possibilidade de o profissional colocar-se no horizonte dos interesses das 

classes trabalhadoras (IAMAMOTO & CARVALHO, 2009, p. 74. Grifos 

originais). 

 

 

Portanto, essa constatação se constitui um ponto de partida para pensar as 

possibilidades da função pedagógica do Serviço Social a favor dos interesses dos grupos 

subalternos, vinculada a um projeto de sociedade antagônico ao capitalismo; ponto de partida 

para pensarmos, por exemplo, a articulação com os acampamentos da reforma agrária. A 

interpretação da profissão inserida nesse movimento contraditório permite o 

redimensionamento do sentido da “participação” e “mobilização”, contribuindo para 

aproximação com os processos organizativos dos trabalhadores no sentido de abordar os 
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 Cf. Netto (2009c), que constrói uma valiosa síntese dos elementos para contextualização do “Congresso da 

Virada”. 
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interesses antagônicos em jogo, assim como também para a qualificação da própria 

organização política da categoria
115

.   

Como contribuição fundamental do processo de redimensionamento crítico da 

categoria profissional, ressaltamos a necessária leitura das expressões da “questão social” 

permeada pelas lutas dos grupos subalternos.  Esse caminho de investigação, apesar de pouco 

trilhado atualmente, é central para o questionamento do papel histórico atribuído ao Serviço 

Social numa relação de subalternização da classe trabalhadora. Mas, o que nos leva a uma 

determinada compreensão de “questão social” e sua articulação no debate das lutas sociais?  

Sustentamos o pressuposto da existência das múltiplas expressões da “questão social” 

a partir da dinâmica antagônica das relações capitalistas. Desse modo, a expressão abrange 

dois fios necessariamente consonantes: o pauperismo
116

 e sua explicitação pela organização 

dos trabalhadores. Nesse sentido, o estudo de Netto (2009a) polemiza essencialmente os 

desdobramentos sócio-políticos do pauperismo. “Foi a partir da perspectiva efetiva de uma 

eversão da ordem burguesa que o pauperismo designou-se como ‘questão social’” (Idem, p. 

154). Ou seja, o papel dos sujeitos coletivos na construção de caminhos auto-organizativos 

têm papel essencial na denúncia das diversas facetas da “questão social”. Portanto, a “questão 

social” não deve se reduzir somente à suas expressões imediatas, desvestida dos protagonistas 

que a questionam e enfrentam, exigindo a interferência do Estado para o reconhecimento de 

direitos. Podemos verificar do movimento luddista às lutas contemporâneas das classes 

subalternas inúmeros exemplos que confirmam esse ponto de vista. Tal chave interpretativa se 

constitui um desafio presente para a categoria profissional, visto que, a “questão social” por 

vezes acaba sendo interpretada mecanicamente como sinônimo de pobreza. Logo, o avanço e 

a qualificação do legado deixado pelo Movimento de Reconceituação da profissão e seus 

compromissos a favor da classe trabalhadora, exigem a compreensão da “questão social que, 

sendo desigualdade é também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades 
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  “Nesse processo, sobressaem a criação de entidades sindicais nas unidades da federação e do sindicato 

nacional – Associação Nacional de Assistentes Sociais (ANAS, 1982) – e os redimensionamentos políticos da 

então Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), e o Conjunto Federal de 

Assistentes Sociais/ Conselhos Regionais de Assistentes Sociais (CFAS/CRAS), hoje Conselho Federal de 

Serviço Social/Conselhos Regionais de Serviço Social (CFESS/CRESS)” (CARDOSO & LOPES, 2009, p. 599). 

116
  “Se nas formas de sociedade precedentes à sociedade burguesa, a pobreza estava ligada a um quadro geral de 

escassez (quadro em larguíssima medida determinado pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas 

materiais e sociais), agora ela se mostrava conectada a um quadro geral tendente a reduzir com força a situação 

de escassez” (NETTO, 2009a, p. 153). 
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e a elas resistem e se opõem” (IAMAMOTO, 2010, p. 28). Exige assim, a compreensão da 

questão agrária antes discutida, como uma das expressões da “questão social” (ainda mais na 

realidade brasileira), em que o leque de desigualdades originado por suas expressões também 

é rebeldia.   

Ao discutir a proposta metodológica de ruptura, Silva e Silva (2011) aponta os eixos 

estratégicos que articulam a operação do projeto profissional de ruptura, são eles: a formação 

de alianças entre os profissionais de Serviço Social, de outras áreas do conhecimento e com 

as classes subalternas organizadas, comprometidos com valores no horizonte emancipatório; a 

educação popular, no sentido de possibilitar reflexões acerca das demandas postas pelos 

usuários, contribuindo para processos de sistematização do saber popular como ingredientes 

de luta e resistência para construção coletiva de contra-hegemonia e para potenciação da 

participação e disputa dos espaços públicos; a investigação-ação, compromissada com a 

transformação social, capaz de estimular o estudo e ações para alternativas concretas ainda 

nessa forma de sociedade; a assessoria aos setores populares, como competência profissional 

que objetiva contribuir para construção de resoluções concretas dos conflitos cotidianos e para 

o fortalecimento da organização enquanto classe trabalhadora; e a redefinição da assistência 

social, inserida no campo dos direitos sociais, como espaço de disputa, mobilização e 

organização política. 

Retomar essas fundamentações é indispensável para recolocarmos a importância da 

relação do Serviço Social com os movimentos sociais no contexto atual. Esse debate ganha 

mais importância na atualidade, quando as respostas à “questão social” passam a ser em 

grande parte, provenientes do mercado e de organizações privadas (que não garantem direitos, 

muitas das vezes pelo contrário, os violam) e quando do Estado, respostas focalizadas, 

fetichizadas e repressivas. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que se processou um amadurecimento crítico das 

dimensões profissionais e o crescimento exponencial da categoria, especificamente a partir 

dos anos 1990
117

, evidencia-se um relativo “esfriamento” dessa discussão e das proposições 
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  Não podemos deixar de dizer que data dessa época o amadurecimento do atual projeto ético-político 

profissional brasileiro, que é fruto do trabalho coletivo da categoria profissional desde seu processo de 

renovação, o qual tem como “pedras fundamentais” o Código de ética profissional de 1993, a Lei de 

Relamentação da Profissão (8.662/93) e a Diretrizes Curriculares da ABEPSS, que traduzem um conjunto de 
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relacionadas ao trabalho com os movimentos sociais. Não por acaso, essa constatação está 

situada no contexto da prevalência das políticas neoliberais e da crise das formas clássicas de 

organização da classe trabalhadora. 

 

Entretanto, é também neste contexto que pode se observar, de forma mais 

contundente para finais da década de ’90, os traços de contestação e 

resistência que perpassam essas manifestações da desigualdade social a 

partir de diversas experiências organizativas de grupos subalternos que 

enfrentam os efeitos degradantes das políticas neoliberais nas suas condições 

de vida e de trabalho (MARRO, 2011, p. 32) 

 

 

Convém destacar que o conjunto de elementos característicos dessa ofensiva 

capitalista – que, como já abordado, atacarão o “mundo do trabalho” –, vai impactar nas 

atribuições e âmbitos de atuação do Serviço Social, que será chamado a exercer a função 

“amortecedora” das expressões aprofundadas da “questão social”, nos marcos de uma 

mudança regressiva do perfil das políticas sociais. Desse modo, nosso tempo indica que a 

relação com os movimentos sociais se constitui estratégia fundamental para o acúmulo de 

forças tangentes à reversão desse quadro. 

Um dos modos de verificar o “esfriamento” dessa discussão, na última década – que 

no período de 1970 e 1980 esteve fortemente presente nas pautas profissionais latino-

americanos do movimento de reconceituação –, é o reduzido número de trabalhos sobre os 

movimento e organizações da classe trabalhadora, aprovados para o espaço de maior 

congregação profissional, o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), em suas 

últimas edições. Buscando desde o X CBAS (2001) até o XIII CBAS (2010) através dos 

estudos de Marro (2011) e Marques (mimeo) constatamos o seguinte panorama: o X CBAS 

(2001) contou com 17 de trabalhos sobre movimentos sociais num total de 784 trabalhos 

apresentados; o XI CBAS (2004) teve 9 trabalhos sobre movimentos sociais  num total de 984 

trabalhos apresentados; no XII CBAS (2007) houve 15 trabalhos sobre movimentos sociais 

num total de 835 trabalhos apresentados no congresso; já no XIII CBAS (2010), foram 32 

trabalhos sobre os movimentos sociais e organizações da classe trabalhadora, num total de 

1132 trabalhos apresentados. Esses dados trazem uma amostra da debilidade nos avanços 

                                                                                                                                                                                     
normas, objetivos e funções atrelados fundamentalmente a determinados valores no horizonte da “emancipação e 

plena expansão dos indivíduos”. 
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significativos na produção de trabalhos sobre o tema nos CBAS apontados, salvo na edição de 

2010 que saltou de um total de 15 para 32 trabalhos. Porém, se relacionamos esses números 

específicos com o total de trabalhos apresentados, podemos constatar que ainda é bastante 

baixo o número de trabalhos que propõem investigar esse recorte temático. A partir dos anais 

do XIV CBAS (2013), recentemente realizado, podemos visualizar que o mesmo contou com 

48 trabalhos inscritos na sessão Movimentos e Lutas Sociais e a Organização Política da 

Classe Trabalhadora, o que evidencia um expressivo aumento, provavelmente relacionado 

com o contexto efervescente das lutas sociais nos últimos anos, desde 2011 e, sobretudo em 

2013 no Brasil. Assim, é interessante refletirmos acerca da seguinte indagação: 

 

no seio do debate profissional, até que ponto as preocupações em torno da 

institucionalização das lutas político-sociais, num contexto de profunda 

regressão social produto das contra-reformas neoliberais, não estariam 

substituindo as tentativas de dar visibilidade às experiências de organização 

e resistência que as classes subalternas acionam no enfrentamento da 

“questão social”, redundando num progressivo decréscimo das experiências 

de trabalho e das produções que buscam qualificar o significado sócio-

profissional da relação do Serviço Social com as lutas e organizações das 

classes subalternas? (MARRO, 2011, p. 31). 

 

 

Se a destrutividade do prevalecente contexto societário afeta os investimentos da 

categoria profissional na relação com as lutas e a organização dos trabalhadores de modo a 

fragilizá-los, destacamos a relevância da construção de projetos de extensão e pesquisa que 

objetivam retomar os trabalhos nessa relação, colocando o desafio de fortalecer os processos 

de organização popular para uma nova hegemonia social no campo da formação profissional.  

Essas propostas possuem uma profunda relevância para a formação profissional dos 

assistentes sociais, permitindo aos alunos que a elas se articulam compreenderem as “raízes” 

das demandas postas à profissão nas implicações do antagonismo entre capital e trabalho, que 

por sua natureza contraditória possibilita a construção de alternativas. A partir da nossa 

experiência no programa de extensão “Universidade Itinerante”, questionamos: Como pensar 

o atual projeto ético-político profissional sem a articulação com as organizações populares 

que lutam contra o ordenamento burguês? Que contribuições, limites e desafios para a 

formação profissional em Serviço Social podemos capturar dessas experiências?  

Ora, um projeto profissional que pauta a liberdade como valor ético central, a defesa 

intransigente dos direitos humanos, a ampliação e consolidação da cidadania, entre outros, 
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mas, sobretudo, que coloca a opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e 

gênero, não só pode como deve estar intimamente articulada àqueles sujeitos coletivos que 

constroem a resistência, as lutas e alternativas a esse modo de vida social. Desse modo,  

 

a partir do reconhecimento de um exercício profissional situado 

historicamente nas relações existentes entre o Estado e as classes sociais, a 

apropriação pelos assistentes sociais dos “caminhos” traçados por essas lutas 

aparece como fundamental para a expansão das possibilidades críticas do seu 

espaço de intervenção; isto é, a sua incidência na politização das 

necessidades sociais, nas conquistas e direitos sociais, na explicitação da 

“questão social”. (MARRO, 2011, p. 29) 

 

Para reafirmarmos a atualidade do significado da relação profissional com os 

movimentos sociais, destacamos algumas das muitas contribuições que experiências 

extensionistas que promovem essa articulação podem trazer para o redimensionamento crítico 

da formação e do perfil profissional, seus horizontes, competências e perspectivas de trabalho: 

 Em primeiro lugar, essa relação possibilita a compreensão da gênese 

das demandas postas à profissão nas implicações da dinâmica do capital, o 

que significa recuperar as expressões da “questão social” desde os 

processos de organização coletiva para sua denúncia e enfrentamento. Tal 

caminho interpretativo permite-nos ir além das suas manifestações 

imediatas e de uma interpretação abstrata, trazendo para o centro do debate 

a arena da luta de classes, que faz emergir determinados padrões de 

intervençâo, tanto do Estado com as políticas sociais, assim como do 

empresariado e das iniciativas privadas, para efetivar intervenções 

profissionais em sintonia com as necessidades das lutas sociais e populares. 

 Essa compreensão nos desafia para a proposição de intervenções na 

contramão dos procedimentos históricos de intervenção face às expressões 

da “questão social”, caracterizados pela despolitização e o autoritarismo, 

que reforçam relações de favor e não dos direitos e da cidadania. Assim, tal 

relação permite o redimensionamento crítico de todas as dimensões do 
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trabalho profissional – ético-política, técnico-operativa e teórico-

metodológica – possibilitando outras direções, por exemplo, para os 

estudos sócio-econômicos, os laudos, as entrevistas, os pareceres, assim 

como para o exercício da função pedagógica inerente ao exercício 

profissional, contribuindo para dar visibilidade às lutas sociais dos 

trabalhadores, suas demandas sociais e para a ampliação dessas 

experiências organizativas. 

 Desse modo, o investimento nesse diálogo é também potencial para 

tensionar as correlações de forças institucionais, que por muitas vezes 

dificultam profundamente a autonomia profissional e extirpam a 

participação popular nas decisões e planejamento de seus rumos; 

 A experiência estudada nesse trabalho também salienta a grande 

importância de atividades profissionais vinculadas à socialização de 

informações, conhecimentos e formação política, que se transfigurem como 

instrumentos para a mobilização, constituição de sujeitos coletivos, 

fortalecimento e qualificação da participação e controle social popular das 

políticas públicas e das iniciativas organizativas autônomas dos grupos 

subalternos em torno de suas necessidades, condições de vida e da 

possibilidade de disputa e ampliação dos espaços públicos e das políticas 

sociais. No sentido específico da formação profissional, destacamos essa 

possibilidade em relação à necessária ampliação de experiências com 

educação popular que envolvem os cursos de Serviço Social de 

Universidades públicas no país, principalmente quando se trata de 

formação de base, o que nos possibilita a aproximação com a realidade dos 

usuários dos serviços públicos; 

 Assim, experiências como essa podem contribuir para a formação de 

profissionais que não só saibam “a leitura da palavra” pautadas no projeto 

ético-político profissional, mas sim a sua “leitura de mundo” e a 

possibilidade da materialização de seus compromissos, potenciados pela 

articulação com as lutas da classe trabalhadora, que fortalece inclusive as 

experiências político-organizativa da própria categoria profissional; 
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 Para os tempos atuais é urgente e necessário a contribuição para 

constituição de sujeitos coletivos. Assim, experiências de articulação com 

os movimentos sociais precisam se ampliar e trabalhar a dimensão 

educativa sintonizadas com nosso tempo. 

 

Portanto, as experiências que visam reinscrever a relação do Serviço Social com os 

movimentos e organizações políticas dos grupos subalternos podem contribuir de várias 

formas para a formação de um profissional comprometido com as demandas colocadas pelos 

sujeitos coletivos, especialmente no atual contexto de profundas ofensivas burguesas. 

Entretanto é necessário jamais perder de vista, os limites presentes nesses trabalhos, já que 

por si só eles não têm o poder de transformar a sociedade messianicamente. Por outro lado é 

importante também atentar ao desafio de conduzir as fronteiras entre a militância política e o 

exercício profissional, em face dos equívocos que essa confusão já trouxe para a história da 

categoria.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não deixe o samba morrer 

Não deixe o samba acabar 

O morro foi feito de samba 

De Samba, prá gente sambar 

 

Edson Conceição e Aloísio Teixeira 

Não deixe o samba morrer 

 

 

Tendo como objeto de investigação os processos de formação política junto ao 

acampamento Osvaldo de Oliveira (MST-RJ), gestados pela experiência extensionista do 

programa “Universidade Itinerante”, buscamos oferecer uma leitura do significado desses 

investimentos em nossos tempos, sob a hipótese de que tais processos podem incidir nos 

processos de formação de consciência crítica, que se convertam em práxis transformadora, 

contribuindo para construção de “trincheiras de contra-hegemonia”. Dessa forma, ao longo 

desses estudos extraímos questões que nos permitem delinear algumas considerações finais, 

porém, não conclusivas, e, portanto inacabadas, que estão longe de se esgotar nos limites 

dessa monografia. 

Ao nos esforçar na compreensão de algumas determinações que configuram o 

contexto do capitalismo contemporâneo, verificamos que as possibilidades contra-

hegemônicas parecem cada vez mais impedidas. Por isso, tais condições societárias requerem 

um reforço na organização de investigações e balanços históricos, políticos e organizativos de 

profunda relevância. Observa-se que para compreendermos a questão da formação política foi 

fundamental debatê-la à luz das transformações sócio-históricas que a atravessam na 

atualidade, que incidem na organização da classe trabalhadora e em seus recursos políticos 

clássicos. Outro fator indispensável é o olhar às peculiaridades de formações sócio-históricas 

como a nossa, que feridas pela marca da colonização, apresentam o teor agressivo da 

reestruturação burguesa contemporânea de forma extremamente agravada. Como propor a 

organização de lutas específicas, nacionais e internacionais junto a um povo que 

historicamente é silenciado através de mecanismos assistencialistas e/ou coercitivos? Ao 

recuperar o contexto histórico da gênese do MST, seus objetivos e princípios organizativos, 
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marcando alguns elementos da reconfiguração da questão agrária brasileira nos marcos do 

domínio do agronegócio, refletimos sobre os desafios programáticos centrais dos processos de 

formação política na realidade dos acampamentos e assentamentos da Reforma Agrária. 

Assim, são esses os “tempos em que é necessário defender o óbvio” – como professou Bretch 

–; tempos que de forma contraditória, propulsiona o despontar de questionamentos sobre a 

realidade; tempos em que é necessário e possível contribuirmos para a inscrição dos 

trabalhadores na participação crítica dos processos de decisão política. 

Como nosso pressuposto é de que a história é movimento, procuramos demarcar que as 

ofensivas burguesas dificultam, mas não anulam as possibilidades de subversão dos padrões 

de produção da consciência, impregnadas pelo poder da ideologia dominante para legitimar e 

perpetuar esse modo de vida. Como vimos, procuramos fundamentar nesse “chão” a 

especificidade dos espaços de formação política na tarefa de socializar elementos teóricos 

fundamentais, capazes de contribuir para formar a classe trabalhadora como protagonista 

histórico, propiciando a elevação da consciência dos marcos “egoísta-passional” ao nível 

“ético-político” – como “bebemos” das formulações de Gramsci, interpretadas por Carlos 

Nelson Coutinho. Isso significa a possibilidade de construção de alternativas históricas 

concretas, compreendendo desde a realidade em torno imediato – por exemplo, desde a 

realidade dos acampamentos, transfigurando as questões cotidianas em questões políticas –, 

até àquela mais universal, que demarque a superação dessa forma social e a construção de 

outra – onde, por exemplo, se identifique a luta pela terra como parte da luta pela 

transformação da sociedade, necessária e urgente nos tempos presentes. 

Em vista dos argumentos apresentados, podemos afirmar que a formação da 

consciência crítica e a organização de classe são indispensáveis para conquista da hegemonia 

pelas classes subalternas. Apresentamos o papel que a Universidade pública pode (e deve) 

assumir, no compromisso de contribuir para o fortalecimento e ampliação dessas experiências, 

no sentido de que a socialização e a democratização do seu espaço, do conhecimento 

produzido e dos instrumentos e meios para produzi-lo, se constituem um direito e uma dívida 

histórica com as classes subalternas. Entretanto, é necessário ter clareza do seu mandato 

histórico, permeado por limites e desafios tangentes a sua característica conservadora, 

marcada pela forma de abordagem “superior” que lhe é conferida. Identificamos em seus 

limites que tais iniciativas tendem a ser muito mais de pequenos grupos, do que um 
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compromisso institucional. Tal constatação não elimina (ao contrário, afirma) a necessidade 

da disputa de seu espaço, intencionada a estimular penetrações críticas em seu universo 

reacionário e propiciar a socialização de seus instrumentos a favor dos que a financiam e 

produzem a riqueza social. Não podemos esquecer que essa empreitada também está 

vinculada às condições estruturais existentes, que fogem ao controle dos sujeitos que teimam 

em lhe questionar. Portanto tais experiências situadas no contexto de contra-reforma do 

ensino superior e sucateamento da educação pública como um todo, sofrem um profundo 

impacto, porém, ao mesmo tempo possibilita fazermos objeções a esse modelo. 

Pensar a formação política como um momento central para as lutas com corte de 

classes nos marcos da experiência da “Universidade Itinerante”, nos permitiu problematizá-la 

para além de seus efeitos mais gerais e universais, identificar aqueles ligados ao cotidiano de 

um recorte concreto, como é o caso da realidade do acampamento Osvaldo de Oliveira. A 

experiência em questão produziu elementos visíveis para contribuir no redimensionamento do 

conhecimento produzido pela Universidade, principalmente pensando a necessidade de 

ampliação de processos de socialização junto às bases organizadas, ou seja, para além dos 

quadros de lideranças dos movimentos. Nesse sentido, um dos maiores aprendizados diz 

respeito ao papel que o conhecimento deve ter para além dos limites profissionais, mas para a 

vida, de formação humana. Para isso, os esforços precisam estar atentos aos instrumentos 

pedagógicos que questionem a reprodução de relações de poder e autoritarismo, por exemplo, 

aqueles que não acionem a competição e que fortaleçam a formação da identidade com a luta 

e que possibilitem a construção de “inventários” pelos sujeitos que fazem parte dos 

processos formativos. Construir essas sínteses é fundamental para a tarefa histórica de 

potenciar processos auto-organizativos, onde se deixe de “demandar a outrem”, mas sim a si 

próprio como coletividade, o dever de transformação das relações sociais.  

Na especificidade do acampamento Osvaldo de Oliveira, através das entrevistas 

realizadas, identificamos que, de modo mais ou menos rico em detalhes, os processos 

formativos vêm possibilitando a constante construção desses balanços autônomos, que 

colocam a necessidade de afirmar o próprio protagonismo para a resolução das entorses 

surgidas pelos conflitos produzidos no interior do acampamento, pelos conflitos da luta pela 

terra na região, no país e pelos conflitos provenientes da luta dos trabalhadores contra a 

“ordem” que os conforma, aguçando assim, a construção da organicidade interna do Osvaldo 

de Oliveira para o avanço de seus planos. Portanto, um sujeito coletivo só se forma a partir de 
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processos que lhe possibilitem movimentar sua consciência para além das aparências forjadas. 

O avanço na construção de místicas por esses atores também vem possibilitando a produção 

da identidade com as lutas das classes subalternas e com a especificidade sem-terra. 

Dessa forma, constatamos que as experiências extensionistas, estão provocando um 

salto de qualidade (considerando os saltos diferenciados) não só no avanço da organicidade 

interna do momento atual, enquanto acampamento, mas também e, sobretudo, no 

planejamento do futuro assentamento, pré-idealizando mais questões coletivas, como, por 

exemplo, a pauta de um espaço destinado a atividades de formação; a distribuição espacial das 

moradias; a educação; a saúde; o meio ambiente; o transporte; a produção, etc. 

É por essas razões que a experiência de formação política com o Osvaldo de Oliveira é 

recuperada nestas contribuições como um momento indispensável para “encaixar esse quebra-

cabeça” – nas palavras de um dos militantes em momento de avaliação dos trabalhos da 

“Universidade Itinerante” -, para explorar as explicações que não aparecem, que são 

funcionalmente invisibilizadas e esquecidas.  

Em vista disso, já se esboçam alguns desafios e perspectivas para o futuro dos 

trabalhos dessas ações extensionistas como, por exemplo, a absorção de demais alunos 

interessados em se articular com as discussões e ações do programa; a ampliação de 

mecanismos que retratem o sentido das lutas das classes subalternas no meio acadêmico, no 

caso específico do MST, recuperando os registros de memória da luta na região para 

construção de exposições de fotos, relatos, mesas de debates; a retomada de grupos de estudos 

sobre o tema; a exploração de mais conteúdos nas oficinas de formação, como a discussão de 

gênero e das políticas públicas destinadas para a população do campo; a socialização e troca 

de experiências sobre as ações do programa para além dos muros da UFF/Rio das Ostras; a 

construção de feirinhas da reforma agrária com o futuro assentamento, etc.  

Todo esse trabalho com os movimentos sociais e organizações da classe trabalhadora, 

ainda que tem sido pouco problematizado na categoria profissional de Serviço Social, incide 

profundamente na trajetória dos que nele se articulam, no sentido do redimensionamento 

crítico da formação profissional, que questione e almeje alternativas para o papel histórico 

que lhe é solicitado. Esse debate precisa se “resuscitado” na atualidade, em que as respostas à 

“questão social” passam a ser em grande parte compensatórias, mistificadas e coercitivas, na 

perspectiva de “combate à pobreza”. No caso específico do trabalho com o acampamento 

Osvaldo de Oliveira, contribuiu para identificarmos os conflitos emergentes da concentração 
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fundiária como uma das expressões da “questão social”, profundamente presente na realidade 

brasileira. Por outro lado, lança margens favoráveis para exploração da dimensão pedagógica 

inerente ao exercício profissional do Serviço Social, principalmente pelo trabalho com a 

formação de base, que implica uma série de desafios, mas também proporciona “ensaios” de 

intervenções alternativas aproximadas à realidade dos campos de atuação nos quais se 

inserem os assistentes sociais. De que forma os diversos conflitos de classe se relacionam 

com nosso objeto de trabalho e como podemos qualificar a disputa das possibilidades da 

dimensão educativa do exercício profissional? 

Se este contexto societário afeta o avanço nos investimentos da categoria profissional 

na relação com as lutas e organização dos trabalhadores, destacamos a relevância da 

construção de projetos de pesquisa e especialmente de extensão (historicamente subestimados 

no âmbito acadêmico), que objetivam retomar as discussões e trabalhos nessa relação, como 

estratégias fundamentais para qualificação crítica da formação profissional e das iniciativas de 

organizações de classe que visam enfrentar as desigualdades produzidas por esse modo de 

vida social. 

Trilhando as pistas desses experimentos, surgem delas várias questões que podem ser 

focos de estudos futuros. Por exemplo, qual é a função, quais são as necessidades e desafios a 

serem assumidos pelos intelectuais (pensada nos marcos das formulações gramscianas) nos 

processos de formação política da classe trabalhadora no atual tempo histórico? Por que 

precisamos lançar mão da construção e utilização de metodologias e instrumentos populares 

para esses processos formativos de classe no bojo da especificidade cultural brasileira?  

Sendo assim, essas considerações finais estão muito longe de concluir as reflexões 

aqui apontadas. Objetiva provocar desdobramentos de futuros estudos, imprescindíveis para 

esses tempos de diversos mecanismos de neutralização dos conflitos de classe, em que 

recuperar e reconstruir criativamente “trincheiras de ideias” não é nada simples e fácil, mas é 

um desafio que precisa ser assumido por aqueles, mesmo que poucos, que se colocam no 

fortalecimento das experiências de auto-organização das classes subalternas. Por fim, tudo 

isso confirma a falsidade do propagado “fim da história”, na medida em que podemos 

vislumbrar o horizonte histórico como campo aberto de possibilidades, formas capazes de 

propiciar enfrentamentos políticos a partir de outras referências de organização da sociedade. 
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ANEXO 1 – Registros fotográficos da Fazenda Bom Jardim, localizada no distrito 

de Córrego do Ouro (Macaé-RJ). Latifúndio que o acampamento Osvaldo de 

Oliveira luta por sua desapropriação desde setembro de 2010. Fonte: arquivo de 

memória do programa de extensão. 
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ANEXO 2 – Registros fotográficos da primeira reintegração de posse do acampamento 

Osvaldo de Oliveira. Fonte: arquivo de fotos do MST-RJ. 
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ANEXO 3 - Atividade realizada pelo projeto de extensão na ocasião do violento 

despejo do acampamento Osvaldo de Oliveira, a fim de dialogar sobre essa questão 

com a comunidade acadêmica. 

 

ANEXO 4 – Registro fotográfico do diagnóstico participativo em saúde realizado no 

acampamento Osvaldo de Oliveira, enquanto ainda ocupavam as margens da BR 101. 



160 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 – Encontros de formação política junto ao acampamento Osvaldo de 

Oliveira realizados no espaço da Universidade no ano de 2012. 
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ANEXO 6 – Registro fotográfico do espetáculo de teatro “Terra – a história de João 

Boa Morte: Cabra Marcado para morrer” da Companhia de Teatro Ícaros do Vale (MG), 

em 28 de outubro de 2012. Fonte: arquivo de memória do programa de extensão.  
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ANEXO 7 – Estrutura de conteúdos das oficinas de formação política do programa 

“Universidade Itinerante” – PROEXT 2013. 
 

I PARTE: história da luta pela terra - Estudar as lutas sociais e políticas pela 

democratização da propriedade fundiária brasileira; Recuperar a memória de alguns 

movimentos sociais que dialogam com a “questão agrária brasileira” - como se 

organizaram, seus limites e avanços, a presença ou ausência da religiosidade, as 

lideranças e seus atores coletivos e a ação do Estado diante de suas reivindicações; 

Contribuir para a construção de uma identidade histórica com os assentados e acampados 

do MST.  

Recursos: mapas, poemas populares, cantigas populares, recursos audiovisuais e recursos 

visuais, como fotos e documentos de época. 

1º Encontro: História da luta pela terra – Quilombo dos Palmares 

2º Encontro: História da luta pela terra – Canudos e Guerra do Contestado 

3º Encontro: História da luta pela terra – Ligas Camponesas e Guerrilha do Araguaia 

II PARTE: O MST, ocupação de terra como instrumento de luta; valores, princípios e 

formas de organização; produção agroecológica x agronegócio; reforma agrária popular; 

VI Congresso; experiências de acampamentos e assentamentos do Brasil.  

Recursos: mapas, poemas, textos, cantigas populares e músicas do MST, recursos 

audiovisuais e fotografia. 

4º Encontro: A trajetória da experiência do MST – teorias e táticas para a luta. 

5º Encontro: Princípios organizadores e valores do Movimento: Terra, Luta, Trabalho, 

Estudo, Solidariedade, Participação; o ser sem terra. 

6º Encontro: A Reforma Agrária Popular do MST: características do seu programa. 

7º Encontro: Acampamentos e Assentamentos como “escolas de vida”: características e 

desafios. 

8º Encontro: O estágio atual da luta pela Reforma Agrária Popular no Brasil: os limites. 

Agroecologia: o papel estratégico que se contrapõe ao agronegócio. 

III PARTE: Lutas anticapitalistas no Brasil e na América Latina: sujeitos, reivindicações, 

formas organizativas, relação com a luta do MST. 

Recursos: mapas, poemas, cantigas populares e músicas do MST, recursos audiovisuais e 

fotografia. 

9º Encontro: MTST e Movimento de mulheres 

10º Encontro: Quilombolas, camponeses sem terra e indígenas. 

 



163 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 – Registros fotográficos das oficinas de formação política do 

Universidade Itinerante no acampamento Osvaldo de Oliveira. Fonte: arquivo de 

memória do programa de extensão. 

Foto 1 – 3º Encontro de formação política: história da luta pela terra – Ligas Camponesas e Guerrilha 

do Araguaia. Em 08 de junho de 2013. 

 

Foto 2 – 5º Encontro de formação política: Princípios organizadores e valores do Movimento: Terra, 

Luta, Trabalho, Estudo, Solidariedade, Participação; o ser sem terra. Em: 04 de agosto de 2013.  
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 Foto 5 – 9º Encontro de formação política: continuação da oficina anterior e perspectivas e desafios para 

o futuro do assentamento. Em 24 de novembro de 2013. 

Foto 4 - 8º Encontro de formação política: o estágio atual da luta pela Reforma Agrária Popular no 

Brasil: os limites. Agroecologia: o papel estratégico que se contrapõe ao agronegócio. Em 20 de 

outubro de 2013.  
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ANEXO 9 – Registros fotográficos das oficinas culturais (teatro e capoeira) e de 

educação popular em saúde do programa Universidade Itinerante. Fonte: arquivo de 

memória do programa de extensão 

Foto 1 – Oficina Cultural 

(teatro) no acampamento 

Osvaldo de Oliveira em abril 

de 2013. 

Foto 2 – Oficina Cultural 

(capoeira) no 

acampamento Osvaldo de 

Oliveira em junho de 

2013. 

Foto 3 – Oficina Cultural 

(capoeira) no 

acampamento Luis 

Maranhão em setembro 

de 2013. 
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Foto 4 - Oficina de 

educação popular em 

Saúde no acampamento 

Osvaldo de Oliveira em 

outubro de 2013. 

ANEXO 10 – Registros do encerramento dos trabalhos do programa Universidade 

Itinerante. Fonte: arquivo de memória do programa de extensão 

Foto 1 – Mística preparada pelo acampamento Osvaldo de Oliveira para abertura da última oficina 

de formação política do ano 2013, no dia 15 de dezembro. 
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Foto 2 – Foto com todos os participantes do último módulo de atividades do Universidade 

Itinerante no acampamento Osvaldo de Oliveira em 15 de dezembro de 2013. 

 

Foto 3 - Foto com os participantes do último módulo de atividades do Universidade Itinerante  

no acampamento Luis Maranhão em 14 de dezembro de 2013. 
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1) Que questões surgem a partir da formação, pelos acampados, que tem a ver com a 

organização e processo de luta do acampamento e do Movimento como um todo? 

2) Quais contribuições dos processos de formação política são perceptíveis para qualificação 

da organicidade interna do acampamento? 

3) Como a UFF é reconhecida no acampamento; que demandas são postas à ela? 

  

 

 

 

Roteiro 1 – Entrevista direcionada a uma professora universitária com vastas experiências em 

processos formação política gestados pela relação universidade pública-movimentos sociais. 

1) Para você, que papel tem a formação política/educação popular no processo de 

formação da consciência nos marcos das lutas sociais? 

2) Quais experiências você tem na relação Universidade Pública-Movimentos Sociais 

com processos de formação política? A partir delas, que possibilidades, limites e 

desafios você identifica nessa relação? 

3) Que significado você identifica dos projetos de extensão que se articulam com os 

movimentos sociais, especificamente nesse caso os que constroem processos de 

formação política, para a formação profissional em Serviço Social? 

 

Roteiro 2 – Entrevista direcionada a uma militante do MST-RJ, membro da coordenação 

estadual, vinculada ao setor de formação, que acompanhou a trajetória das oficinas de 

formação realizadas junto a essas experiências de extensão. 

1) Qual o significado dos processos de formação política para o MST?  

2) Qual é a importância da formação política especificamente para os acampamentos? 

ANEXO 11 – Roteiro de observação participante para as oficinas de formação política no 

acampamento Osvaldo de Oliveira. 

ANEXO 12 – Roteiros das entrevistas realizadas para esse trabalho de conclusão 

de curso.  
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3) E no contexto atual da luta pela reforma agrária (contexto esse relacionado ao avanço 

do agronegócio, a estagnação das medidas de Reforma Agrária por parte do governo e o 

grande aumento de casos de violência do latifúndio), que importância ganha essa formação 

política? 

4) Que relevância têm as parcerias com as Universidades públicas e quais as dificuldades 

e desafios colocados nessa relação? 

5) Que outras parcerias com universidades públicas o movimento tem no estado do Rio 

de Janeiro? 

6) Ao falarmos da formação política na perspectiva da educação popular, não podemos 

separar o conteúdo da forma/da metodologia de trabalho. Nesse sentido, que aspectos da 

metodologia de trabalho acham essenciais? 

7) Se tivesse que fazer um balanço da relação de trabalho e parceria com este programa 

de extensão que estamos trabalhando atualmente (“Universidade Itinerante”), especificamente 

no acampamento Osvaldo de Oliveira), que aspectos destacarias? Que contribuições e que 

limites apontarias? 

 

Roteiro 3 – Entrevistas direcionadas integrantes do Osvaldo de Oliveira que participaram dos 

processos de formação política desde sua gênese no acampamento. 

 

1) Que elementos da sua trajetória de vida te levou a fazer parte de um acampamento do 

MST? 

2) Na sua avaliação, qual a importância das atividades de formação política para o 

fortalecimento das lutas pela terra e pela Reforma Agrária? 

3) Se você tivesse que olhar a história recente do acampamento, você visualiza algumas 

mudanças desde o início de atividades de formação? Se sim, quais? 

4) Neste ano de 2013, nossos trabalhos aqui no acampamento, que são construídos pela 

Universidade, por vocês e pela coordenação estadual do Movimento, estão vinculados 

a um programa de extensão que se chama “Universidade Itinerante”, que conta com 

financiamento do Ministério da Educação. Assim, estamos realizando desde fevereiro 

até dezembro,  oficinas de formação política, oficinas culturais (teatro e capoeira) e 

oficinas de saúde, acontecendo em um dia de um final de semana por mês. Você acha 

que essa experiência (que esse ano não é só formação política, mas também cultural e 
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de saúde) está trazendo contribuições para organização do acampamento Osvaldo de 

Oliveira? 

5) É provável que em um futuro próximo o acampamento conquiste o seu assentamento. 

Nesse sentido, como você imagina a formação nessa nova realidade? Será necessária? 

Se, sim, quais temas e dinâmicas deveria ter essa formação? 

 

 

 

 

Este documento tem por objetivo solicitar sua participação na pesquisa de um Trabalho de 

Conclusão de Curso, sobre “Os processos de formação política nos marcos da recomposição 

capitalista contemporânea: contribuições a partir de uma experiência de extensão com o MST”, 

realizada por Jéssica Oliveira Monteiro sob orientação da professora Katia Iris Marro, que tem por 

objetivo pesquisar a relevância de processos de formação política para movimentos sociais com 

corte de classes, buscando compreender seu significado para as lutas da classe trabalhadora na 

contemporaneidade à luz de uma experiência com o MST. 

Eu, ____________________________________________________________, CONCORDO 

em contribuir, através da realização de uma entrevista estruturada, compreendo que as 

informações e materiais por mim fornecidos estarão contribuindo para o aprimoramento da 

formação profissional dos Assistentes Sociais formados pela UFF de Rio das Ostras, para o debate 

no interior da categoria profissional e para além dela, acerca da Formação Política e os 

Movimentos Sociais na atualidade. Assinando este termo tenho a ciência e AUTORIZO a 

gravação entrevista através de um aparelho gravador de voz. 

 

OBS.: Por intermédio deste Termo é assegurado os seguintes direitos aos participantes da pesquisa: 1) 

ampla possibilidade de negar-se a responder a quaisquer questões ou a fornecer informações que 

julguem prejudiciais à sua integridade física, moral e social; 2) sigilo absoluto sobre nomes, apelidos, 

local de trabalho, datas de nascimento, bem como quaisquer outras informações que possam levar à 

identificação pessoal; 3) solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta pesquisa. 

 

Rio das Ostras ______ de ___________________ de _______. 

 

Assinatura do entrevistado: 

Assinatura do pesquisador: 

ANEXO 13 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 


