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A PRÁXIS COLETIVA DOS SEM TERRA:
RUMO À UNIDADE OU À HETEROGENEIDADE CULTURAL?

Luiz Inácio Gaiger
CEDOPE - UNISINOS

INTRODUÇÃO

Os estudos da última década sobre os movimentos sociais deram
destaque à tese segundo a qual, mais do que conquistas materiais ou
avanços estritamente políticos, as' mobilizações populares dos últimos
quinze anos estariam gestando identidades coletivas novas, de classe,
imbuídas de uma visão crítica e da noção de participação e cidadania.
Dessa forma, elas estariam contribuindo para superar o estado fragmentário e ambíguo da cultura popular.
Dentro desse enfoque, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) poderia ser entendido como um caso emblemático. No bojo de uma
luta coletiva que exige uma participação intensa e quase ininterrupta,
ganha consenso tanto uma crítica contundente à ordem vigente .quanto a
defesa intransigente do MST e a afirmação do caráter necessariamente
participativo do caminho aberto pelos trabalhadores para a conquista
dos seus direitos.
Desejamos mostrar que esse consenso em movimento, se até certo ponto
é um fato, não reflete um processo uniforme e linear de produção de
referências, cujo resultado seria uma gradativa homogeneização das
representações
dos sem-terra, uma consciência
coletiva una. Em
primeiro lugar, coexistem no interior do MST, após anos de mobilização,
formas diversas de representação da política, da sociedade e da própria
luta, cujas diferenças são em parte encobertas pela retórica radical e
pela postura altamente combativa da grande maioria dos militantes. Em
segundo' lugar, o avanço déssas .representações numa direção comum,
ainda que não impossível, é extremamente desigual. Ele se choca em
muitos casos com a persistência de referâncias sócio-culturais típicas
do meio rural onde vivem os sem-terra, referências cuja tendência, à
primeira vista paradoxal, é' de reassumlrern um papel ativo à medida que
a luta alcança seus objetivos materiais imediatos e (re)coloca os semterra no que sena para eles o cotidiano habitual, sobre a terra. Queremos
dizer então que a identificação discursiva e prática dos sem-terra com o
coletivo e a luta siqniflca, em muitos casos, antes uma adaptação circunstancial ao contexto .de intensa emulação e ativismo, do que o
desenvolvimento de uma nova identidade e de uma nova racionalidade
política e econômica.
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Para melhor dar conta desse movimento de consenso no disenso, em
aparência contraditório e sem dúvida problemático, proporemos uma
distinção analítica entre os elementos ideais que se situam ao nível da
consciência
imediata dos indivfduos, daquelas estruturas mentais
pslco-coqnltívas que integram o seu ethos de classe. No primeiro caso,
referimo-nos ao conteúdo aparente- porque mais consciente, explícito e
superficial - das representações que os indivíduos produzem e emitem
sobre a realidade e que expressam um grau e modo determinado de
informação e apreensão. O ethos, por .sua vez, é dado pelo conjunto de
disposições sócio-culturais latentes, adquiridos pela socialização, que
abrem a cada indivíduo determinadas modalidades e possibilidades de
produção de sentido - portanto, de formas de-consciência - e definem um
estilo de comportamento. Embora não, se constituam como um sistema
explícito e necessariamente unlttcado, essas disposições possibilitam
aos indivíduos agir espontaneamente em qualquer situação, de forma que
Ihes pareça razoável,' relativamente coerente e Com chances de êxito.
O ethos orienta não apenas a gestão da vida cotidiana, mas igualmente a
reação frente aos acontecimeritos íncórnuns, às perturbações da rotina
que deixam os indivíduos frente à incerteza e à insegurança. Caso não
encontrem solução imediata, essas conjunturas adversas, por seu ineditismo e pelo abalo que provoca.m, podem levar a uma ruptura e a uma
reestruturação do próprio ethos, em função
da necessidade premente de
encontrar novas pautas de conduta e: de compreensão. Para que isso
ocorra, é porém necessário que a marcha dos acontecimentos garanta aos
indivíduos a possibilidade de preservar uma coerência e uma consistência mínimas, do contrário o temor da anomia os conduzirá provavelmente
ao recuo e à , retomada das antigas convicções.
.
.
Tal garantia 'não é dada a todos 'os sem-terra. Optar pelo conflito, pela
luta, é para muitos um longo salto no escuro. Apresentando desafios
novos e sucessivos, impondo-se como práxis, a luta pela e sobre a terra
potencializa recursos culturais, desigualmente
distribuídos entre os
sem-terra, define graus e níveis diversos de participação e, por conseguinte,
aprofunda
as diferenças
'culturais
já existentes
e as
possibilidades individuais de manter o controle sobre o curso dos
acontecimentos. A práxis coletiva amplifica a heterogeneidade cultural
inicial. Refundindo e opondo convicções,
alentando ou frustrando
expectativas, ela termina por 'criar linguagens distintas, que atribuem
significados diferentes a um discurso enganosamente comum. Daí que,
como poderemos concluir, as attercações constantes entre os lumpen do
MST e os que estão por cima são bem mais do que a expressão de visões
políticas, modificáveis por meio. de um trabalho de esclarecimento ou de
conscientização. O consenso aqui tem, seus limites dados pela distância
que separa as referências culturais de uns e outros, distância cuja
superação, ainda que parcial, depende principalmente das condições de
continuidade da práxis, da possibilidade não tanto de reconquistar os
indivíduos para a luta, mas de criar espaço para a luta de todos os
indivíduos.
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Essa linha de interpretação retoma alguns elementos de nossa tese de
doutotamento1, cujo objeto foram as lutas dos trabalhadores rurais sem
terra no Rio Grande do Sul, no período 1974-1990. O universo empírico
aqui considerado abrange, entre outras situações, dois acampamentos e
dez assentamentos, tendo-se coletado os dados através de observações
de campo, de entrevistas
semi-dirigidas
e de um questionário.
Submetemos esse último a análises estatísticas e, particularmente, à
análise fatorial
de correspondências
múltiplas,
cujos resultados
fundamentam grande parte de nossa interpretaçãc.f Seguindo o mesmo
estilo adotado na tese, apresentaremos os conceitos e as categorias de
análise de acordo com as necessidades da exposição, de forma que se
evidenciem, simultaneamente, o seu conteúdo e a sua finalidade para a
interpretação aqui desenvolvida.

1

A DIVERSIDADE

CULTURAL DO CAMPESINATO

SEM TERRA

Fixemos o nível de análise aqui proposto através de uma imagem. Entre
dois camponeses, um de direita e o outro de esquerda, ou entre esse e
um profissional liberal igualmente de esquerda, onde encontramos maior
semelhança nas' atitudes e na conduta cotidiana? Contrariamente aos
dois primeiros, é provável que os 'úttlmes- compartilhem as mesmas
opiniões sobre a política, façam críticas similares, defendam soluções
parecidas para as grandes questões Sociais, filiem-se ao mesmo partido,
etc. Suas trajetórias sociais contudo provavelmente em nada se
parecem, o lugar social de onde manifestam os seus pontos de vista em
muito diferem. Ainda que recorram a termos idênticos, falam sem dúvida
linguagens
distintas,
isto é, expressam idéias cuja significação
subjetiva, teórica e prática, é singular, específica, intransferível,
plenamente compreensível apenas pelos indivíduos que, por sua posição
social comum, interiorizaram as mesmas noções, valores, objetivos e
esquemas racionais, em uma palavra, incorporam a mesma "sabedoria
implícita"3 em seu agir. Entre eles, em que pesem eventuais
divergências ideológicas, é possível sentir-se em casa. Há comunicação
direta, identificação.4
O conceito de ethos diz respeito a essa sabedoria implícita, ao domrnio
de um conjunto de informações, de códigos e de modalidades mentais
operacionais, aquiridos ao longo das experiências de vida, as quais
produzem e deixam aos indivíduos, num lento processo de sedimentação,
l. I. GAIGER. Culture. religion et praxis socio-politigue. La pastorale de libération et le
Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans-terre au Sud du Brési!. Université Catholique de
Louvain, Département des Sciences Politiques et Sociales, 1991.
2 A decomposição do questionário em eixos analíticos permitiu a realização de quatro análises
fatoriais distintas e a consideração de treze fatores significativos.
Sobre o assunto,
consultar Ph. CIBOIS. L'analyse des données en Sociologie. Paris, PUF. 1984.
3 P. BOURDIEU. "La société traditionnelle.
Attitude à I'égard du temps et conduite
économique". Sociologie du travail, 1, (1963), p. 26.
4 É por isso que, observando as campanhas eleitorais, pode-se dizer que a praça pública reúne
os indivíduos segundo a sua consciência política, enquanto os botecos, bares e restaurantes os
dispersam e os reagrupam em seguida segundo os seus ethos de classe.
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um conjunto de saberes, um senso prático determinado.5 Conjunto de
disposições duráveis, o ethos constitui simultaneamente um sistema de
crenças, um modo de compreensão e um modelo de comportamento que
orientam as opções relativas à vida cotidiana e as decisões frente aos
acontecimentos excepcionais, extraordinários, que colocam geralmente
os indivíduos numa conjuntura atetiva de grande tensão. Nessas diversas
situações, às vezes com mais razão nas últimas, o indivíduo faz valer a
sua auto-imagem, reafirma as suas convicções mais profundas, dispõese ao risco em nome de fins que lhe parecem sagrados ou inexoráveis, de
metas que constituem a seu ver o próprio sentido da vida. No ethos de um
grupo social encontramos os vínculos entre a identidade e o projeto,
entre concepção do mundo e ação sobre o mundo, entre razão e valor.

o

ethos encontra a sua materialidade no indivíçJuo singular. Ele é urna
realidade do sujeito mas não uma realidade individual, uma vez que o
ethos de cada indivíduo constitui uma variante de um modelo produzido e
reproduzido socialmente. Sendo a homogeneidade das condições sociais
quem cria a homogeneização objetiva do ethos, esse tem no nãoconsciente o seu campo próprio de formação e ação. O que não significa
que as condutas sejam desprovidas de uma visão estratégica ou que os
indivíduos sejam autômatos, Inconscientes de seus atos. Enquanto
mediação cultural, o ethos abre - e, portanto, necessariamente limita um campo de opções aceitáveis, baliza o movimento da consciência na
medida em que estabelece margens para o que seria razoável,
sancionando certas formas de raciocínio em detrimento de outras.
O ethos é uma estrutura cultural relativamente estável. Ora, se os sem
terra não deixam a condição de camponeses, descobrem por outro lado
outras maneiras de viver como camponeses. Daí o interesse de
perguntar-nos a respeito das incidências dessa nova experiência, da
práxis coletiva, sobre o ethos daquela categoria social e, inversamente,
a respeito da influência do ethos sobre a forma como os sem terra vivem
as transformações de seu sistema de vida. É lóqico imaginar que as
disposições culturais adquiridas exerçam uma força inercial no contexto
da práxis coletiva, permanecendo então, em diferentes graus, como a
chave da produção de sentidos e da incorporação seletiva das propostas
veiculadas no Interior do MST. A; luta__J)ode forçar uma mudança
circunstancial, um ajuste temporário, ao novo meio sócio-cultural, sem
afetar seriamente os fundamentos· do ethos camponês. Ou então,
impulsionar uma transformação cultural já em curso, ampliando as suas
possibilidades e gerando um novo ser social.
Pretendemos nessa primeira seção evidenciar a complexidade e a
profundidade da heterogeneidade cultural que permeia os acampamentos
e assentamentos do MST. O que nos colocará desde logo frente ao desafio
maior que vive hoje esse movimento: como a unidade demonstrada
durante a luta pode prolongar-se sobre a terra, traduzindo-se em uma
5 Nossa conceptualização apóia-se sobretudo nos trabalhos de P. BOURDlEU, J. REMY et Chr.
LALlVE D'EPlNAY. Tomando distância do conceito de habitus, entendemos justo ressaltar o

caráter adaptativo do ethos, o qual, conjugado ao peso de fatores individuais e conjunturais,
pode estimular uma renovação das práticas, cuja incidência sobre as referências culturais
iniciais não exclui o seu estremecimento e, portanto, a crlação de condições para uma
ruptura cultural.
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solidariedade fundada numa identidade comum, capaz de sustentar um
projetá coletivo de longo prazo?
Antes de examinarmos
as formas de ethos presentes entre os
camponeses sem terra, convém sublinhar que a transformação cultural
geradora dessa diversidade ê um processo inacabado e aberto. Mais
importante do que elaborar uma tipologia de formas de ethos, é captar,
com base nesses modelos-tipo, a direção e o alcance do movimento
cultural em marcha. Sem esquecermos que nenhuma categoria social é
totalmente homogênea e que no campo cultural nem tudo modifica-se ao
mesmo tempo, bem ao contrário, o que torna as transições momentos
multiplicadores de contradições e ambigüidades. Dito isto, podemos
falar, algo esquetnaticamente, de três modelos de ethos que exprimem no
seu conjunto a heterogeneidade do campesinato sem terra engajado no
MST.

1.1

O ethos

parcelar:

fragmentação

e persistência

o

primeiro modelo de ethos reconstituído pelos dados caracteriza-se por
sua afinidade com a mentalidade e as atitudes habituais do pequeno
campesinato parcelar, cuja formação remonta à ocupação da serra e do
planalto gaúcho por imigrantes europeus a partir do século XIX.6 Nesse
sentido, o ethos parcelar representa a forma menos alterada dessa
tradição cultural, tal como ela subsiste hoje entre os sem terra, aquela
que, não obstante a transformação das relações sociais em curso na zona
colonial há várias décadas, não obstante o impacto produzido pela
experiência da luta pela terra, logrou antes reproduzir-se, ainda que se
ajustando às novas injunções sociais.

o

ethos parcelar estrutura-se em torno de três referências primordiais:
a terra, o trabalho e a família. A terra aparece como valor maior e como
objetivo principal da luta. O trabalho é visto como elemento decisivo
para que o pequeno agricultor tenha êxito na produção, embora a própria
experiência pessoal demonstre o contrário. As vantagens prometidas
pelas formas coletivas de produção são avaliadas com ceticismo. O
trabalho familiar é preferido como meio de preservar a autonomia e a
segurança. A família, além de fonte de auto-estima e de reconhecimento
social, intervém assim na racionalidade econômica e funciona como
elemento pivô das estratégias de médio e longo prazo. Estratégias que,
embora incluam em seu horizonte o progresso material e social,
direcionam-se na prática para a subsistência e a reprodução do ciclo
familiar.?

Do mesmo modo que a integração dos diversos campos da vida a partir da
família camponesa torna esses campos solidários e inseparáveis ao
nível do grupo familiar, as relações sociais típicas da comunidade rural,
6 Para uma visão de conjunto desse processo, ver J, DACANAL (orq.). RS: imigracão e
colonização, Porto Alegre, Mercado Aberto, 1980.
7 O que coloca esses sem terra num regime de reprodução simples e de previdência antes do
que de previsão. O problema da racionalidade econômica típica de cada forma de ethos é
central para entendermos as dificuldades atuais do MST. Voltaremos mais adiante ao assunto.
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por seu caráter totalizante, exigem um principio de coerência que possa
englobar e dar unidade à vida coletiva. No discurso dos sem terra
transparece
essa necessidade de coesão, ainda predominante
sobre os
efeitos da racionalidade
traz ida pela sociedade capitalista,
cuja
tendência consiste em particularizar os diversos domínios da vida e em
desenvolvê-Ios
segundo uma relação de maior autonomia. No lugar da
eficácia, do pragmatismo e da individuação própria
da sociedade
moderna, encontramos no ethos parcelar
um esquema nodal de
fundamento religioso e de conotação ético-moral. As convicções antes
referidas aparecem eivadas de conteúdo moral - o trabalho e a ordem
familiar expressam e ensejam a retitude de caráter, a probilidade, a
honra e a responsabilidade
e tudo ganha um sentido superior e
definitivo na sua relação com o religioso - verdade primeira, fundamento
da vida e providência única.

o saber ernplricoê predomina como forma de conhecimento nesse modelo
de ethos. Segue-se particularmente que, para explicar os fatos sociais
ao nível macro, os sem terra transpõem para esse plano a mesma lógica
de entendimento válida para a comunidade rural. Oposições do tipo
pequenos vs grandes, rurais vs urbanos, forjadas num contexto de
estratificação social relativamehte simples e onde as interações se
realizam num quadro de visibilidade que valoriza as qualidades pessoais,
fornecem os parâmetros de compreensão da sociedade global. O que vem
a reforçar o registro moral, isto é, a tendência a tomar o juizo de valor
sobre as pessoas como principal fundamento explicativo das relações e
dos fatos sociais.

o

desenvolvimento das relações sociais na zona colonial do Rio Grande
do Sul está marcado historicamente pelas práticas clientelísticas e
pelos laços de dependência.P
Um de seus efeitos é o de negar aos
camponeses o papel de sujeitos, de. cidadãos capazes de influenciar os
rumos do mundo rural e da sociedade em geral. Sendo na prática um
rompimento desse ciclo, o engajamento no MST deixa os sem terra
identificados com o ethos parcelar numa posição ambígüa. Por um lado,
eles apostam no MST porque vêem nele o prolongamento do que sempre,
bem ou mal, fizeram na vida: defender suas minguadas posses, livrar-se
de apuros, perambular em busca de oportunidades. Por outro lado,
enquanto movimento organizado o MST permanece estranho a esses sem
terra, como tarefa de lideranças de quem é justo esperar iniciativas e
resultados, no sentido de restaurar o quanto antes a ordem perdida na
vida do campo.

o

ethos parcelar aparece aliás intimamente associado aos sem terra que
se abstiveram de maior participação social e política após a conquista
da terra. Situados preferencialmente na base do MST, esses indivíduos ao
que
tudo
indica
envolveram-se
na
luta
sem
compartilhar
8 Isto é, fundado preferencialmente na experiência direta ou, em todo caso, avalizada
pessoalmente por quem pôde realizá-Ia, e, portanto, tendo na repetição dos acontecimentos e
não na abstração o seu princípio generalizador. Em nosso quadro teórico os tipos de saber
relacionam-se ao critério axiomático de distinção entre as formas de racionalidade.
9 Cf J. BICA DE MÉLO. As armadilhas da ajuda: práticas clientelísticas e processos de
dominação no eS.llilç,º-Social agrário. Dissertação de Mestrado em Sociologia. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 1991.
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verdaçieiramente os objetivos de médio e longo prazo colocados pelo
MST, ou então o fizeram na época em que esses objetivos ·estavam
ausentes. Uma vez reassentados, eles se voltaram exclusivamente para a
vida familiar e para os problemas econômicos vividos em suas novas
glebas. Encontramos essa forma de ethos particularmente entre os sem
terra com idade superior a 45 anos e com mais de quatro filhos, entre os
antigos meeiros, peões e assalariados rurais, entre os camponeses
analfabetos ou semi-escolarizados, entre as mulheres e os membros
novatos do MST.
É curioso observar portanto que se trata dos sem terra há mais tempo e
em maior intensidade marginalizados da economia parcelar que se
desenvolveu nas colônias agrícolas do planalto gaúcho. Pouquíssimos
tiveram a experiência de colono que adotam como referência, mesmo
porque no cômputo geral apenas uma minoria dos membros do MST já foi
proprietária.10
A imagem do colono parcelar aparece idealizada,
associada a um passado áureo que a condição de reassentado permitiria
(re)colocar em prática. Para que se compreenda a força desse modelo,
justamente entre as frações dele objetivamente mais afastadas, convém
examinarmos como ocorreu a sua disseminação na zona colonial gaúcha.
Lembramos inicialmente que a perda da terra - fator decisivo da
exclusão - nem sempre foi algo irreversível. Outrora, mesmo os caboclos
ascenderam à condição de proprietários. Ao passo que hoje em dia, não
bastasse o processo de exclusão ter se generalizado, o pequeno número
de hectares que diferencia um sem terra de seu vizinho proprietário
tornou-se uma barreira econômica intransponível.
Pouquíssimos jovens
colonos terão a chance de comprar ou herdar uma colônia de terra, de
modo a reproduzir ao menos simbolicamente a condição de seus pais.
Entretanto, ao ex-proprietárlo
ou ao filho de proprietários não faltam
razões para ver na condição de colono o seu verdadeiro lugar na
sociedade, seja pela ausência de outras alternativas, seja porque até
duas gerações atrás a mobilidade social na colônia era suficiente para
consagrar o ideal do camponês proprietário, que por seu próprio trabalho
e espírito pioneiro exploraria novas terras;--garantindo a fartura e a paz
aos seus e à comunidade rural.
Note-se outrossim que os sem terra reúnem os agricultores marcados
negativamente pelas mudanças sócio-econômicas. São eles ou seus pais
os produtores rurais que não puderam resistir à disseminação da
economia de mercado, que se beneficiaram apenas marginalmente da
difusão dos bens culturais e das inovações técnicas, que pagaram os
custos da modernização do campo brasileiro, que enfim, talvez por não
terem obtido a chance que Ihes parecia justa, obstinam-se a permanecer
no campo. A defesa que fazem de modelos e de soluções convencionais,
hoje condenados pelo tempo, antes do que revelar um apego sem mais à
tradição, parece-nos obra do senso prático camponês, do mesmo senso
que, tendo buscado adaptar-se aos novos tempos ao preço de seguidas
concessões, levou essescartlponeses
à experiência traumatizante de
10 Esse índice não chega a 10%, referentes a propriedades

bem abaixo do módulo rural.
Apenas 11,2% dos entrevistados decla ou ter pais proprietários de ao menos uma colônia
(25 ha), enquanto
19,5% se disseram,. sem terra de segunda geração.
.
,
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perdas e fracassos sucessivos. Daí talvez o temor, aliado ao sentimento
de que já não há mais tempo nem condições
pessoais para novos
aventureirismos
sobre a terra tão duramente conquistada, que leva esses
sem terra
a desconfiarem
e resistirem
às propostas
inovadoras
defendidas pelo programa do MST.
A persistência
do ethos
parcelar
demonstra
que
para
muitos
participantes do MST os longos anos de vivêncià na colônia e por esse
mundo afora, durante os quais forjaram um modo de compreensão
da
realidade e de investimento
pessoal, pesam mais do que a conjuntura
recente
de práxis coletiva.
Fato revelador,
em suas narrativas
não
aparece um momento de ruptura e de conversão ideológica que separaria
o antes e o depois da luta. Os enqajarnentos atuais são para eles um
episódio a mais, um desdobramento lógico de suas antigas convicções, de
um modo de ser cujo efeito" prático, da maior ambivalência como vimos,
é o de garantir sua permanência na luta com a mesma tenacidade que
caracteriza o MST.
Saliente-se ainda que o ethos parcelar em r.ada lembra uma estrutura
monolítica.
Inúmeras
são
as variantes
e as contradições
que
comprometem
a sua coerência
global. Fragmentado,
ele constitui
um
pano de fundo, um quadro de referência jamais assumido inteiramente
por cada
indivíduo
ou suo-grupo
particular.
Em razão
contudo
precisamente
dessa função' de referência,
sua reconstituição
permitenos interpretar a diferenciação
cultural do campesinato
sem terra como
variações a partir de um modelo, outrora compartilhado
no essencial e
portanto comum ao pequeno cámpesinato parcelar.

1 .2

O ethos

militante:

um momento de transição

Uma variante
peculiar
desse sistema
de disposições
sócio-culturais
aparece junto aos sem terra que se mostram mais fortemente afetados
pela experiência
da luta coletiva, seja ao nível' da ação sócio-política,
seja no plano da sociabilidade.
O traço mais visível e comum a esses
indivíduos
é a sensibilidade
que
demonstram
em
relação
às
"descobertas"
da luta, bem como o despreendimento
que manifestam
quanto
aos modelos
habituais
de comportamento.
Assumem
essas
atitudes
preferencialmente
os
jovens,
os
filhos
de
pequenos
proprietários,
os sem terra com escolarização
primária, os acampados e
os militantes há pelo menos dois anos, membros da base ou dos quadros
intermediários
do MST.11
Os valores do ethos parcelar que antes evocamos, tais como a terra, a
dignidade
e o trabalho,
não são rejeitados
pelo ethos militante, mas
redimensionados. A inovação do segundo modelo, o que lhe dá unidade, é o
lugar central ocupado pela práxls coletiva. Com ela se iniciou para o sem
terra uma nova etapa da vida, uma reviravolta geral, na qual tudo pode
ser questionado
e redefinido, inclusive as convicções mais arraigadas e
11 Evidentemente, essas posições nem sempre coincidem. A conclusão a extrair da análise
fatorial é de que um indivíduo que atenda a esses requisltos terá mais chances de assumir o
modelo cultural correspondente do Que um outro.
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os antigos planos para o futuro. Assim, o que importa é a solidariedade,
a fidelidade e a firmeza na luta; a coletividade' militante ganha' um valor
em si, torna-se uma grande família; a liberdade individual passa ser
entendida como autonomia da classe dos trabalhadores rurais, a ser
conquistada para todos; a terra passa a ser entendida como um bem de
natureza social, cujo usufruto implica compromissos com a comunidade
local e com a sociedade.
A centralidade
da práxis
coletiva como fonte de produção de
representações,
de transformação
da consciêncla,
abre novas
perspectivas ao saber dos sem terra. Dado que essa práxis remete a uma
reflexão além da realidade visível e imediata, o sem terra é obrigado a
rever e tornar mais complexa a representação que faz da sociedade, a
entender o seu funcionamento, a desenvolver sobre ela um raciocínio
analítico, e portanto mais teórico12 e abstrato. O social passa a ser
reconhecido em sua natureza específica - como uma máquina irredutível às relações e às qualidades pessoais. A presença dessa nova
leitura da realidade social encontra contudo limites no reduzido grau de
acesso dos sem terra a muitas' informações e, indiretamente, na
relevância dos acontecimentos que se desenrolam na frente de lutas.
Apoiados nessa experiência, a que se -ernpresta um caráter revelador
indiscutível do que acontece em toda a sociedade, pronunciam-se com
freqüência julgamentos peremptórios' que, em parte ao menos, explicam
as dificuldades do MST em: transigir e em tecer alianças com forças
sociais que não comungam plenamente da sua visão política.
A reflexão a partir da prática coletiva introduz o sem terra na discussão
dos objetivos maiores da luta, das estratégias correspondentes, e da
necessidade de superar uma série de noções sobre a vida no campo.
Admitindo que o modelo de produção familiar tradicional não é mais
viável, ele se dispõe a integrar as associações de produção estimuladas
pela direção do MST e a prosseguir a luta sobre a terra. O seu futuro
passa a depender de conquistas a longo prazo, a serem buscadas em
conjunto. Fortalecido pela união dos companheiros de luta, sentindo-se
caucionado nesse projeto pelo Deus libertador dos pobres, o sem terra
portador do eU1Os. militante se vê como protagonista da história, como
artífice de uma nova sociedade. Entrementes, as novas formas de
sociabilidade que vivencia nos acampamentos e assentamentos deslocam
e ampliam os laços de construção de sua identidade. A comunidade de
origem, definida por critérios geográficos e por relações de dependência,
interclassistas, dá lugar a uma solidariedade horizontal, de classe, cuja
força permite que se combata os inimigos em seu próprio território se
necessário, no campo e na cidade.
O ethos militante apresenta uma coerência suficiente para que o
tomemos num primeiro momento como uma forma específica de ethos,
própria da transição cultural que se realiza no contexto da práxis
coletiva. Entretanto, levando em conta exatamente esse aspecto de um
modo de pensar em movimento, parece-nos mais apropriado interpretá10 não como um modelo cultural em si, como um ethos em sentido pleno,
-----------12 Isto é um pensar sistemático e globalizante que procura entender a realidade em sua lógica
I

interna e chegar a um conjunto de proposições demonstráveis pela argumentação racional.
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mas como o reflexo momentâneo de um processo de questionamento e de
transformação do ethos camponês. Referimo-rios não apenas a uma
fragmentação em maior grau do ethos parcelar, em razão da inadaptação
e insuficiência crescente de seus elementos constituintes,
mas à
produção e assimilação de novas referências numa direção determinada,
implicando o desenvolvimento de um novo tipo de racionalidade, de visão
de si e da sociedade. Um processo inintencional, guiado pelo senso
prático, cuja continuidade, como veremos, depende principalmente de um
contato mais longo e profundo com as novas práticas sociais, políticas e
econômicas gestadas na práxis da luta pela terra.

1 .3

O ethos
trabalhador
identidade de classe

rural:

o

desenvolvimento

de

uma

o

perfil dos indivíduos que assumem a terceira forma de ethos apontada
em nossos dados confirma o que acabamos de dizer. Esse último modelo
aparece com nitidez no assentamento de Nova Ronda Alta e num dos
núcleos do acampamento da Fazenda Annoni, respectivamente o mais
avançado ao nível da coletivização da terra e o mais próximo da
ideologia do MST. O ethos trabalhador rural é também mais comum às
lideranças do MST e aos que desempenham além disso funções no
movimento sindical e na pblftica partidária. A condição anterior de
arrendatário, a experiência com a lavoura mecanizada e a instrução
primária completa estão em relação positiva com esse modelo, o que
sugere que os indivíduos em questão dispõem de condições menos
desfavoráveis
para assumir as conseqüências
dessa mudança e,
sobretudo, que seu campo de visibilidade e os interesses que buscam
realizar são mais amplos. N9te-se nesse sentido que os jovens e os
filhos de arrendatários
e de proprietários
também se inscrevem
preferencialmente nesse modelo, da mesma forma que os líderes dos
assentamentos e das associações de produção.
De um modo qeral, o ethos trabalhador rural corresponde ao modelo de
agricultor que o MST e suas assessorias procuram promover e estender
ao conjunto dos trabalhadores rurats.t" "Eãsa correspondência não se
resume, no que diz respeito ao que queremos examinar, a uma
apropriação retórica. do programa do MST, na qual se deveria incluir boa
parte dos seus militantes. Trata-se não da reprodução de um discurso,
mas da sua (re)construção e iriternalização enquanto prática e enquanto
quadro de compreensão de si e da realidade. Em outras palavras, de um
processo restrito a algumas. frações do MST em que a ideologia do
movimento se exprime organicamente numa nova forma de ser, vale
dizer, numa busca de equilíbrio
entre razão militante e vida cotidiana.
,
t

Essa busca se dá em novas bases, a começar pela consolidação de uma
identidade de classe que exige cornpatibilizar o agir individual e o agir

13 Termo adotado na intenção de colocar em segundo plano o que distingue

as diversas
categorias de pequenos agricultores (agregados, meeiros, peões, colonos, caboclos, etc.) e
sublinhar a sua condição comum de classe trabalhadora explorada no campo pelo latifúndio e
pelo capital. O ethos trabalhador rural não devé ser confundido com o modelo de pensamento
dos trabalhadores rurais assalariados, ao qual aliás antes se opõe.
1

1 1
coletivo,

que vincula estreitamente a vida pessoal à dinâmica do
movimento,
a realização própria à edificação de' uma nova ordern.!+ Em
segundo lugar, em decorrência de uma disposição a ,agir sobre a
sociedade, a ocupar os espaços e assumir as grandes questões sociais, a
sair da defensiva e participar das decisõ~s_em igualdade de condições,
com independência, a fim de garantir aos trabalhadores a parte que Ihes
cabe do progresso e do desenvolvimento. Ademais, para além da luta pela
terra, o militante do MST sente-se sujeito de um grande movimento de
transformação da sociedade. Enquanto liderança, ele se vê à frente do
seu tempo e preocupa-se com sua grande responsabilidade frente aos que
nele confiam e seguem seus passos.
É bem possível que essa insistência sobre o engajamento social e
político se atenue à medida que as' questões mais cruciais enfrentadas
pelos membros do MST venham a resolver-se e a vida cotidiana
reencontre a normalidade.
Dois elementos parecem contudo bem
consolidados no ethos trabalhador rural: uma nova maneira de pensar e
reagir face à realidade política e econômica e a convicção de que cabe
ao homem constituir o mundo e ,construir soberanamente as suas
próprias condições de existência.

Quanto ao primeiro aspecto, é de observar-se que o saber ernpmco e o
registro moral antes referidos inserem-se agora num processo de
intelecção da realidade orientado fundamentalmente pela racionalidade
analítica 15. No plano da análise política e estratégica, ganham evidência
as chamadas "mediações sóclo-analíticas"
e o próprio conhecimento
científico é valorizado. Nota-se nesse particular uma verdadeira busca
do saber, uma preocupação em "tomar consciência" da realidade. Uma
das expressões dessa mudança é a despersonalização das relações
sociais, que passam a ser entendidas em termos de interesses e de
lógicas de classe. De outra parte, as categorias compreensivas genéricas
cedam seu lugar face ao reconhecimento de uma autonomia relativa
entre os diversos campos da vida e da necessidade de distinguir os
princípios éticos das situações concretas às quais, tomando em conta
essas especificidades, eles podem ser aplicados.tf Dir-se-á assim que
não é aconselhável agir na política com os mesmos critérios morais que
Isso não apenas como discurso ou convicção ideológica, mas de forma muito concreta, haja
visto por exemplo a revolução, um -tanto insuspeita, que a ampliação do sistema coletivo
causou na estrutura familiar de alguns assentamentos, sobretudo no que tange ao papel
educativo e afetivo da família.
15 Cuja pretensão à inteligibilidade é exercida mediante a decomposição de seus objetos em
suas partes constituintes e mediante o exame das suas relações internas. É o que ocorre por
exemplo quando o conceito "burguesia" deixa de significar genérica e empiricamente o
governo e os latifundiários, ou ainda um agregado informe de pessoas que detêm grande poder
econômico e político, para designar o conjunto de setores sociais cuíos interesses, em razão
do modo como se organiza a sociedade; são antagônicos aos dos trabalhadores.
16 O pensamento analítico, que corresponde ao processo cognitivo típico da raciona/idade
forma/ de que falava M. Weber, engendra uma separação e uma especialização das esferas de
conhecimento e dos campos de atividade social. "Siempre que el conocimiento empíricoanalítico ha lIevado consecuentemente a término el desencantamiento dei mundo y Ia
transformación de éste en un mecanismo causal, surge definitivamente Ia tensión contra Ias
pretensiones dei postulado religioso de que el mundo es un cosmos ordenado por Dias y que,
en consecuencia, posee algún tipo de orientación y sentido éticos". M. WEBER. Gesammelte
Aufsatze zur Religionsoziologie. 1963, tomo I, p. 564:- Apud J. HABERMAS. Teoría de Ia
acción comunicativq. Tradução de M. Jiménez. Madrid, Taurus, 1987, tomo I. p.217.
14
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orientam a vida reliqlosa.t?
implicando uma deontologia
morais de dever e de falta.

As idéias de eficácia e de responsabilidade,
funcional, tendem a sobrepor-se às noções

Posições que acarretam
uma alteração
nas funções assumidas
pela
religião: seu papel ético e mobilizador, sempre essencial, repousará cada
vez mais na capacidade que demonstrar em dar respostas ao problema do
sentido do universo
e da existência
humana', questão
que assume
gradativamente
um caráter
racionalista 18 e retira
da religião
seu
caráter intangível. Deus deixa de ser uma presença natural no mundo e o
princípio de coerência desloca-se da religião para o próprio indivíduo, a
quem cabe arbitrar sobre suas atitudes e comportamentos
nos diversos
campos
da vida. Falar em religião
significa
entrar no campo das
convicções íntimas, das dúvidas e de uma utopia que é preciso cultivar
através de uma mística pessoal. Falar em política é pensar sobre os
interesses em jogo e as estratégias,' bem como sobre a necessidade de
discernimento
e de organização. Ao lado da fé religiosa e dos valores
primordiais,
a raclonalldade
humana
- expressa
particularmente
na
ênfase dada à competência política - aparece como fator de orientação e
de produção histórica.
A distinção entre objetivos primeiros e segundos, meios e fins, aplicase também ao campo econômico, sobretudo quando a organização
da
produção agrícola nos assentamentos passa' a centralizar as atenções. A
opção por, formas coletivas de trabalho e produção em particular, mais
do que viabilizár uma soma oportuna de fatores individuais, implica uma
adesão a objetivos de longo prazo, o sacrifício da autonomia familiar em
nome de uma independência
posterior fundada no coletivo. O que não
seria sensato aceitar sem que haja um passo em direção a um regime de
previsão e planificação,
sem a passagem de um ethos de reprodução
simples a um ethos de reprodução ampliada, a um sistema baseado na"
acumulação, no cálculo, na especialização técnica e no desenvolvimento
de uma relação mais instrumental com a terra.

2.4

Consenso

e disenso

;
i

A diversidade social e cultural do carnpesinato envolvido nas lutas pela
terra no Brasil meridional
tem
sido enfatizada
em vários estudos.w
,
17 Algumas

mudanças de vocabulário são sintomáticas. O termo "promessa", usado nos
primeiros tempos para designar o que Se tinha conseguido dos governantes e ao mesmo tempo
para dar fé do êxito obtido, é substituído
na linguagem dos líderes pelo termo
"compromisso", comum no vocabulário político, moralmente mais neutro e próprio de um
entendimento segundo o qual os gestos pessoais obedecem a um jogo de pressões que os
sobredeterminam e podem alterar seu curso à revelia das vontades individuais.
18 Isto é, que é colocada em função de um objetivo consciente de conhecimento e cuja resposta
deve submeter-se à prova da argumentação lógica. M, Weber já dizia que a emancipação da
condição camponesa - ou da "relação imediata com a realidade plástica e vital dos poderes
naturais" - conduz à problematização da natureza e da sociedade e faz emergir a questão
racionalista do sentido da existência: Cf P. BOURDIEU. A economia das trocas simbólicas. São
Paulo, Perspectiva, 1982, p. 84-5.
19 Um análise minuciosa nesse sentido encontra-se em I. GEHLEN. Terres de luttes e1 luttes
Q..ourIa terre: étude sur le mouvement sociaí pour Ia terre et Ia réforme agraire au Sud du
Brésil. Tese de Doutorado em Socioloqie. Université Paris X - Nanterre, 1991,
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Entre os próprios assessores e dirigentes do MST, ela é freqüentemente
apontada como o entrave mais sério à viabu.zação de um projeto sócioeconômico comum aos diferentes grupos assentados. A heterogeneidade
cultural seria, desde o nascedouro do movimento, uma barreira maior,
para uns dificilmente superável, para outros transponível por meio do
aprofundamento da práxis coletiva. Questionando esse segundo ponto de
vista, tentaremos demonstrar mais adiante que os efeitos da práxis
coletiva sobre os sistemas culturais dos sem terra é no mínimo
ambivalente e tende estruturalmente a ampliar as diferenças. De outra
parte, parece-nos importante salientar que a heterogeneidade cultural
anterior à luta, motivada portanto pela variedade de itinerários do
campesinato parcelar, tem sido tratada de uma forma um tanto
esquemática e parcial, o que prejudica o entendimento do impacto
cultural específico da práxis coletiva e leva à idéia de que a adesão ao
movimento, para algumas frações do campesinato, é apenas uma manobra
tática que se vale de um consenso meramente circunstancial.
É inegável que as questões colocadas pela ação coletiva potencializam

divergências culturais e ideológicas enraizadas na formação histórica do
campesinato meridional. A linha divisória mais importante, sempre
frisada pela literatura ficcional e científica, é aquela que separa os
colonos imigrantes dos agricultores nacionais, ou caboclos. De fato, os
caboclos têrn ' uma história de agricultores itinerantes e de submissão
pessoal aos donos da terra, o que contrasta com o status originário do
campesinato parcelar. Vários autores com isso foram induzidos a opôlos de um forma dicotômica, e às vezes pejorativa, à cultura dos colonos
de origem européia.20 Partindo de uma constatação correta, esses
autores esqueceram
ao menos três fatores .que intervieram
na
diferenciação dessas categorias sociais: a) a enorme desigualdade das
chances concedidas aos caboclos e imigrantes no processo de ocupação
do território, o que não impediu os primeiros de tentar resistir à
expropriação e à marqinalizaçâoê t: b) o processo de aproximação entre
caboclos e colonos, ocorrido ao longo do tempo; c) o efeito dessa
aproximação, a saber a geração, entre os-antigos e novos caboclos, de um
ideal de pequeno produtor parcelar, ainda que na sua versão mais
tradicional.
Esse fato transparece em nossos dados através da identificação dos sem
terra mais pobres e despossuídos22 a valores e concepções próprios do
ethos
parcelar:
economia
familiar,
produção
de subsistência,
autosuficiência
ao nível do mínimo vital, etc. Trata-se de uma
interpretação conservadora
da imagem do colono parcelar - ela é
idealizada mais como uma garantia de estabilidade e segurança do que
numa perpectiva de progresso e de integração a uma sociedade em
I

.

20 E. BENINCA. ConfliJ9 religioso e ~xis~_Çl.ção Rolítica das acamoom_entos de Encruzilhada
Natalino e Fazenda Annoni e o cbnflito religioso. Dissertação de mestrado em Ciências da
Religião. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1987; O. MANFROI. A colonização
italiana no RS. Implicações pOlíticás. eConômicas e culturais. Porto Alegre, Grafosul, 1975.
21 Fenômeno conhecido, também pejoratlvamente, como intrusão. Ct L. Kliemann. RS: terra e
poder. História da ill!estão agrária: Porto Alegre, Mercado Aberto, 1986.
22 Há que muitos agricultores chamam de caquedo ou de lumpen, nesse caso adotanto uma
denominação não menos preconceituosa
lorjada pela assessoria do MST.
,
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mudança - que nos remete ao clássico problema das relações entre
classe de pertença e classe de referência. Nó caso em consideração,
pesou nesse sentido a convivência e_mesmo a mestiçagem entre
imigrantes e agricultores nacionais, envolvendo os alemães desde o séc.
XIX e os italianos em seguida, porém num ritmo mais rápido. Os projetos
de ocupação das cotônies novas ao norte do Estado eram freqüentemente
de tipo misto, o que, não obstante os reaqrupamentos
étnicos
espontâneos, acelerou esses processos. Ademais, o isolamento, a
regressão técnica e o empobrecimento de muitos colonos os deixaram ao
cabo de duas gerações em situação similar a dos caboclos.23
O desconsideração da cultura cabocla aparece também na forma como
tem sido entendida a noção de trabalho dessa categoria social. O justo
ponto de partida nos parece aqui a contradição estrutural entre melhora
econômica e liberdade em que vive o pequeno campesinato: ou ele se
auto-aliena ao trabalho, ou priva-se das chances de reduzir sua
dependência econômica e social global. A despreocupação dos caboclos
com o segundo termo da equação, que muitos autores confundiram com a
indolência e falta de ambição, exprime antes de tudo uma opção pela
autonomia, pela liberdade de dispor de seu tempo, mesmo ao preço de
diminuir o, grau de satisfação das necessidades. A autonomia para os
caboclos, talvez mais do que para os imigrantes, é uma prerrogativa de
sua racionalidade econômica. Para ele, o incremento da capacidade
produtiva tornei-se descabido quando o' aumento correspondente da
jornada de trabalho compromete seu tempo livre. Já os colonos europeus,
herdeiros de um modelo de trabalho que enfatiza a parcimônia e a
regularidade, que vê na abnegação um motivo de honorabilidade,
preferem consumir seu tempo no esforço produtivo, a ponto deste
aparecer metamorfoseado em prazer e recobrir a maior parte dos
espaços da vida cotidiana.24
Portanto, diferenças existem e repercutem sobre as expectativas, as
estratégias e as formas de solidariedade tecidas no interior do MST.
Seria contudo simplista e extemporâneo ver aí um efeito preponderante
ou exclusivo de fatores étnicos cuja natureza, para algumas frações do
campesinato assim definidas, seria intrinsecamente incompatível com
uma luta coletiva por objetivos comuns. A heterogeneidade cultural
exprime-se hoje fundamentalmente em diferenças de racionalidade que,
embora tenham raizes e afinidades étnicas, devem ser compreendidas à
luz de um conjunto complexo de fatores e mediações.
A esse propósito vale mencionar que, aquém das divergências, observase uma zona de consenso cultural entre os sem terra. Esse consenso diz
respeito a: a) uma defesa firme da vida no campo e dos valores
característicos
do mundo rural, ambos chamados logicamente
a
justificar a vocação dos camponeses e os meios utilizados para
assegurá-Ia; b) uma crítica das transformações em marcha na sociedade,
a que se atribui a deterioração das condições materiais e sócio23 Fato observado em alguns assentamentos onde â pobreza é generalizada e, às vezes, a
liderança é exercida por caboclos,
24 Ver J. V. DOS SANTOS, Os colonos do vinho. Estudo sobre a subordinação do trabalho
camponês ao capital. São Paulo, Hucitec, 1984,
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culturais de vida, no cidade e no campo; c) uma abertura às inovações
que possam garantir o sucesso na futura exploração agrícola, -inclusive
no que se refere às formas coletivas ou semi-coletivas de produção. Via
de regra essa terceira posição não significa que se esteja abrindo mão
da propriedade individual da terra e do controle pessoal sobre o trabalho.
Procura-se antes uma compatibilidade
entre a produção parcelar
tradicional e a coletivização daquelas atividades que ampliariam as
margens de ganho. Seja como for, essa opção espelha uma vontade
generalizada de melhorar as condições de vida mesmo ao preço de riscos
consideráveis, o que vai de encontro à idéia de um ethos camponês
intrinsecamente individualista e hostil à mudança.
Esses pontos em comum sustentam a coesão do MST, estabelecem uma
campo de identificação recíproca, de reconhecimento
mútuo e de
comunicação. Proporcionam enfim um grau de solidariedade sem a qual
seria bem mais difícil
superar
as divergências
ideológicas
e
estratégicas. Por outro lado, o consenso aparece mais ao nível da
identidade (o que somos, ou teríamos sido) do que ao nível do projeto (o
que queremos ser), ou ainda, mais como uma identidade defensiva do que
otensive?»
O problema está em: passar de um consenso inicial
espontâneo a um consenso sobre o ponto de chegada, conscientemente
formulado e envolvendo urna visão comum da sociedade e da ação
coletiva. Ao que se acrescenta o seu' caráter necessariamente dinâmico e
coloca a direção do MST frente ao desafio de alimentar o debate
ideológico renovador e ao mesmo tempo evitar a ampliação da
heterogeneidade interna do movimento. Tarefa delicada e ingrata, dada a
importância dos fatores que atuam em sentido contrário, como veremos
a seguir.

2

A PRODUÇÃO
DA HETEROGENEIDADE:
E PRÁXIS COLETIVA

TRANSiÇÃO

CULTURAL

Uma vez caracterizada a heterogeneidade cultural do campesintato sem
terra engajado no MST, resta-nos identificar as condições de produção
cultural que engendram essa heterogeneidade. Veremos então em que
medida a práxis coletiva é responsável por essa diferenciação e até que
ponto a mesma se origina num processo estrutural que atinge o meio
rural em seu conjunto.
No que concerne esse último aspecto, tomamos como hipótese que a
transformação do ethos camponês, implicando modificações profundas e
duráveis no pensamento e nas práticas, tem como pano de fundo o que se
poderia chamar uma transição cultural de classe. Em outras palavras, o
desenvolvimento de novas formas de pensar entre os membros do MST
seria uma manifestação em curto-circuito de um processo de renovação

25 No sentido

de A. TOURAINE.

Cf Le retour de t'acteur.

Paris, Fayard,

1984,

p. 165-180.
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das representações
e das formas de racionalidade que nos dias atuais se
dissemina em toda a sociedade brasileira.26
Do ponto de vista operacional, retomaremos os elementos constitutivos
do perfil das camadas do campesinato em afinidade com cada forma de
ethos, examinando as covariações
que aí se apresentam caso a caso. A
progressiva
articulação
dessas análises particulares
nos permitirá
visualizar processos mais gerais e, a partir desses, desenvolver uma
interpretação global ao nível da transição cultural que há pouco
evocamos.
Comecemos então com uma visualização recapitulativa das principais
variáveis afetas aos modelos de pensamento que acabamos de examinar.
Mais do que causalidades, essas variáveis definem situações favoráveis
à presença de determinadas disposições nos indivíduos. Elas estão
portanto numa relação de compatibilidade com uma ou outra forma de
pensamento:

Ethos

parcelar

Ethos

velhos

idade

feminino
manual ou com
tração animal
meeiros/ assalariados rurais

até a terceira
série primária

parcelar

trabalhador

rural

jovens

gênero

masculino

tipo de trabalho
praticado

tração
mecânica

regime de trabalho
anterior à luta

grau de escolarização

forma de exploração
da terra no assentamento

arrendatários/
filhos de pequenos
proprietários
a partir da terceira
série primária

coletiva

primeiras lutas
(até 1982)

época de engajamento
.nas lutas pela terra

lutas mais recentes
(a partir de 1985)

menos de 3 anos

tempo de engajamento

mais de 3 anos

26 .•... há transição

quando numa sociedade particular, num momento de sua história, as
relações sociais mais fundamentais, aquelas que correspondem à forma de organização social
estabelecida para assegurar a sobrevivência dessa sociedade, têm cada vez mais dificuldades
para se reproduzirem, enquanto surgem novas formas de organização da vida coletiva. Esse
desenvolvimento é o resultado de novas prática socializadas que tendem a generalizar-se no
conjunto da sociedade ou em certos, grupos ou classes sociais. Elas respondem
necessariamente a novos modelos de conduta, a novas legitimações, a novas representações.
Torna-se desde então pertinente falar da dimensão ideal de um processo de transição, isto é
da mudança cultural que constitui
dos elementos chaves da transformação das relações
sociais." F. HOUTART e G. LEMERCINIER. "Culture et transition: le cas du Nicaragua".
Sociologie et Sociétés. XXII(1), (1990), p. 128 (tradução nossa).

um
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ampliado' a outros
movimentos

grau de engajamento
na ação coletiva

restrito ao MST

qualidade do engajamento

base do MST

liderança do MST

Duas ordens de fatores se perfilam. Alguns, como a idade, a experiência
de trabalho e o grau de escolarização,
constituem propriedades
particulares
da condição social dos camponeses, cujo significado
enquanto trajetórias especificas no meio rural cabe esclarecer. Os
demais, como o posto ocupado na hierarquia do MST, dizem respeito
diretamente à práxis coletiva, a questão aqui consistindo em saber qual
é o seu efeito inovador ao nível dos sentidos produzidos.
Numa perspectiva genética que faz da práxis um conceito central, nossa
linha de análise tentará demonstrar que a) a práxis coletiva intencional
dos camponeses sem terra - situada numa conjuntura precisa, mas
podendo ir mais além - desempenha um papel acelerador e modulador de
mudanças b) vividas pelo campesinato no quadro de uma práxis cotidiana
espontânea,
sobredeterminada
pelo processo
de transformação
estrutural que perpassa o meio rural, há aproximadamente 30 anos.
Essa transformação deriva' essencialmente do desenvolvimento e da
expansão veloz do capitalismo, dos quais a modificação das relações de
produção e de troca, da racionalidade econômica e do modo de produção e
uso do conhecimento estão entre os' efeitos mais evidentes. A posição de
cada indivíduo vis-à-vis desse processo, dada pelas experiênciais
acumuladas, pelos conhecimentos
as aptidões intelectuais adquiridas
no contexto da nova racionalidade, terá necessáriamente uma incidência
sobre a forma de consciência é sobre o ethos dos quais ele é portador.

e

Sendo estrutural,
esse processo
de mudança
não exclui que
acontecimentos conjunturais de forte impacto - a exemplo dos conflitos
pela terra - exerçam sobre ele um efeito de aceleração e de modulação.
Essa é a interpretação que daremos à defasagem observada entre as
lógicas de pensamento da base e da liderança do MST, defasagem tanto
mais importante quanto, como veremos a seguir, a cova riação entre
mudança cultural e qualidade do engajamento no MST é mais forte do que
aquela relativa à diferenciação sócio-cultural anterior do campesinato
mobilizado. Como o efeito em questão varia segundo o grau e o nível de
implicação na práxis coletiva, e como essa participação se mostra
vinculada à conjunção favorável dos fatores ligados à posição social,
forçoso será reconhecer, como dizíamos na introdução desse texto, que a
práxis
coletiva
comporta
um mecanismo
de incremento
das
desigualdades iniciais, sendo portanto um fator de amplificação da
heterogeneidade cultural do campesinato sem terra.

3.1

O efeito

indutor

dos fatores

ligados

à posição

social

Os fatores ligados à posição' social dos camponeses sem terra medem,
cada um à sua maneira, a situação dos indivíduos em termos de
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experiências e de vantagens favoráveis a uma abertura e a uma
participação contínua, ativa e minimamente bem sucedida, no quadro das
relações econômicas, sociais e culturais engendrados no bojo de um
capitalismo em expansão. Isto, independentemente da leitura ideológica
dessas relações a que essa participação possa levar. São menos
próximos do ethos parcelar os camponeses cuja vivência extrapola o
cotidiano rural local ou que, em todo o caso, estão em melhores
condições de fazê-Io; ou ainda, em outras palavras, os indivíduos mais
afetados pelo processo de transição cultural antes de ingressarem na
ação coletiva.
É o que sucede com o fator idade, a ser entendido, evidentemente, em

tudo o que implica em termos de etapas de socialização, de contexto
sócio-cultural em que essa se realiza e de momentos do ciclo familiar.
Os camponeses de idade mais avançada (mais de 45 anos) têm atrás de si
um longo percurso, ao longo do qual suas convicções se formaram e
criaram raízes. Sua infância se deu no seio de um sistema familiar e
social bem menos abalado pelas transformações que se anunciavam ou já
se generalizavam no campo. O conhecimento pessoal e os laços de
fidelidade, sobre os quais repousava tanto o mutualismo local quanto o
clientelismo político, constituíam ainda a base da interação social.
Atualmente,
esses
camponeses i possuem
encargos
familiares
importantes e' carecem geralmente do suporte econômico que os mais
jovens podem ainda encontrar na casa dos pais. A luta para eles, mais do
que uma ocasião de participar de um' projeto ambicioso, a ser realizado
aos poucos, representa a última chance -ae encontrar uma segurança
material mínima, de obter um patrimônio modesto a ser deixado em
herança aos filhos. Os acontecimentos da luta, assim como a ideologia
difundida no interior do MST, ganham sentido a partir de um modo de
compreensão
bem consolidado,
que parece incorporar as novas
referências como uma adaptação circunstancial necessária, como um.
meio de colocar-se em dia sem necessariamente colocar-se em questão.
No outro extremo, a juventude
(menos de 30 anos) apresenta-se
permeável ao novo e expressa sem dificuldade seu desejo de colocar-se
no caminho das mudanças. Tendo o futuro a sua frente, os jovens
sentem-se
mais livres dos modelos herdados,
cada vez mais
descreditados pelos fatos. A 1 práxis ,coletiva se revela para eles um
momento propício ao questionamento, um ponto de partida para imaginar
outra forma de Vida e formular um projeto original. A necessidade de
inovar, de adaptar-se aos novos tempos, já faz aliás parte de seus
hábitos, uma vez que a decomposição da economia parcelar obrigou-os a
buscar e aceitar outras formas de sobrevivência econômica e, pelo
mesmo motivo, a valorizar a aquisição de conhecimentos formais e a
aprendizagem de outros otlclos.ê?
No que diz respeito ao fator, gênero, cabe lembrar a divisão sexual
tradicional do trabalho, de cujas regras a colônia gaúcha sabidamente
não constitui uma exceção .. Enquanto o homem, chefe da família,
encarrega-se dos negócios públicos, econômicos ou outros, a mulher
27 Segundo os dados da pesquisa, o nível de escolarização

cresce com a diminuição

da idade.
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ocupa-se das atividades domésticas, incumbindo-se particularmente da
guarda dos filhos e da transmissão dos valores morais necessários à
reprodução do modo de vida componês. A integração do campesinato
meridional à sociedade contemporânea conduziu, contrariamente ao que
se poderia imaginar, a uma demarcação ainda mais acentuada da
identidade masculina e feminina. Por um lado, as mulheres diminuem sua
participação nas atividades produtivas e dedicam mais tempo às tarefas
domésticas. Por' outro lado, tendem a valorizar o seu papel de mulher do
lar e de mãe, em detrimento da condição de agricultoras. Ademais, o
exercício da autoridade masculina se desloca do interior do lar e da
comunidade local para o domínio público, o que a torna menos visível e
menos controlável pela mulher. Com sua influência nas decisões
reduzida, sentindo-se contudo reconfortada pela imagem da condição
feminina que se difunde na sociedade, a mulher camponesa termina
retirando-se dos assuntos considerados prerrogativas do homem.28 Essa
situação não se altera de uma hora para outra no contexto das lutas: as
mulheres muitas vezes não acompanham os maridos nos acampamentos.
Quando o fazem, ou quando o casal e reassentado, a partipação feminina
nas discussões e na liderança é sempre menor, sobretudo quando o
desempenho dessas tarefas implica ausentar-se durante alguns dias.

o

acesso ao ensino formal, não obstante as graves deficiências da rede
escolar na zona rural, favorece a .aqutslção
de conhecimentos e de
aptidões intelectuais req ueridos pela racionalidade analítica. Além
disso, a freqüência escolar revela uma contexto familiar atento a esses
problemas, embora os camponeses encarem a escola pragmaticamente,
nela procurando sobretudo o indispensável ao ofício de agricultor e,
eventualmente, a base para o aprendizado de outras profissões. Note-se
ainda que, se a pobreza impede o acesso à escola, alimentando um
círculo vicioso, as condições e vantagens da escolarização manifestamse igualmente ao nível dos regimes de produção. Globalmente, o grau
de escolaridade está em relação positiva com a condição de arrendatário.
No extremo oposto, entre os' analfabetos e semi-analfabetos, encontrase uma quantidade maior de meeiros.
Essa oposição entre rneeíros e arrendatários diz respeito não apenas a
essas diferenças culturais, mas espelha igualmente uma diferenciação
em termos da capacidade e do grau efetivo de inserção dos agricultores
numa economia comercial de .base monetária. As condições de meeiro e
de pequeno arrendatário expressam
lógicas econômicas bastante
diversas:
;,

o

meeiro trabalha em pequenos lotes, de superfície geralmente
acidentada, inadequada ao uso da máquina, e em terras de baixa
produtividade. Ele recebe a maior parte dos insumos agrícolas do
proprietário, em troca de uma parte da colheita a ser paga geralmente
em produtos. O proprietário guarda assim o controle sobre a quantidade e
----_

_--_ _-

..

..

28 Seguimos um dos raros trabalhos sobre a divisão sexual do trabalho em meio camponês: I.
van HALSEMA. "Changes in Rural Households: Women and Men in a Peasant Village in the
Alto Uruguai, Brazil." 46th Congress of Americanists. Amsterdam, 1988; "The Sexual
Division of Labour in a Peasant Village in Rio Grande do Sul, Brazil." Report of the Year
1987 of Wotro. (1988): 43-53.
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a qualidade do produto. Ouanto ao camponês, Sé por um lãdo suas chances
de capitalização são ínfimas e grande é a sua dependência do pateão, por
outro lado corre poucos riscos, afora as perdas por razões naturais.
Trta-se portanto de um quadro que preserva os laços pessoais de
dependência e as relações de produção pré-capttallstas, que entrava a
inovação e, nessas condições, tende a reproduzir o ethos parcelar.29

o

pequeno arrendatário, por sua vez, arrendá a terra por um valor
monetário fixo e agencia seus próprios recursos para fazê-Ia produzir.
Visto que o lucro depende do excedente prQ_duzidosobre a renda a pagar,
a exploração segue o principio da maior rentabilidade, o que implica viade-regra
contrair
empréstimos
e,
portanto,
assumir
riscos
consideráveis.
É necessário
além disso oferecer
garantias
ao
proprietário
da terra, demonstrar
competência
e, evidentemente,
assegurar o êxito na produção. Circunstâncias que exigem uma gestão
hábil da exploração agrícola, uma estratéçia de produção flexível, uma
visão do mercado e, por outro lado, um senso de oportunidade e de

tnovação.ê?
A experiência com o trabalho mecanizado, último fator apontado em
nossos dados,· permite detalhar alguns aspectos relacionados à mesma
lógica global. Em primeiro lugar,' a mecanização insere-se no quadro de
uma economia de mercado fundada num sistema de produção de
rentabilidades crescentes. Representando um investimento importante,
ela aumenta as exlqênclas de planificação e de gestão, introduz o
agricultor numa lógica de previsão.
Além disso, a tração mecânica
murupuca a capacidade humana de transformar a natureza, rompe o
vínculo natural e imediato entre o agricultor e a terra. Ela modifica o
ritmo de trabalho
e as bases do cálculo econômico,
demanda
conhecimentos técnicos sobre mecânica, sistemas de produção, etc. Em
suma, ela permite e simultaneamente exige uma opttmtzação
da eficácia
31
econômica.
Em resultado de tudo isso, a relação do camponês ao tempo
se transforma:
deixa de ser duração
e torna-se
uma realidade
controlável,
uma unidade
de medida
da atividade humana.32 As
representações do tempo dê tipo cíclico caducam, cedendo lugar para a
idéia dê progresso, dê que o futuro possa ser diferente do passado.

29 Vale observar que os camponeses assalariados aproximam-se da condição

social e cultural
dos meeiros e distanciam-se de qualquer formas de pensamento progressista ou moderna. A
proletarização do campesinato, longe de ser uma integração "moderntzante" ao capitalismo,
constitui a ante-sala da exclusão, ocamínho da dependência e da miséria.
30 Dispensável lembrar que a ruina do campesinato provém exatamente da sua dificuldade
para fazer frente a tão numerosas exigências. Os pequenos arrendatários vêm sendo
substituídos por proprietários ou arrendatários de áreas de 50 ha no mínimo, cuja
exploração se faz com uso bem mais intensivo do capital.
31 Sobre as dificuldades encontradas pelos camponeses tradicionais para incorporar e
dominar a mecânica e as técnicas agrícolas modernas, consultar J. RASIA. "O ofício do
agricultor e a transformação do trabalho camponês," Comunicação ao colóquio Agricultures
et Paysanneries en Amérigue Latine. Université de Toulouse-Le Mirail, dez. 1990.
32 A respeito dessas diferentes concepções do tempo, ver F. HOUT ART e G. LEMERCINIER. De Ia
perception de Ia durée à Ia construction du temps. Louvain-Ia-Neuve, Centre de Recherches
Socio-religieuses, 1986; C_él!ll.P!t&.iI:lQs cultura. Análisjs de 10_s_R.erfilesculturales de una
PQblacióD carnpesina nicaraguense, Louvatn-ra-Neqve, Centre d'Analyse socrate de Ia
Culture, 1988.
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Considerando esses diversos fatores em seu conjunto, conclui-se que
estamos frente a uma transformação' cultural profunda" de constituição
e desenvolvimento de uma racionalidade adequada às, exigências da
economia impulsionada pela expansão do capitalismo e da sociedade
organizada sob a égide da modernização.33 Trata-se de um movimento
global do pensamento camponês, que envolve tanto a racionalidade
econômica quanto, por exemplo, a relação ao tempo e o modo de produção
de conhecimentos.
Essa conclusão confirma a pertinência de distinguirmos o ethos, ao qual
associamos as formas de racionalidade, da consciência imediata dos
indivíduos. Percebe-se agora que são os camponeses mais modernos e
que devem essa modernidade às experiências no interior de uma
formação capitalista, que desenvolvem ao longo da luta pela terra a
consciência
ideologicamente
mais
anti-capitalista.
Essa
nova
racionalidade, induzida nesse caso pelas relações sociais capitalistas,
se mostra assim indispensável ao pensamento e à ação crítica vis-à-vis
dessas mesmas relações sociais. A atitude crítica supõe a passagem de
uma lógica da natureza, do laisser-aller, a uma lógica de domínio, de
investimento em vista de um ganho posterior. Nesse sentido, a nova
racionalidade econômica é uma condição para o desenvolvimento da
consciência política e das práticas que VIsam um novo tipo de inserção
na sociedade.

3.2

O efeito

modulador

e acelerador

da práxis coletiva

A racionalidade que caracteriza o ethos trabalhador rural tem, como
vimos, sua origem primeira num processo anterior e exterior à praxrs
coletiva. A visão de sociedade dos sem terra que assumem essa forma de
ethos é contudo bastante original, haja visto a consciência crítica e de
classe que a caracteriza. Nessa originalidade reside o efeito modulador
da práxis coletiva
sobre o processo
de transição
cultural.
Ao
examinarmos as condições específicas em que esse efeito se exerce,
deveremos levar em conta que os fatores associados ao grau e ao nível
de participação na ação coletiva, seja no MST ou em outros tipos de
mobilização,
manifestam sempre uma relação mais forte com as
diferentes' formas de pensamento do que os fatores ligados à posição
social. Isto quer dizer que a práxis coletiva não' apenas dá curso às
diferenças culturais já presentes entre os sem terra, mas as aprofunda,
acelera e' amplifica num grau maior do que o fizera a vivência anterior
dos membros do MST.

o

tempo de enqajarnento :nas lutas populares é um dos fatores que
atuam nesse sentido. Embora a previsibilidade desse fato dispense
comentários, convém ressaltar que outras variáveis, como a idade e a
etapa do movimento social em que se deu o engajamento, agem, para um
mesmo indivíduo, no sentido inverso, o que resulta numa ponderação
33 No sentido da inovação técnica constante.

Sobre os conceitos de modernização e de
modernidade, remetemos ao texto que apresentamos nesse mesmo encontro anual da ANPOCS,
no grupo de trabalho Religião e Sociedade: A ambivalência da Rastoral de libertação frente à
razão moderna. Caxambu, out. 1992.
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recíproca. O fator idade já foi analisado. Quanto à época de
engajamento, sua influência sobressai com nitidez nas entrevistas e
depoimentos tomados durante a pesquisa de campo:
Para os sem terra que tomaram parte dos primeiros conflitos pela terra,
o fato de acampar à beira de uma estrada e pedir uma solução ao governo
era visto antes como uma forma de somar ações individuais do que como
uma verdadeira ação coletiva. Acampar não' significava tampouco
assumir uma atitude de protesto político; para muitos, tratava-se de um
gesto inteiramente compatível com a aceitação da ordem vigente e a
lealdade às autoridades e instituições. De certa forma, o conflito
precedeu o protesto, foi sua causa, constituiu-se como um momento
crucial de conversão ideológica.
Dez anos mais tarde, o ingresso na luta do MST obedece a uma opção bem
mais refletida e consciente pela ação coletiva de protesto. Ainda que
para muitos membros da base a luta continue sendo um fato inaudito e
perturbador, os líderes encaram seu trabalho como um desdobramento
natural de um compromisso já interiorizado e seguidamente comprovado
em outras frentes de ação. Para eles, a formação da consciência crítica
antecede o engajamento direto na luta pela terra.
A comparação dessas informações com as datas e as características dos
conflitos pela terra no Rio Grande do Sul_..ÇQnfirma
que na primeira etapa
das lutas o engajamento era motivado por um envolvimento pessoal
muitas vezes involuntário
e circunstancial,
enquanto
nas fases
seguintes, sobretudo nos últimos anos, a entrada numa luta concreta
supunha geralmente uma filiação prévia e uma participação nos núcleos
de base do MST. Acrescente-se a isso a circularídade das práticas típica
do MST, ou seja, o fato de que o engajamento numa frente de ação se
multiplica rapidamente em outros campos. A luta pela terra aumenta de
uma forma geral a rnobillzação social dos camponeses, a estende a
outras questões e, assim fazendo, contribui para a ampliação dos
objetivos e para a qualificação da práxis coletiva.
No que concerne o nível de engajamento,
parece-nos suficiente
analisar as condições específicas da liderança do MST, na medida em que
os líderes são por excelência portadores das novas formas de
pensamento. Consideraremos dois aspectos: inicialmente, o perfil da
liderança, o que mostrará o quanto o nível de engajamento depende de
circunstâncias
ligadas à posição social; em seguida, as práticas
exercidas pelos líderes, o que deixará patente a que ponto a luta pela
terra atua como catalisador da práxis coletiva e, num efeito de bola de
neve, potencializa as predisposições culturais inicialmente ativadas.
A preponderância
masculina é um dos traços característicos
da
liderança. No que respeita à idade, a repartição relativamente homogênea
dos líderes entre as duas primeiras faixas etárias (até 30 anos; de 31 a
45 anos) indica que dos líderes espera-se combatividade, mas também
experiência. O exame das associações entre o grau de escolarização e o
exercício da liderança evidencia uma correlação direta entre ambos,
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particularmente no caso dos escalões mais altos da direção do MST. 34 Já
a situação
sócio-econômica
dos quadros
dirigentes
não difere muito
daquela da base, salvo no que tange aos níveis superiores da liderança,
onde observa-se
um acesso maior a determinados
recursos
e bens
econômicos
e culturais.
Por fim,
os líderes
têm
uma extração
preferencial entre os camponeses que, nos dois anos anteriores à luta,
trabalhavam
na terra dos pais ou eram pequenos arrendatários,
o que
contrasta com sua baixa presença entre os meeiros.
Essas variações sinalizam tendências 'e não determinações.
Há muitos
casos intermediários
e exceções. Podemos contudo interpretá-Ias
como
elementos
constjtutivos
da especificidade
da posição dos líderes na
estrutura de relações sociais,. posição que Ihes outorga possibilidades
maiores
de desenvolver
um savoír-faíre
e um pouvoír-faíre.
Esse
conjunto
de situações
proplclas à liderança
significa:
a) melhores
condições (tempo, dinheiro) para a realização de outras atividades além
do trabalho
produtivo;
b) um maior
acesso
à informação
e ao
conhecimento formal; c) uma certa experiência de gestão econômica e de
transação
numa economia de mercado; d) um mínimo de estabilidade
pessoal e familiar, oportunizando a construção de relações e a obtenção
de reconhecimerHo
na comunidade
local; e) uma disponibilidade
maior
para assumir tarefas durante a luta, uma vez que os pais e familiares
podem garantir temporariamente
a subsistência.
I

Considerando que a luta pela terra é o espaço em que essas vantagens
serão exploradas, e que de tal fato resulta uma mudança mais acelerada
no pensamento
dos líderes do MST que os levará a qualificar
seu
engajamento,
seria interessante
averiguar em que medida a luta pela
terra induz ao exercício da militância em outras formas de ação, ou
seja, em que medida a práxis coletiva
amplia as suas condições
subjetivas de possibilidade.
Comecemos
observando
o fenômeno
inverso, ou seja o fato de que
algumas formas de militância anteriores à luta pela terra favorecem o
exercício da lidetança no MST, É o caso sobretudo do sindicalismo. A
formação
religiosa
e política
também
é freqüente
no itinerário
dos
líderes do MST. O desempenho dos cargos de direção no MST apóia-se
comumente
em experiências
prévias,
particularmente
na Igreja.
Ademais, ,as situações cotidianas vividas pelo dirigentes do MST dão à
militância o caráter de uma escola permanente de formação, a que se
soma a participação. regular em atividades de estudo e em reuniões de
informação e discussão. Por consegumte, a práxis dos líderes torna-se
cada vez mais intencional, ao passo que a base, não obstante os esforços
dispendidos pelas instâncias de formação, vê-se finalmente confinada a
um aprendizado
pela prática Imediata, suscitada à medida em que os
fatos trazem novas interrogações.
Levando em conta essa disparidade,
não causa surpresa que a visão política relativamente
elaborada
dos
líderes contraste cada vez mais com a percepção fortemente intuitiva da

o que não significa a existência de uma elite escolarízada que monopolizaria os cargos de
direção: 14.28% dos sem terra que cursaram até a 3ª série primária possuem
responsabilidades no MST acima do nível estritamente local; vice-versa. 71% da liderança
regional é composta de camponeses apenas com a escola primária.
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base: A ação coletiva faz o consenso dos sem terra avançar na direção de
um pensamento contestador, mas aprofunda ao mesmo tempo as
diferenças de compreensão das questões colocadas por essa mesma ação
e, em razão disso, desenvolve no movimento uma relação de heteronomia
interna, isto é, entre a base e a liderança.
Os dados indicam por outro lado, inequivocamente, que a expenencia de
liderança no MST motiva uma maior participação sócio-política dos
camponeses após a conquista da terra, seja no sindicalismo rural, na
política partidária ou em outros movimentos.35 Ao que se soma um
grande rodízio e acumulação de cargos entre as mesmas pessoas. A
estreita conexão entre as práticas favorece a emergência de líderes
pl urifuncionais.
Sintetizando essas considerações, pode-se dizer que a práxis coletiva
impulsiona os sem terra num processo acelerado de renovação de
sentidos e, simultaneamente, aumenta as disparidades entre as· formas
como eles vivem a transição cultural. Globalmente, essas disparidades
estruturam-se em torno de três oposições principais: a) a oposição entre
a base e a liderança do MST; b) 'a oposição entre os acampamentos, ou as
conjunturas altamente tensas de luta, e os assentamentos, onde
questões novas e mais complexas exigem certo grau de transigência e
supõem um cálculo estratégico' de longo prazo; c) a oposição entre as
situações de de smobiüzação:
imediata nos reassentamentos
e as
situações de ampliação da militância a outras frentes. Quanto mais os
camponeses se aproximam' do segundo extremo desses eixos, mais
estarão envolvidos, como produto e como produtores, no movimento de
transformação de seu ethos de classe, de sua consciência política e de
sua consciência religiosa.36

35 A partlcípacão média dos camponeses da amostra nesses três tipos de ação coletlva.
posteriormente à luta pela terra, é respectivamente de 50,7%, 55,1% e 53,7%, enquanto
entre os membros da coordenação do MST esses índices elevam-se a 74,3%,80% e 68,6%.
36 Esse último aspecto é objeto de uma análise específica no trabalho "Pastoral de ubertaçao
e deslocamento
do referencial religioso nas classes populares", a ser publicado
possivelmente na revista Religião e Sociedade.
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