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RESUMO
Com ternura e presunção de criticidade pesquisaremos as maneiras mediante
as quais a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) do MST enseja sua
arte da resistência dentro da dramática crise estrutural do capital. Do ponto de
vista epistemológico, a investigação arvora-se do conceito de história baseado
em Karl Marx, no qual o transcurso dos homens no tempo é analisado através
da luta de classes. Aliada a dimensão cultural que a envolve, esta disputa
social

encontra-se

entremeada

na

contradição

dialética

entre

o

desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. De
modo que, sob o farol hermenêutico do materialismo histórico-dialético,
pretendemos destrinchar o tempo do incorrigível modo- de- produção vigente à
luz das vivências e projeções intempestivas da ENFF. Ao interpelar nosso
tempo, tão egoísta e desencantado, caracterizado tanto pelo refluxo das
expectativas utópicas, quanto pelo recrudescimento da “democracia”, com suas
ameaças e mortes aos pobres, este estudo revela sua vocação política, na
medida em que questiona radicalmente os pressupostos violentíssimos que
legitimam ad infinitum a sociabilidade da tirânica temporalidade da acumulação
ampliada do capital. Para investigar a arte da resistência desta Escola, a
dissertação percorrerá três caminhos: primeiro, divagaremos um pouco acerca
da visão de mundo revolucionário-romântica que embasa a pesquisa. Em
segundo, contextualizaremos historicamente o MST e a ENFF, pondo em tela
sua experiência classista. Ao fim e ao cabo, os capítulos estão ligados por um
fio condutor: o processo empírico, sendo a riqueza da pesquisa a interlocução
da teoria com a empiria. Neste arco dialógico, percebemos que a práxis da
ENFF é pautada por valores antitéticos à alienação capitalista, tais como: o
trabalho solidário, essencial para uma nova ontologia do ser social; o
internacionalismo como peculiaridade de sua experiência de classe e
expressão de seu legado revolucionário para a história dos trabalhadores; a
dimensão espiritual da luta política, a mística; a busca para “romper a cerca da
ignorância” através de uma educação emancipadora. À luz das leituras
bibliográficas e diálogos com as evidências empíricas, a pesquisa abre-se com
afabilidade e suspeição para novos olhares.
Palavras-chave: Crise estrutural do capital. Luta de Classes. ENFF.

RESUMEN
Con ternura y presunción de criticidad investigaremos las formas en que la
Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF) del MST da lugar a su arte de
resistencia dentro de la dramática crisis estructural del capital. Desde un punto
de vista epistemológico, la investigación surge del concepto de historia basado
en Karl Marx, en el que el curso de los hombres en el tiempo se analiza a
través de la lucha de clases. Combinada con la dimensión cultural que la rodea,
esta disputa social se entrelaza con la contradicción dialéctica entre el
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.
Por lo tanto, bajo el faro hermenéutico del materialismo histórico-dialéctico,
tenemos la intención de desentrañar el tiempo del sistema incorregible vigente
a la luz de las experiencias y proyecciones rebeldes de ENFF. Al desafiar
nuestro tiempo egoísta y desencantado, caracterizado tanto reflujo de las
expectativas utópicas cuanto el reclutamiento de la "democracia" con sus
amenazas y muertes a los pobres, este estudio revela su vocación política, ya
que cuestiona radicalmente los supuestos más violentos que legitiman hasta el
infinito la sociabilidad de la temporalidad tiránica de la acumulación expandida
de capital. Para investigar el arte de la resistencia de esta escuela, la
disertación seguirá tres caminos: primero, vamos hablar un poco sobre la
cosmovisión revolucionaria-romántica que subyace en la investigación.
Segundo, históricamente contextualizaremos el MST y el ENFF, poniendo su
experiencia de clase. Al final, los capítulos están unidos por un hilo común: el
proceso empírico, la riqueza de la investigación es la interlocución de la teoría
con el empirismo. En este arco dialógico, nos damos cuenta de que la praxis de
ENFF se basa en valores antitéticos a la alienación capitalista, tales como:
trabajo solidario, esencial para una nueva ontología del ser social; lo
internacionalismo como experiencia de clase y expresión de su legado
revolucionario para la historia dos trabajadores; la dimensión espiritual de la
lucha política, la mistica; la búsqueda de "romper la valla de la ignorancia" a
través de una educación emancipadora. A la luz de las lecturas bibliográficas y
los diálogos con evidencia empírica, la investigación se abre con afabilidad y
sospecha de nuevas miradas.
Palabras clave: Crisis estrutura de capital. Lucha de clases. ENFF
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1 INTRODUÇÃO: ENTRE O NIILISMO E O ESPASMO ESSENCIAL DA ETERNA
NOVIDADE DO MUNDO
“É preciso que a ação prática transformadora se
encadeie numa consciência teórica
revolucionária’’. (Florestan Fernandes)

e

prática

“No dia em que não houver lugar no mundo para o índio,
não haverá lugar para ninguém.” (Ailton Krenak)

Oh Boa noite pra quem é de boa noite. Oh Bom dia pra quem é de bom dia. A
benção meu papai a benção. Macuculê é o rei da valentia. Oh Boa noite pra quem é de
boa noite. Oh Bom dia pra quem é de bom dia. A benção meu papai a benção. Macuculê
é o rei da valentia. Batendo palmas ou tacando pandeiro adentro em sala de aula
cantando com alegria e entusiasmo essa canção inscrita na historicidade do folclore afrobrasileiro. Há dez anos este professor presentifica a resistência cantada dos povos
subalternos, sobretudo, quilombolas, camponeses e índios. É com esse espírito rebelde e
lírico efusivamente insculpido na tradição dos oprimidos que pretendo tecer a corrente
investigação.
As epígrafes supracitadas são inspirações para o conjunto da pesquisa que
doravante teceremos com ternura e presunção de criticidade. No que diz respeito à
primeira, destaco o inabalável vínculo político do sociólogo socialista Florestan Fernandes
com o projeto de emancipação da classe trabalhadora2. A importância da relação entre
consciência teórica e prática revolucionária no exame e na atuação do processo histórico,
atende a preocupação epistêmica de Karl Marx, brilhantemente consagrado na III Tese
sobre Feuerbach, segundo a qual a mudança das circunstâncias e da atividade humana
só pode ser concebida como práxis revolucionária. No que tange a segunda, trata-se de
um importante alerta sobre o processo de total apagamento da história e da memória sob
o ponto de vista dos ameríndios, concomitantemente com a aniquilação destes povos
operada pela civilização branca amante da mercadoria e idólatra do conjunto de ruínas do
tão decantado progresso. Cumpre estar plenamente desperto tanto para o alastramento
da destruição humana e ambiental ocasionada pelo modo - de- produção capitalista,
2

Para Florestan Fernandes, os movimentos e lutas dos trabalhadores do campo e da cidade expressam as
contradições sociais compreendidas na dinâmica societária da ordem burguesa. As disparidades sociais
colocam em cena a problemática da revolução como motor da história. Nesta ótica, a reflexão cientifica é
necessariamente concebida em sua dimensão teórico-prático, de modo que “ trata-se de converter a teoria
em força cultural e política(ou em força real), fazendo- com que ela opere a partir de dentro e através de
ações concretas de grupos, casses sociais ou conglomerados de classes”. Sobre isso vide: FERNANDES,
Florestan. A natureza sociológica da sociologia. São Paulo, Ática. p. 31, 114, 120 e 126.
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quanto para os sujeitos que agem à revelia deste processo castrador, tocando suas vidas
em harmonia com a biosfera que os circunda, zelando pela natureza. Nossa experiência
no seio da Floresta Amazônica com os índios amazônicos foi sumamente importante para
alargar nossa sensibilidade e percepção sobre a vida verdadeiramente ecologicamente
sustentável.
Perspectiva ecológica essa, na qual o MST é signatário. Por esse motivo mesmo é que a luta pela questão da terra do movimento indígena, do MST e de sua Escola
Nacional são tão importantes em nossa quadra histórica. Pois são eles que tencionam o
campo de forças sociais em disputa, já que lutam contra a destrutiva fúria implacável do
agronegócio sobre a mata virgem. De modo que, se quisermos continuar a beber água e
respirar saudavelmente temos que negar veemente a lógica predatória de reprodução metabólica do capital, voltando urgentemente nossas mentes e corações para os saberes ancestrais sobre vida sustentável e ecologia dos camponeses e dos verdadeiros amantes e
protetores da sagrada Pacha Mama, os fantasiados povos da floresta, os nativos amazônicos e pan- amazônicos
Em face da catástrofe em curso, destruidora da Terra, esta investigação
escovará a história a contrapelo à moda de Walter Benjamim, examinando os processos
sociais a partir de um ponto de vista de todos os pisados, maltrapilhos, derrotados,
estropiados e ultrajados da história.
Epistemologicamente, a narrativa pretende cumprir uma função social: contribuir para o conjunto dos estudos teórico-crítico que ajudem tanto para a compreensão do
mundo, quanto a sua necessária transformação. Pois, cabe recordar que nas minhas artérias pulsa sangue, e busco honrar o suor, as lágrimas deste mesmo sangue que foi derra mado pelos meus ancestrais em luta e que- infelizmente- continua a jorrar quotidianamen te no breu das tocas. Evidencio que a doação de suas vidas para a causa da emancipação humana não foi à toa, nem nunca deverá sê-lo para uma práxis social comprometida
com a redefinição qualitativa, sistêmica e oniabragente no contexto da mudança radical
da ordem sociometabólica estabelecida, nem tampouco poderão aparecer como despojos
atribuídos ao vencedor, mas sim deverão constituir sempre num inestimável patrimônio
para a história de luta da tradição dos oprimidos, alimentada pelas imagens de “ancestrais
escravizados” e das “gerações derrotadas, tal qual aparece na XII Tese sobre o conceito
de história de Benjamim.
Como fazê-lo? De um lado, subo nos ombros de Titãs da humanidade: Karl
Marx, Paulo Freire, Walter Benjamin, Che Guevara, István Mészaros e os camponeses re-
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beldes do MST. Encorajo-me nas experiências de luta em que estive envolvido nas trincheiras do tempo presente, na qual compreendi dimensões mediante a tensa e excitante
prática revolucionária, tais como: a lírica e épica emoção de libertar o espírito através das
manifestações de rua, expressando justa raiva, rebelando-nos contra as transgressões
éticas de que somos vítimas cada vez mais sofridas dentro da jaula de ferro do mercado.
Além disso, mediante solidariedade de e na luta, obtive o ensinamento que as
grandes conquistas e as parciais vitórias do movimento autônomo das massas enfurecidas em proveito das mesmas não são fruto de uma mente isolada, nem tampouco das
laudatórias reflexões dos intelectuais que investigam os processos sociais tão só dentro
dos escritórios e gabinetes 3. Infelizmente, muitos catedráticos de refinadas teorias e metodologias sequer sentiram o que é uma emoção e o drama de um piquete, de uma pichação de protesto ou a efusão lírica de uma barricada, muitos sequer jogaram pedras e/ou
coquetéis em confronto aberto contra os agentes armados do Estado.
As barricadas constituem, sem sombra de dúvida, uma das mais expressivas
formas de atuação da casse trabalhadora em seu processo histórico de auto formação e
auto esclarecimento, de sua épica experiência como classe, seja nos movimentos conspiratórios franceses na metade do século do XIX, seja nas avenidas de São Paulo e Rio de
Janeiro no contexto das greves gerais de 1917 ou nas jornadas de lutas no ano de 2013.
Conforme assinala (D´Ángelo, 2006, p, 241):
As barricadas que tomaram conta das ruas de Paris nas revoluções – Benjamin
fala de mais de quatro mil durante julho de 1848 – fazem parte de um momento da
história francesa em que o Estado e a sociedade civil estão se reorganizando.
Marx (1968, p.131) chamou a atenção para o fato de somente com o segundo Bo naparte o Estado francês parece tornar-se completamente autônomo, consolidando sua posição diante da sociedade civil. Depois do golpe de 2 de dezembro, que
massacrou os dirigentes das barricadas, Napoleão III coloca-se como um poder independente cuja missão é salvaguardar a “ordem social”. Representando não o
camponês revolucionário, mas o conservador, a dinastia Bonaparte no Segundo
Império fortalece a pequena propriedade e enfraquece os laços entre a população
rural revolucionária e os trabalhadores da cidade, laços que foram construídos anteriormente com o objetivo de derrubar a velha ordem.

3

Florestan Fernandes foi um ardoroso crítico de um tipo de “Sociologia da ordem”, ascética, que ignora as
relações de reciprocidade entre estrutura e história, que ao pensar que paira acima das classes, assume
uma feição ideológica de conformação com a ordem dominante, sendo o real visto na perspectiva da
manutenção do status quo, e não como um campo de forças antagônicas em disputa na arena social.
Assim, “essa ‘ sociologia de defesa ativa da ordem’ de hoje só concebem a ordem social como reprodução
forçada da ordem e a desintegração da ordem como o desastre final da humanidade”. Sobre isso vide:
FERNANDES, Florestan. A natureza sociológica da sociologia. São Paulo, Ática. p. 69-72.
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Desgraçadamente, ignoram a rica magia das mãos que erguem paralelepípedos como fortalezas para o alto 4. A despeito de séculos de lutas e barricadas, muitos sujeitos se acovardam em suas togas e blindagens acadêmicas, posto que negligentes e indiferentes com os penosos sofrimentos humanos. Eles, por meio de sua incomensurável
miséria espiritual, pensam que a revolução está apenas nos livros, nos compêndios, na
teoria acadêmica.
Ao contrário, a revolução está sim inscrita umbilicalmente na máquina do mundo, na experiência dos homens em seu processo de movimentar a história. É arvorado
nesta lógica que Florestan Fernandes analisa a Revolução Cubana, e sua capacidade extraordinária de os homens tornarem o socialismo revolucionário numa realidade histórica
potente e inspiradora, dado que “o povo cubano converteu a revolução numa forma suprema da afirmação nacional, o que contribuiu para tornar o socialismo uma realidade histórica irreversível”.(FERNANDES, 1979, p.7 e 225 apud FERNANDES, Florestan. IANNI,
2008. p.37)
Engajamento e Revolução não podem ser palavras de tempos imemoriais! Apesar de o mundo estar escasso de intelectuais engajados, o engajar- se é, infelizmente,
prática cada vez mais desprezada na comunidade científica. Esta dissertação está comprometida com uma práxis transformadora que busca e persegue a verdade histórica. Vamos destronar os imperadores do castelo pós-moderno, para os quais não há possibilidade de alcança- lá5.
Esta pesquisa é fruto da experiência deste sujeito dentro dos processos históricos transformadores reais. Desejo, pois, inspirado em Florestan Fernandes, evidenciar a
nossa visão de mundo: “Sempre me coloquei à frente dos que acham que a função do intelectual consiste em negar a ordem em nome do pensamento crítico e das forças de
transformação revolucionária da sociedade de classes” (PINASSI, 2014, p. 113) isto é,
este pesquisador concebe que a mediação entre o pensar e o real não é inocente, haja
vista o intercâmbio entre razão e história está interligado a partir de uma relação de cum4

“(...) No ‘Discurso a Paris’, que deveria concluir As flores do mal, Baudelaire recorda a magia das mãos
que erguem paralelepípedos como fortalezas para o alto. E o grande sonho terrorista que Marx encontra
entre os conspiradores é apontado por Benjamin como tendo a sua contrapartida em Baudelaire. A ira, o
rancor, o sangue frio, a irreverência, a paixão que animaram meio século de lutas de barricadas em Paris
estão presentes no espírito de Baudelaire”. D´ANGELO. Marta. A modernidade pelo olhar de Walter
Benjamin. ESTUDOS AVANÇADOS 20 (56), 2006.p. 241
5 Esta pesquisa persegue a verdade, pois - na atual vertente pós-moderna- esta é inalcançável, posto que a
operação da linguagem e seus signos atendem a pontos de vistas sempre parciais e particulares, que- por
sua vez- correspondem a programas de verdade relativos à moda de Paul Veyne e outros. De modo que,
“(...) os paradigmas e narrativas totalizadores foram progressivamente por evasivos “jogos de linguagem
agonísticos”. ROUANET, S. P. As Razões do Iluminismo. São Paulo, Companhia das Letras, 2000. p.29.
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plicidade. Jamais serei indiferente às agruras dos sujeitos que vivem debaixo da lona preta, nem tampouco sou imune às implicações de meus posicionamentos epistemológicos.
De maneira que, não sou aparelho da burocracia ou intelectual de gabinete, pois creio
que a luta verdadeira emerge do povo que somos nós mesmos.
Escolhi o MST como tema porque convivi e vivi ombro a ombro com eles em lutas, marchas, barricadas, ocupações e assentamentos, e não porque eles são mera e asceticamente meu objeto de análise. Pois, à Marx, creio que “a teoria só se realiza num
povo na medida em que é a realização de suas necessidades.”(MARX, 2006, p .152 apud
MÉSZÁROS, 2011, p. 117.)
Ao arrepio da noção autoritária que coisifica o povo ou os vê como preguiçosos
ou seres vitimizados que necessitam de análise acadêmica, minha postura é aberta e libertária, na medida em que estou com eles, corpo a corpo e de mãos dadas como no
tempo empates6, e não escrevendo sobre eles com ares superiores de indiferença e diletantismo. Assim sendo, reitero a frase de Paulo Freire contida na agenda comemorativa
dos 10 anos da ENFF:
não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente tor nando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído, política, estética e eticamente por nós, homens e mulheres. (ENFF. Agenda
2015: 10 anos ENFF (2005-2015)

De modo que apreendi na práxis que o alcance das parciais conquistas popula res só é obtida mediante a prática da solidariedade e da resignada rebeldia. Não é à toa,
pois, que o MST escolheu o nome de Florestan Fernandes para nomear sua Escola Nacional, pois este sociólogo sempre esteve plenamente engajado nas lutas políticas de seu
tempo, advogando tanto em teoria quanto em prática a favor dos oprimidos e da consciência socialista, bem como se notabilizou como intelectual militante por sua contundente
crítica em relação as mais diversas formas de dominação da burguesia assassina dentro
do capitalismo selvagem. Tal escolha decorreu também de seu compromisso com os estudos, além de cativante autodidatismo, era intransigente na busca pela verdade; sua inaba-

6

Empate era a rebelde tática adotada pelos povos da floresta contra a violência dos capitalistas da terra e
seus defensores armados (jagunços). Wilson Pinheiro, Chico Mendes e diversos povos ribeirinhos utilizaram
largamente essa estratégia para refrear os ímpetos de destruição da floresta. Sumariamente, consistia em
pessoas que iam para o meio da mata, totalmente desarmados e de todos de mãos dadas (geralmente trinta
a cinquenta a pessoas iam, desde crianças até idosos), a fim de impedir a morte de árvores e outros seres
vivos, protegendo o lindo cinturão verde da selva. Muita vez, tal resistência logrou êxito, e relativo recuo dos
grileiros assassinos.
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lável convicção nos ideais socialistas, propulsores de uma sociedade sem exploradores e
sem explorados, são reveladores desta homenagem.
Inspirado nesta tradição insubmissa do pensamento marxista, a corrente investigação é teórico-prática: meu ser-estar no mundo visa capturar o movimento do objeto investigado à luz dos processos empíricos reais. Assim, concebo que as categorias aqui
empregadas não surgem a priori, isto é, não partimos da idéia para somente depois enla çar a dinamicidade complexa e contraditória das relações sociais, ao contrário, aqui as hipóteses serão problematizadas a partir das inquirições obtidas no exame da realidade
concreta. Aqui, a teoria jamais prescindirá da evidência histórica que a embasa. Numa palavra: o conhecimento teórico visará compreender a estrutura e a dinâmica própria da
existência real e efetiva do objeto em análise, ou seja, o processo cognitivo está assentado em sua base concreta- real.
Em face disso, utilizo a categoria práxis, a fim de aluminar a centelha da espe rança, recurso utópico indispensável dos esfarrapados do mundo frente às flagrantes injustiças operacionalizadas pelo avassalador modo- de - produção vigente. Práxis entendida aqui na perspectiva de Karl Marx, do entrelaçamento dialético entre ação-reflexão dirigido para a compreensão crítica do mundo com o intuito precípuo de transformá-lo radicalmente. Práxis como ação auto refletida que não negligencia a teoria. Nesta lógica, uso
o conceito “filosofia da práxis” 7, arcabouço teórico-prático da atividade revolucionária dos
trabalhadores em seu processo de auto formação e autotransformação no transcurso da
história. Práxis é, à luz de Antônio Gramsci, antes de tudo, a ação livre da autotransformação humana no transcurso mesmo de sua atividade teórico-prática. Tal visão de mundo é
crucial, pois é no curso de sua práxis revolucionária que a classe trabalhadora tem a pos sibilidade histórica de romper os grilhões que a aprisiona - Capital, Estado- bem como
mediante o processo mesmo de tal atividade crítico-prática é que há a possibilidade real
de estilhaçar a sua consciência anterior mistificada.
Adiante, iremos perceber que é precisamente por esse motivo que a pedagogia
freiriana é adotada como práxis para o desabrochar da liberdade dentro da ENFF, posto
que baseada na dialogicidade e na criticidade, pré-condições para a autêntica autonomia,
7

Como nos é sabido, o termo “filosofia da práxis” foi consagrado pelo dirigente comunista Antonio Gramsci
para re-nomear a perseguição ferrenha do fascismo italiano ao materialismo histórico-dialético de Marx e
Engels. A expressão foi cunhada em seu longínquo período de reclusão na prisão, na qual escreveu os
célebres “Cadernos do Cárcere”, com o duplo desejo: de um lado, driblar a censura da “cadela do fascismo
que está sempre no cio”( como nos adverte Brecht), mas também com a intenção de aparelhar
ideologicamente a classe trabalhadora na construção de sua atividade revolucionária crítico-prática contra a
acachapante e repressora ideologia dominante. Práxis é, à luz de Antonio Gramsci, antes de tudo, a ação
livre da autotransformação humana no transcurso mesmo de sua atividade teórico- prática.
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na qual o oprimido não pensa a partir da ótica do opressor, mas sim através de uma visão
de mundo alicerçada nas experiências e projeções de seus pares e semelhantes . Assim,
“a práxis (...) é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é
impossível a superação da contradição opressor- oprimido”. (FREIRE, 1987, p.38)
A Escola Nacional do MST é adepta do método científico de Paulo Freire, tanto
por sua aposta no amor e no diálogo crítico como meio para transformar mentes e
corações, quanto pelo seu ímpeto libertário de pensar outro mundo possível, numa
sociedade para além do capital. Com Freire aprendemos a lição segundo a qual não
existe posicionamento político sem ideologia. Nesta conformidade, a opção ideológica
confessa deste amoroso escritor pernambucano é cristalina: arvorar-se em prol dos
marginais e humilhados do mundo, e, dialeticamente, é contra a violência e o
autoritarismo inerentes ao exercício da dominação burguesa. Até hoje seu pensamento
exerce verdadeiro encanto sobre o MST, seja através da crítica amorosa de suas idéias,
seja por seu método de alfabetização/conscientização partindo não do mundo da leitura,
mas sim da leitura do mundo prévia dos sujeitos.
A ENFF adota criticamente sua pedagogia, acima de tudo, pela sua
entusiasmadora história de vida e sua habilidade ímpar de lidar com o outro, pois convém
recordar da beleza de seu método que ajudou a alfabetizar milhares de pessoas reais,
tanto dentro das escolas formais, quanto nas margens dos igarapés onde o lápis era o
graveto de árvore e a lousa era o próprio chão de areia. Foi com Freire que li pela
primeira vez a palavra boniteza. A boniteza do ato dialogal. Foi com este autor que
aprendi já como professor que só é possível educar baseando a prática pedagógica no
diálogo, na autoridade sem autoritarismo e, principalmente, no amor. Como diz o
educador, ensinar e apreender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da
alegria, do amor à sabedoria.
Até hoje luto para exercer quotidianamente sua densa e afável pedagogia. Não
é despropositadamente, portanto, que Paulo Freire está na mente, nos muros, na
biblioteca, na pedagogia e dentro do coração do MST. A recíproca é verdadeira, haja vista
a profunda admiração que Freire nutria pelos camponeses sem terra. Em sua última
entrevista em 29 de julho de 1997, Freire dá evidências concretas do profundo e real afeto
que sentia pelo MST. Vejamos trechos da referida entrevista dada precisamente em
ocasião do I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras de Reforma Agrária:
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“(…) O processo de Reforma Agrária inaugura uma nova história, uma nova
cultura, a cultura que nasce de um processo de transformação do mundo. Por isso
mesmo, ela implica em transformações sociais (…), por exemplo, a superação de
uma cultura profundamente paternalista e fatalista em que o camponês se perdia
(…), enquanto objeto quase puro excluído (…). Por sua reincorporação ao
processo da produção, ele ganha uma posição social que não tinha uma história
que ele não tinha (…). Na verdade, ele descobre que o fatalismo já não explica
coisa nenhuma e que, tendo sido capaz de transformar a terra, ele é capaz de
transformar a história e a cultura. Da posição fatalista, ele renasce, numa posição
de inserção, de presença na história, não mais como objeto, mas também como
sujeito da história. Ora, isso tudo são tarefas educativas. Então, trabalhar no
sentido de ajudar os homens e as mulheres brasileiras a exercer o direito de poder
estar de pé no chão, cavando o chão, retificando o chão, fazendo com que o chão
produza melhor é um direito e um dever nosso. (...) A educação é uma das chaves
para abrir essas portas. Eu nunca me esqueço de uma frase linda que eu ouvi de
um educador, de um alfabetizador camponês de um grupo de Sem Terra de um
assentamento enorme no Rio Grande do Sul onde eu fui, quando ele disse: "pela
força do nosso trabalho, pela nossa luta, cortamos o arame farpado do latifúndio e
entramos nele, mas quando nele chegamos, vimos que havia outros arames
farpados, como o arame da nossa ignorância". "Então eu percebi melhor ainda
naquele dia", disse ele, "que quanto mais inocentes, tanto melhor somos para os
donos do mundo". (…) Eu acho que essa é uma tarefa que não é só política, que
não é só ideológica, mas também pedagógica. Não há Reforma Agrária sem isso.
Eu vou mandar um recado para os jovens professores (...): Vivam por mim, já que
eu não posso viver, com crianças e com adultos que, com sua luta, estão
buscando ser eles mesmos e elas mesmas . (MST. Reprodução da entrevista
autorizada pelo MST de São Paulo. A gravação do depoimento foi apresentada
durante o I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras de Reforma Agrária
(RA): Movimento Sem Terra: Com Escola, Terra e Dignidade, realizado em
Brasília, UNB, 28 a 31 de Julho de 1997.)

Não é sem motivo, portanto, que sua metodologia e epistemologia
questionadora da ideologia dominante são perseguidas pelas classes dirigentes, às quais
desejam continuar monopolizando sozinhas das vantagens do estruturalmente alienante
sistema produtor de mercadorias, sem “a ameaça do trabalho dos indivíduos sociais
conscientemente combinados com a condição universal da vida hegemônica universal”.
(MÉSZÁROS, 2011, p. 101)
Desse modo, de mãos dadas com a pedagogia freiriana, a ENFF insere-se
criticamente na sociedade de classes advogando pelos interesses dos subalternos e dos
condenados da terra, contribuindo decisivamente na transformação de uma posição
fatalista para uma posição inserção, não mais como objetos, mas sim como sujeitos que
fazem e transformam a história em realidade criativa concreta, isto é, sua vocação
histórica repousa no poder de articular a luta política em nome da rebelde tradição dos
oprimidos e, dialeticamente, contra a acachapante ideologia dominante.
No que atine aos pressupostos teórico-metodológicos, seguimos a máxima
marxiana, àquela que aposta que é a vida que determina a consciência, e não o seu
contrário. Aqui, a bem da verdade, a construção do aporte teórico não está apartado das
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desgraças e das esperanças humanas, mas sim intimamente ligados a eles, posto que
vinculados aos enfrentamentos das agudas contradições enfrentadas pela classe
trabalhadora no movimento real da história. O próprio Marx assinalava que “a teoria se
torna uma força material tão logo se apodera das massas. A teoria é capaz de se
apoderar das massas tão logo demonstra ad hominem, tão logo se torna radical. (MARX,
2006, p. 15). Em outros termos, sua utilidade (da teoria, no caso) só pode ser medida se
estiver em íntima relação com as necessidades e as projeções reais dos trabalhadores. A
ENFF tem essa importância social em nosso tempo histórico: o estudo vinculado com as
experiências e projeções dos condenados da terra.
Amparados pelo marxismo crítico de Karl Marx e István Mészaros realizamos
observações participantes no decurso da investigação empírica, a fim de analisar a
estrutura e dinâmica do objeto tal como ele se apresenta em sua existência concreta e
efetiva. Para tal empresa, escrevemos um diário de pesquisa. As informações mais
preciosas deste são provenientes, em grande medida, da visita guiada pelos militantes da
brigada permanente Apolônio de Carvalho8 dentro da ENFF situado no município de
Guararema em São Paulo.
O processo de problematização das hipóteses é a raiz sólida sob a qual se
arvoram os conceitos utilizados, ou seja, o emprego das categorias, como luta de classes
ou filosofia da práxis não surgiu antes da pesquisa, mas esteve umbilicalmente vinculado
com os desafios da experiência in loco na ENFF. Para interpelar os documentos utilizados
no decurso da pesquisa atento fico ao acautelado suposto teórico-metodológico de
Thompson (1981. p. 38), para o qual as evidências empíricas devem ser interrogadas por
mentes treinadas numa disciplina de desconfiança atenta. Assim, as fontes produzidas
pelo MST, como seus calendários históricos, agendas, manifestos e os cadernos de
formação da ENFF serão problematizados acauteladamente.
8

A brigada permanente Apolônio de Carvalho é um coletivo de trabalhadores que moram na ENFF e
cuidam da mesma. Eles dividem tarefas de limpeza, organização e planejamento de atividades. Segundo
(ELEUSA DA MOTA, 2015, p.123): Em 2014, a Brigada Apolônio de Carvalho está organizada em quatro
Núcleos de Base - NB. A unidade e a disciplina são dois elementos fundamentais desse coletivo. Ela é parte
da estrutura orgânica da ENFF, porque requer o planejamento, a divisão de tarefas e responsabilidades. A
Brigada se reúne em assembléias e seminários próprios, uma vez por mês ou quando houver necessidade,
para desenvolver estudos, avaliações, planejamentos, integração e confraternização entre os membros,
como forma de fortalecer a unidade e o desempenho coletivo dos diversos trabalhos pelos quais a Brigada é
responsável. Essa Brigada tem uma organização composta pelos coordenadores dos núcleos de base, que
os próprios NBs escolhem em reunião. Essa coordenação é acompanhada pela CPP, que atua formando
direção político-pedagógica mais ampliada da escola. In: ELEUSA DA MOTA, Maria. MOVIMENTO DOS
TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST E ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES ENFF: a construção da Educação do Campo no Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal
de Uberlândia. Departamento de Geografia. 2015.
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Quando me refiro à dimensão prática da investigação, deve-se também ao fato
de tanto ter convivido em momentos tensos e efusivos com o MST seja em marchas e
ocupações de prédios púbicos como o INCRA ou em protestos na sede do governo no palácio da Abolição no estado do Ceará, seja em palestras na UFC ou no quotidiano de assentamentos como o que visitei no município de Ocara- CE (Antônio Conselheiro), quanto
por ter conhecido a olho nu sua Escola Nacional. Além disso, o alerta do eminente historiador medievalista Marc Bloch é um mantra deste pesquisador, na qual este “não pode ser
um sedentário, um burocrata da história, deve ser um andarilho fiel a seu dever de exploração e aventura” (BLOCH, 2001 p. 21). À luz desta peripécia investigativa pude reconstruir minhas hipóteses iniciais de trabalho e tecer outras mediante o contato com a eterna
novidade da realidade empírica. Adiante, narrarei com esmero os desafios e alegrias desta investigação in situ.
Esta pesquisa ao cutucar as veias abertas do mundo real, assume sua função
política e apresenta sua justificativa social. Pois, constitui tarefa histórica incontornável e
urgente de nosso tempo histórico, pesquisar e – ao mesmo tempo- lutar contra o alarmante e degradante estágio da humanidade, haja vista não apenas o efetivo risco de destrui ção planetária ocasionada pelo destruidor rolo compressor da grande burguesia, como
também pela estratosférica quantidade de seres humanos impossibilitados de viver, ou
melhor, sobreviver. Não há nada de novo sob o sol obscuro da reprodução sociometabólica do capital: a cifra de famélicos percorre certamente a quadra dos bilhares, já que ner vos e corações são incessantemente esmagados -todas as horas- pela tirânica e incorrigível acumulação ampliada do capital feita tão só para gerar mais-valor, isto é, enquanto
poucos sujeitos usufruem de sua rentabilidade por fração de segundos graças às riquezas
socialmente produzidas pela classe trabalhadora, esta imensa maioria, por sua vez, é in dignamente esmagada pelo metabolismo social da brutal e impiedosa expropriação e exploração capitalista. Capitalismo: a casa do desespero!
Contra esta barbárie inerente à reprodução sociometabólica do capital, a ENFF
inclina toda sua coragem e entusiasmo para promover mudanças substanciais no curso
da história. Assim, o objetivo central desta pesquisa é investigar as maneiras através das
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quais a mesma gesta e constrói sua arte da resistência 9 mediante o contexto da atual e
ofensiva crise estrutural do capital.
Quanto aos objetivos intermediários, buscarei refiná-los mediante verificações
com as evidências empíricas. Antecipo, todavia, que a empiria possibilitou o encontro com
inédito, isto é, foi o processo mesmo de pesquisa de campo que trouxe à cena os novos
elementos centrais da corrente investigação. Por exemplo, foi lá que senti a importância
da mística10 para a experiência de classe do Movimento. Foi lá também que vi e vivi, no
ato de sua agência, a concepção de trabalho solidário, absolutamente integrado as dinâ micas da natureza e com as múltiplas possibilidades criativas e solidárias do ser humano,
como por exemplo: todo um amor da militância com o meio ambiente seja no trato esmerado das ervas medicinais, cuidadas sem a utilização de herbicidas e/ou pesticidas, seja
na estreiteza de laços afetivos tecidos com a horta agroecológica, onde toda a produção
dispensa o uso nocivo de agrotóxicos, posto que todo o processo é pautado na valorização do orgânico, do verde, da vida. Ressalte-se ainda o devido tratamento do esgoto, haja
vista o processo de purificação do mesmo antes de ser despejado.
Por esse motivo mesmo, a saber: o afeto do MST à Mãe Natureza é que todas
as árvores nativas das regiões circunvizinhas foram mantidas, mantendo a paisagem natural de fauna e flora preexistentes, onde a passarada canta com alegria e os arvoredos
exibem seu verdejante resplendor. Além disso, umas das questões mais ressaltadas pela
brigada supracitada foi precisamente a necessidade do cuidado quotidiano com as plan9

O célebre livro de James Scott investiga as complexas relações entre o poder dominante e as classes
subordinadas, na qual estes produzem saberes, fazeres, atuações, performances e eufemismos, “discursos
ocultos” e simulações que visam criar uma cultura dissidente frente à ideologia dominante. Emprego este
conceito por acreditar piamente que a ENFF é, sem dúvida, por sua resiliência e resistência à ideologia
dominante, uma poderosa força autônoma dos trabalhadores, constituindo, assim, uma extraordinária força
no contexto das lutas anti- sistêmicas globais. A ENFF atua decisivamente nos encarniçados embates entre
as classes sociais em disputa dada não apenas sua crítica aberta ao poder instituído, mas pela proposição
de “artes” da resistência, tais como: a articulação como outros movimentos sociais, o estudo contínuo da
realidade para melhor enfrentá-la, a organicidade interna, o intercâmbio de práticas e idéias com
organizações de luta no âmbito nacional e internacional e , sobretudo, pela prática quotidiana de construção
de valores baseado na afetividade socialista: a solidariedade, a disciplina revolucionária, o apoio-mútuo.
SCOTT, James. Los dominados y el arte de la resistencia.Discursos ocultos. Colección Problemas de
México. Ediciones Era. 2000.
10 “(...) Ela é a motivação que nos faz viver a causa até o fim. È aquela energia que temos e que não nos
deixa dizer não, quando nos solicitamos ajuda. È a vontade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo,
de querer ajudar e realizar coisas que fazem a luta ser vitoriosa. (...) A mística é fundamental para a vida e
para a luta. Sem mística na vida cotidiana perdemos a alegria, a vibração, o interesse e a motivação de
vive. Sem mística na luta, perdemos a vontade, a combatividade, a criatividade e o amor pela causa. Neste
sentido, a mística se expressa de muitas maneiras. Cada militante, homem ou mulher dão de si, aquilo que
possuem como carisma, talentos ou habilidades, cooperando e oferecendo-se como elementos centrais do
programa, sendo a parte física e mental da tática e da estratégia do programa.(...) a mística é a procura de
explicações e ao mesmo tempo o incentivo para viver o inexplicável. BOGO, Ademar. A mística: parte da
vida e da luta. Extraído em: http://base.dph.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8237.html . Acessado em:
26.05.2019.
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tas e regatos, pois segundo enfatizavam, a madre tierra todos os dias roga por atenção.
Frisaram que esse zelo é fundamental para que possamos comer bem e viver melhor. Fiquei absorto e reflexivo com a capacidade de manejo sustentável da brigada permanente
Apolônio de Carvalho com o reino vegetal, sendo aliado a essa maneira esmerada em relação à natureza, sua assaz critica sobre a quantidade exorbitante de agrotóxicos que nos
envenenam. À revelia da cegueira que preside a lógica mercantil do agronegócio, as
quais preferem o lucro que a salvaguarda da vida humana e terrenal, o MST baseia sua
produção no cooperativismo sustentável, que auxilia no sustento das famílias assentadas
através da venda de seus produtos sem conservantes. Arvorado nesta ecologia, o MST
hastea a bandeira da alimentação saudável como um direito de todos.
Neste momento da empiria, o papel do pesquisador é ativo: adentrando para
além da aparência, buscando a dinamicidade própria do processo histórico adjacente ao
objeto, sou levado a mobilizar um máximo de conhecimentos para o aprimoramento das
hipóteses, perquirindo-as. Além disso, exército a intuição e a imaginação como meio para
abraçar o novo. Marx descreve com rara concisão tal processo teórico-prático: na investi gação, o sujeito "tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas
diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão que há entre elas" (MARX,
1968, p. 16. apud NETTO, 2011, p.25). Aqui a teoria é apreendida a partir do movimento
real do objeto que se transpôs para a mente do sujeito que realiza a pesquisa:
(...) o concreto pensado não é o concreto real caótico inicialmente captado pela
intuição e pela representação, mas a unidade do diverso, a sistematização de
múltiplas abstrações unilaterais previamente refinadas e elaboradas a partir da
intuição empírica. (...)No entanto, ao contrário de Hegel, para o qual o concreto é
pensado é autocriação do conceito, de fora e por cima da intuição e da
representação, Marx insiste em que o ponto de partida do processo cognoscitivo
está no concreto real. Este constitui o objeto sobre o qual o pensamento exerce
sua atividade criadora específica, que a atividade teórica. Assim, o conhecimento
percorre escalas necessárias do intuitivo empírico ao abstrato e deste para o
concreto pensado, que retorna, enquanto totalidade de múltiplas determinações,
ao concreto real. (MARX, 1982. p.12)

Guiado pela reflexão epistêmica de Marx analiso a ENFF a partir do processo
cognoscitivo assentado na realidade concreta, sendo a atividade teórica desta pesquisa
baseada no processo intuitivo empírico da investigação. De modo que o legado crítico de
Marx é indispensável para o conjunto dos problemas doravante levantados.
Isso porque a tarefa que esses autores nos legam é a de capturar o movimento
histórico do capital, que sem cessar altera as condições da vida social, exacerba
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contradições e promove novas tragédias socioambientais ao procurar expandir-se
ilógica e absurdamente. (FONTES, 2010, p.11)

Repito: o núcleo da corrente pesquisa é, portanto, teórico- prática, ou seja, concebe a importância dos estudos críticos da sociedade capitalista à luz dos problemas concretos no contexto de luta pelas condições materiais e espirituais da vida. Luta essa que
para o MST é a forma mais certeira de elevação da consciência revolucionária contra a
precariedade das vidas apequenadas dentro do cruel modo – de -produção capitalista.
Por esse motivo, pesquiso sua práxis e luto com eles contra essa imundície sem-par.
Esse é, indubitavelmente, um dos motivos pelos quais pesquiso o MST e a
ENFF, já que vejo neles, plenamente acessa a flamejante chama da consciência revolucionária de classe, absolutamente fundamental no contexto de crítica ao complexo processo destrutivo da irrefreável marcha capitalista. A Escola Nacional do Movimento11 é importantíssima em nosso tempo histórico, uma vez que a mesma assume o desafio vital e a
responsabilidade histórica de re-atar os nós desatados da classe trabalhadora no curso
de sua historicidade, através de poderosos dispositivos de luta, tais como: a necessidade
do estudo e da organização coletiva para melhor compreender e enfrentar as contradi ções da adversa conjuntura política; a formação de quadros para o enfretamento político,
cultural e econômico dentro da encarniçada luta de classes; proporcionar a militância um
espaço destinado à reflexão teórico-prático de resistência à ordem dominante, como por
exemplo, aquelas relacionadas à dimensão ontológica do trabalho associado, concebendo-o através da fruição dos sentidos e da solidariedade, no sentido de gozo da vida e
das múltiplas potencialidades criativas do ser humano, e não para o enriquecimento da
burguesia tal qual se desenha o trabalho alienado sob os imperativos da mais-valia. O
motivo central, logo, pelo qual estudo essa brava Escola é pelo seu compromisso de intercambiar práticas, idéias e processos anti- sistêmicos dos movimentos sociais do mundo
inteiro, oferecendo relevantes contrapontos ideológicos e ontológicos para a destruição
planetária em pleno curso e vapor. Pois, conforme assevera (MÉSZÁROS, 2008, p, 101):
Somente pela adoção consciente do tempo disponível como o princípio operacional orientador e praticamente efetivo de nossa vida é possível entrever o desenvolvimento de um
sujeito social capaz controlar de forma apropriada a produção e a reprodução societária
da ordem hegemônica.
Para compreender a dinâmica contraditória das sangrentas relações de poder
da sociedade cindida em classes, lanço mão das ferramentas críticas do materialismo his 11

Doravante, quando utilizar Movimento com letra maiúscula estarei fazendo referência ao MST.
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tórico-dialético, tais como: a crítica das ideologias, a premente necessidade de compreender e transformar o mundo, além da análise da incorrigível contradição entre capital e trabalho. Neste sentido, estou abraçado com os livros, artigos, atos, cartas, poesias, panfletos, manifestos, piquetes, crônicas e correspondências de Marx. Estendo a minha mão
também para abraçar o exímio escritor Walter Benjamim, pois este autor judeu-alemão a
história dever ser escovada a contrapelo, isto é, concebendo-a do ponto de vista da história das gerações vencidas, em franca oposição à história oficial do ‘progresso’, cuja identi ficação com as classes dominantes, oculta o potencial utópico inscrito nas lutas dos opri midos. Utilizo-o, pois ele está ao lado dos condenados da terra, dos que caíram sob as rodas das carruagens majestosas e magníficas denominadas Civilização, Progresso e tesouros culturais. (LOWY, 2010)
A visão de mundo benjaminiana de conceber a história a partir das gerações
derrotadas tem uma semelhança extraordinária com o papel desenvolvido no interior da
ENFF, haja vista sua eminente preocupação de jamais olvidar as esperanças, utopias e
memórias dos que sucumbiram pela barbárie capitalista, ou seja, há na ENFF a experiên cia histórica de nunca subestimar os que caíram pela implacável marcha de ruínas e destruição levadas a cabo pelo famigerado progresso. De maneira que a crítica moderna e
romântica de Walter Benjamin à modernidade é fundamental para a análise dos problemas atuais da classe trabalhadora no curso de seu processo de autoconhecimento. O
pesquisador educado no marxismo crítico que procuro sê-lo, sabe que o aviso de incêndio
já está alarmando há muito contra os pobres. Para nós, os lascados da história, a tão so nhada e falaciosa paz nunca existiu! A “paz pérpertua” defendida por Kant não passa de
uma idealidade, um conto de carochinha. A despeito das tragédias ensejadas pela hegemonia burguesia, a vontade humana afirmativa do MST e de sua Escola constitui um acalanto esperançoso diante do mar de catástrofes da contemporaneidade. Seu grau elevado
de potência é a antítese da guerra inexorável à reprodução capitalista, sua alegria de cantar e lutar é o avesso da morte, apresentando-se como uma afirmação bela e sublime da
vida.
Assim, dai-nos licença para tecer as subsequentes palavras à luz das formas
mais radicais da existência humana, haja vista a precariedade da imensa maioria dentro
do capitalismo selvagem, segundo a denominação dada por Florestan Fernandes em sua
contundente crítica ao injusto sistema produtor de mercadorias que visa o lucro em detri mento das pessoas e animais, plantas e árvores, mares e montanhas, rios e mananciais,
florestas e parques florestais, e tudo o mais que inviabilize a acumulação de mais-valor.

28

A presunção de criticidade que visaremos traçar não elimina as perplexidades e
equívocos do mestrando, nem tampouco dirime o renitente burburinho emotivo no transcurso deste processo. Por exemplo, quando intentamos ficar uma semana na ENFF, mas
em face de questões conjunturais como as precauções necessárias com a vitória presidencial do capitão reformado do Exército e outras questões organizacionais do MST quase não entramos, só ficando lá por um dia. Porém, no que cabe a mim, prosseguirei a
pesquisa perseguindo as dimensões materiais e espirituais da classe trabalhadora a fim
de que elas não apareçam como “despojos atribuídos ao vencedor”, mas sim que se ma nifestem na forma de fé, entusiasmo, coragem, astúcia e amor, as formas mais belas e radicais inscritas na tradição dos oprimidos tal como descreveu Walter Benjamim em sua
célebre IV tese sobre o conceito de história, a qual punha em suspeição cada cortejo
triunfal que coube aos dominadores ao longo da história pretérita e presente.
Os capítulos estão dispostos da seguinte maneira: no primeiro, abordo a visão
de mundo que fundamenta a pesquisa, em franco diálogo do aporte teórico com o processo empírico, tendo como foco da investigação a arte da resistência operada pela ENFF do
MST no seio da crise estrutural do capital. No segundo, analiso historicamente a gestação
e o contexto de formação do MST e da ENFF, bem como problematizo suas experiências
e expectativas no transcurso da história. No terceiro, destaco os pressupostos teóricometodológicos da investigação. No quarto e último, interpelamos os problemas e hipóteses obtidos no decurso da investigação empírica na sede da Escola Nacional. Ao fim e ao
cabo, os capítulos estão ligados por um fio condutor: o processo empírico, ou seja, a base
da dissertação é o bate-bola entre o conhecimento teórico e a riqueza de dados levantados e interpelados na empiria. A presente investigação revelou que a práxis da ENFF é
pautada por valores antitéticos à alienação capitalista, tais como: o trabalho solidário, es sencial para uma nova ontologia do ser social, base de qualquer transformação societária,
pois baseado na epistemologia marxiana, sem a metamorfose no caráter alienado do trabalho em trabalho associado não existe possibilidade concreta de mudança social; o inter nacionalismo, talvez, seu maior legado para a rica história da classe trabalhadora; a dimensão mística e espiritual da luta política; ou ainda uma educação pautada por valores
contra- hegemônicos.
Para fazê-lo minha razão será sangrenta: não faremos tabula rasa do passado!
E o perseguirei poeticamente, porque, como Manuel de Barros liricamente diz: “tudo que
a nossa civilização rejeita, pisa, mija em cima, serve para a poesia.”12 Se a civilização
12

MST. Poética Brasileira: Coleção de poetas e poemas do Brasil. Setor de Educação do MST
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rejeita esses supostos “bandidos” que “invadem” as terras alheias e/ou esses
“bardeneiros” do MST que “maculam” o país, nós não o faremos, já que acreditamos que
são os próprios trabalhadores que podem mudar o curso da catástrofe em curso. Decerto
que o tom melancólico da minha escrita queira ser digna de trazer à cena histórica algum
projeto perdido na batalha do tempo pelos “lutadores do povo”

13,

assim como busco fazer

certa justiça à memória de milhares de homens e mulheres que fizeram e continuam a
fazer a história sob a ótica da tradição dos oprimidos.
Entre as dores e as delícias de escrever uma dissertação, destaco o
aprendizado obtido nos estudos e diálogos com a militância do MST. Aliás, nesse aspecto,
apreendi muito com o Movimento na sua maneira ímpar de lidar com as dificuldades
contraditórias do real a partir de peculiares modos de explicar e interpretar a totalidade
dos processos sociais baseado em uma visão de mundo inspirado pelo romantismo
revolucionário.
É indubitável que este trabalho tem uma vocação política, pois na medida em
que pesquisa as maneiras mediantes as quais a ENFF enfrenta a inexorável
destrutividade do poder do capital e suas relações pornográficas com o Leviatã (seu braço
armado), ainda cremos na capacidade luminosa de seres históricos fazendo cintilar o
brilho multicolor da resistência contra hegemônica na noite escura a que chamamos
tempo. Trata-se aqui de um passeio entre a crítica e o niilismo na tradição dos rebeldes e
inconformados do mundo, aos quais estou de mãos dadas.
Assim, este texto segue o estilo mais parecido com um ensaio que ao invés de
uma sistematização dissecada e austera sobre todas as desgraças provocadas pelo Capital, busca lançar luzes sobre a extraordinária experiência de luta da classe trabalhadora
no seio da ENFF do MST. O texto evita construções excessivamente rígidas, uma vez que
cede lugar para o namoro das idéias que como as ondas do mar, vão e vem, irrompem e
seguem um movimento imprevisível.
Ao longo da dissertação, ficará evidente que três influências decisivas se esgueiram explicitamente ao longo texto: Karl Marx, que, à contracorrente da tradição filosófica ocidental (que até Feuerbach) estaria ocupada tão somente em explicar o mundo,
soube brilhantemente defender a imperiosa necessidade de também transformá-lo; Walter
Benjamim, que legou para o seio da tradição marxista o estudo sobre a dimensão onírica
13

É como esse afável epíteto que o MST classifica os sujeitos que contribuíram diretamente para a causa
da efetiva emancipação humana. São alguns deles: Florestan Fernandes, Paulo Freire, Antônio Candido,
Karl Marx, Carlos Marighela, Che Guevara, Maria Lacerda de Moura, Frida Khalo, entre tantos outros e
outras.
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situada nas interrupções da vigília e do sonho, aquela que privilegia a força espiritual e redentora dos oprimidos no transcurso da história. Este autor deposita fé na memória dos
que tombaram, colocando neles a esperança da redenção necessária. Através de suas
iluminações profanas aprendemos que é preciso ir além do decrescimento das expectativas, encontrando nos desesperançados a força da esperança presente·. Por fim, ao enfrentar as dificuldades da pesquisa inspiro-me muito na intergaláctica amorosidade de
Paulo Freire guardando seus ensinamentos de eticizar a vida através da digna raiva dos
indignados do mundo. Enfim, se a leitura trouxer algum rastro das penetrantes provoca ções destes, penso que terei gozado da incrível força revolucionária dos autores, quitando
um pouco a eterna gratidão que lhes tenho.
A pesquisa abre-se com ternura e vigilância à crítica externa, à experiência de
saber dos leitores e avaliadores, bem como é cordial em relação ao contraditório cujo in tuito é despir-me um pouco do que apreendi a fim de possibilitar novos aprendizados.
Nesta conformidade, navego para o esquecido continente africano, trazendo à cena o
conselho de Tierro Bokar, o sábio de Bandiagara: “Se queres saber quem sou, se queres
saber que te ensine o que eu sei, deixa um pouco de ser o que tu és, e esquece o que tu
és” (HAMPATEBÂ In: KI-Zerbo.J. (Org). 1982. p.218). Pois creio que neste processo não
há escapatória: sempre há algo para corrigir e/ou modificar. Ademais, de mãos dadas com
a epistemologia de Marx, convém lembrar que deixar um erro sem refutação é estimular
uma imoralidade intelectual. Apesar dos equívocos e imperfeições típicas de um estudante, a mim me parece que o mais importante no transcurso do presente processo é ser “argonauta das sensações verdadeiras”, no sentido de tornar meus pensamentos e sentimentos expressões das íntimas e autênticas sensações submersas do meu ser, visando
aproximar o texto das dimensões mais radicais e sublimes da minha vida, aproximando
com afabilidade as palavras às idéias.

1.1 BREVE EXAME DA HISTORICIDADE DOS CONCEITOS UTILIZADOS
Vamos por partes. O título da dissertação “A arte da resistência no contexto da
luta de classes: a intempestividade da Escola Nacional Florestan Fernandes frente à crise
estrutural do capital” já revela muito da visão de mundo romântica 14 revolucionária com a
14

A visão de mundo romântica aqui adotada tem abertamente outra conotação filosófico-existencial, qual
seja: concebo-a inspirado na notável reflexão de Michael Lowy, como “um protesto cultural contra o desencantamento capitalista do mundo, contra a civilização burguesa moderna em nome de valores pré-capitalis -
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qual estou procurando tecer a corrente narrativa. Tentemos explicar, portanto, as supraci tadas palavras com esmero e detalhe: a intenção precípua desta pesquisa é investigar
como a ENFF do MST enfrenta e constrói, a partir da sua arte da resistência intempesti va15, o desafio homérico de transformação societária no contexto da dramática disputa
entre as classes dentro da crise estrutural do capital.
Denomino arte da resistência o processo histórico da experiência de luta dos
rebeldes camponeses sem-terra em sua insaciável e corajosa marcha no combate às multisseculares injustiças sociais no Brasil, tanto no que atine as profundas desigualdades
sociais e culturais, quanto e –sobretudo- no que se refere à desigual distribuição da pro priedade fundiária

16

brasileira, isto é, a principal luta travada pelo o MST é contra a estru-

tas. De certo modo, o romantismo pode ser considerado como uma tentativa, animada pela energia do desespero e iluminada pelo sol negro da melancolia (Gerard de Nerval), de re-encantamento do mundo sob
formas religiosas, nos românticos tradicionalistas, ou profanas”. LOWY, Michael. Walter Benjamin e o
Surrealismo. As núpcias químicas de dois materialismos. Limiar, vol. 3, nº. 6, 2016.
15 Utilizo o vocábulo “intempestivo” por duas influências decisivas para a corrente pesquisa, a saber: Marx e
Nietzsche. De um lado, a expressão é tributária da reflexão do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em seu
livro “Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida”, na qual o autor alerta sobre a necessidade da história não baseado no desprezo para as carências humanas, nem tam pouco “como o passeante mimado no jardim do saber, por mais que este olhe certamente com desprezo
para as nossas carências e penúrias rudes e sem graça. Isto significa: precisamos dela para a vida e para a
ação,(...) não para o abandono confortável da vida ou da ação ou mesmo para o embelezamento da vida
egoísta e da ação covarde e ruim. Somente na medida em que a história serve à vida queremos servi-la.” A
história serve -isso sim- para o usufruto da vida e da ação para melhorá-la. Nietzsche explora o termo intempestivo também à luz filosofia filológica e da semântica dos tempos históricos, a saber: “(...) de qualquer
modo, não há mais nada que precise conceder a mim mesmo em virtude de minha profissão como filólogo
clássico: pois não saberia que sentido teria a filologia clássica em nossa época senão o de atuar nela de
maneira intempestiva – ou seja, contra o tempo, e com isso, no tempo e, esperemos, em favor de um tempo
vindouro”. Sobre isso vide: NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva : da utilidade e
desvantagem da história para a vida. Tradução Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 2003 – (Conexões; 20). P.5-7. Por outro lado, invoco o termo intempestivo a partir de um livro de Da niel Bensaid que leva o referido vocábulo em seu título, qual seja: Marx, o intempestivo. Neste, o autor con cebe que Marx não apenas quebra com uma noção de “progresso” tão cara ao século XIX, mas também diz
que o filósofo alemão inaugurou uma compreensão da história mediante uma reflexão não-teleológica do
tempo histórico graças à noção de contratempo, este não mais compreendido pela ótica da linearidade, a
qual rompe com uma visão homogênea e abstrata dos processos históricos. Sobre isso ver: BENSAID, Daniel. MARX, O INTEMPESTIVO: Grandezas e misérias de uma aventura crítica (séculos XIX-XX). Prefácio de Francisco Louçã. Tradução de Vera Rodrigues. Edições Combate.
16 Tal afirmativa decorre da análise dos resultados do Censo Agropecuário de 2006 realizado pelo
IBGE( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pois conforme aponta o estudo, o Brasil praticamente
manteve inalterada a concentração de terras nos últimos vintes anos, na qual pouquíssimas pessoas
controlam milhares de hectares, enquanto a maioria da população planta em minifúndios e/ou vive em
“puxadinhos”, quartos de despejos, casebres e quintais. Do ponto de vista empírico, segundo dados do
IBGE, “Na comparação entre 1985, 1995 e 2006, as propriedades com menos de 10 hectares ocupavam,
apenas, 2,7% (7,8 milhões de hectares) da área total dos estabelecimentos rurais, enquanto os
estabelecimentos com mais de 1.000 hectares concentravam mais de 43% (146,6 milhões de hectares) da
área total em ambos os três censos agropecuários. Focalizando-se o número total de estabelecimentos,
cerca de 47% tinham menos de 10 hectares, enquanto aqueles com mais de 1.000 hectares representavam
em
torno
de
1%
do
total,
nos
censos
analisados”.Disponível
em:
https://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso.html?busca=1&id=1&idnoticia=1464&t=censo-agro-2006-ibgerevela-retrato-brasil-agrario&view=noticia. Acesso em: 15.11.2018
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tura injusta da disposição de terras, totalmente concentrada nas mãos de pouquíssimos
sujeitos, enquanto a imensa maioria ou não possui nenhum pedaço de terra, vivendo de baixo da lona preta, à beira de estradas, debaixo de viadutos e passarelas ou está alocada em reles minifúndios. Contra esta mácula histórica, tremula vigorosamente há 36 anos
em 23 estados da federação a bandeira do MST.
Analiso a alternativa societária da ENFF dentro do contexto de crise estrutural
do capital que significa compreender que o momento histórico que atravessamos não é
passageiro ou superável a partir de meras reformas, mudanças de representatividade política, ou pontuais reparos na máquina estatal como defendem apologeticamente os ideólogos da ordem, nem tampouco é uma “marolinha” que pode ser remediada através de
ações emergenciais ou por políticas “públicas” à moda dos liberais de plantão. Ao contrá rio, a pesquisa repousa no poder de questionar aberta e radicalmente os valores e as in sígnias assentadas na cultura da desigualdade substantiva que legitimam a incorrigível e
irreformável crise estrutural do capital, por sua vez, intrínseca à própria lógica de desen volvimento de sua reprodução sociometabólica. Conforme salienta o radical filósofo húngaro:
o sistema do capital é absolutamente incapaz de admitir mudanças sociais em
suas em sua confrontação estrutural. Todos os ajustes devem confinar-se ao domínio dos efeitos manipuláveis e reversíveis. Eis porque a crença proverbial tantas
vezes expressa pelas ‘personificações do capital’ é a de que ‘não pode haver alternativa’. Naturalmente, a crise estrutural cada vez mais profunda do sistema do ca pital só poderia agravar a situação e tornar menos plausível qualquer intervenção
corretiva. (MÈSZÀROS, 2007, p. 377)

Dito de maneira direta e clara: o capitalismo vive de sucessivas crises e sua
essência é dantesca e irreformável, posto que para se reproduzir ele precisa subordinar
tudo. Historicamente, o capital produz crises (1929, 1973, 2008), recuperando-se por meio
de mais explorações e espoliações que geram picos de crescimento, as quais deslocam
as contradições precedentes, sem nunca resolver as contradições permanentes de sua
reprodução sociometabólica. (MÉSZAROS, 2002).
Em virtude das determinações sistêmicas incorrigíveis deste modo – de -produção, um paradoxo se instaura, visto que os recursos naturais são esgotáveis e a sanha
burguesa de lucro é insaciável. Ao lado disso, há o processo inexorável de intensificação
real dos antagonismos sistêmicos em guerras genocidas com a anuência dos Estados im perialistas. Não há diálogo com o capital, e esta contradição acima citada é irreconciliável,
parece-nos que a lema de Rosa Luxemburgo continua atual: socialismo ou barbárie. Esta
frase adquiriu o estatuto de aviso de incêndio alarmante, uma vez que

33

não existem rotas alternativas de fuga. (...) muitos dos problemas que temos que
enfrentar- desde o desemprego estrutural crônico até os graves conflitos econômicos, políticos e militares internacionais indicados acima, e até a destruição ecológica generalizada observada em toda a parte- exigem ação combinada em futuro
muito próximo. A escala temporal dessa ação talvez possa ser medida em algumas décadas, mas não certamente em séculos. O tempo está se esgotando. Deste modo, somente uma alternativa radical ao modo estabelecido da reprodução do
metabolismo social pode oferecer uma saída da crise estrutural do capital .
(MÈSZÀROS, 2007, p. 131)

Eis a relevância social da ENNF nesta tensa conjuntura política de luta de classes. Por realizar crítica ontológica acerca da reprodução do capital, esta Escola participa
ativamente dos desafios do tempo histórico, posto que, está preocupada com a importância revolucionária da classe trabalhadora como vetor emancipatório da única classe capaz
de alçar-se à universalidade
(...) desta maneira, a construção de uma sociedade realmente humana, capaz de
realizar a igualdade e a liberdade substantiva, conduz a uma radical transformação
de todas as dimensões essenciais, entre as quais a educação ocupa lugar de destaque no processo de superação do existente. Com isso se afirma que a composição de uma sociabilidade de novo tipo, capaz de conferir tal sentido ontológico ao
processo, necessariamente precisa remeter ao papel da educação em suas intencionalidades históricas. Não há meio termo: ou a educação serve para reformar e
reproduzir o sistema ou a educação vem para revolucionar e remeter para além do
capital. (PINASSI, 2014, p.112)

O MST está aliado com a natureza semeando e colhendo os frutos de sua co ragem de lutar contra as injustiças que gracejam impunemente nesta “Bruzundanga”. O
MST segura o porta-estandarte dos oprimidos, sendo a ENFF o pavilhão que conduz as
rebeldes aspirações da classe trabalhadora.
Como exemplo digno de ênfase acerca desta força contra hegemônica: podemos citar uma dimensão educativa que eu só encontrei dentro da ENFF, a qual expressa
sim o caráter emancipador através do qual a Escola procura tecer sua práxis. Gostaria
muitíssimo que as prerrogativas libertárias ensaiadas neste recinto fossem utilizadas na
Educação Superior e/ou na Educação Básica, onde atuo como professor 17, sobretudo, no
17

Orgulhosamente declaro que sou professor da rede pública de ensino do estado do Ceará. Queria pedir
licença para narrar um pouquinho da minha estimada profissão. Enquanto docente sou amado pelos meus
alunos, dentre outras, porque eu amo o que faço, dedicando tempo, energia, esmero e afabilidade para o
contínuo aperfeiçoamento da minha práxis pedagógica. Apesar de ser licenciado em História pela UFC, dou
aulas também de Filosofia para o 2º do ensino médio, e, no corrente ano leciono também religião para os 7º
e 8º anos. Essa “transferência” para a área de Religião aconteceu no ano de 2019, pois as aulas de História
dos anos anteriores estavam muito “conturbadas”. As aulas de ensino religioso, por sua vez, também estão
gerando demasiada “insatisfação” e “dores de cabeça” para alguns pais, principalmente, aqueles
identificados com a fé evangélica. Muitos desses pais auto-identificados como “irmãos”, sequer aceitam que
o professor ensine aos seus imaculados filhos coisas do “mundo”, do “inimigo”, do “demônio”. No caso as
“coisas do inimigo”, devia-se ao fato de o professor está ensinando sobre os orixás, exus e pomba- gírias,
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que tange a natureza dialógica do método pedagógico, o mesmo pautado na práxis. Neste processo de construir a pedagogia escolar, com suas competências e habilidades, há
não só o cuidado de escutar a subjetividade dos atores escolares, no sentido de respeitar
seus conhecimentos pretéritos e suas respectivas histórias de vida, mas igualmente pela
preocupação de trazer conteúdos e materiais pedagógicos conforme as experiências e
anseios tanto dos educadores quanto dos educandos. Neste arco educacional inspirado
em Paulo Freire, posto que pautado na boniteza do ato dialogal e na consideração de demandas e projeções das gentes, existe na ENFF um Coletivo Pedagógico Permanente
(CPP), o qual realiza um estudo compartilhado para a realização de cursos, seminários,
palestras e afins. Em cada uma destas atividades, se forma uma CPP específica, na qual
participam diretamente de sua elaboração, estudantes e professores. São eles que decidem sobre como e o que vão estudar. Essa foi, sem dúvida, uma feliz novidade trazida
pela pesquisa empírica: a efetividade da boniteza do ato dialogal no processo de ensinoaprendizagem.
Indubitavelmente, a ENFF ensaia outro tipo de educação, já que atenta as especificidades de cada turma e cada contexto. Noção dialógica esta que inexiste na educação formal , posto que implantado de cima para baixo, leia-se: a partir das prerrogativas
das grandes corporações que formulam as práticas pedagógicas para a escola, uma vez
entidades da Umbanda, e pior, cantando essas músicas do “diabo”. Vieram várias mães aflitas com esses
ensinamentos do Satanás que seus filhos estavam ouvindo. Pois, segundo uma delas, no dia do
“arrebatamento”, quando tocarem as trombetas do céu, esses “profanadores” vão todos queimar no fogo do
inferno. Diante de tamanho escárnio contra uma religiosidade historicamente perseguida pelas elites
racistas, o que me restava era o recurso do sarcasmo, do ácido bom-humor. Para alguns deles, de nada
adiantava falar sobre a obrigatoriedade do ensino de África e das culturas afrobrasileiras amparadas pela lei
10.639/2003 ou qualquer outras legislação educacional que resguardassem o direito à diferença cultural
como os PCN´S. A título de exemplo de como “endoidava” os pais preconceituosos, cito o momento em que
falava que era macumbeiro sim, e que não matava as galinhas brancas somente as pretas, ou quando no
meio da conversa começava a incorporar, dizendo que tava recebendo um caboco, era um caboco preto,
alto e de olhar penetrante chamado Zé Respeito. O historiador medievalista Jacques Le Goff acerta quando
afirma que somos muito mais medievais que supomos ser. Assim, ao invés de internalizar o
constrangimento alheio, fui instigado a trazer mais e mais elementos das culturas afrodescendentes, como
instrumentos (agogô, cuíca, pandeiro, berimbau), lendas da tradição jeje-nagô, mitos, ritos, pinturas e
danças iorubas. Há privações na Escola, haja todo um processo de perca de autonomia da prática docente,
cabendo ao mesmo somente realizar tarefas docentes, e não ser um intelectual capaz de catapultar a
inteligência e a consciência crítica dos discentes. Quando afirmo isso, jamais quero dizer que na escola não
haja possibilidade de uma um saber pautado na alegria, no amor à sabedoria e na boniteza do ato dialogal.
Há sim inúmeros professores que a despeito da precariedade de recursos didáticos, escassez de materiais
de trabalho, feiúra das instalações escolares, baixos salários, ausência de reconhecimento social, falta de
uma formação continuação crítica e holística adequada a nova realidade conseguem ser professores
revolucionários. Por essa postura firme, lírica e lúdica muitos sofrem violencia simbólica em virtude de
posição ideológica ou estética assumida, sofrem perseguição política de coordenadores e colegas
“certinhos” (leia-se, aqueles que obedecem cegamente o que vem de cima, seja na obediência as diretivas
da mercantil ofensiva burguesa, seja no que é ditado pela direção). A despeito das contendas, a minha
firmeza continua assentada na autoconsciência. Pois, o que disse o mestre Florestan Fernandes é
penetrante: “feita a revolução nas escolas, o povo a fará nas ruas”.
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que a classe dominante tem um real interesse no espaço escolar, haja vista sua importância dentro do painel de instituições que ajudam a assegurar a internalização dos valores
legitimadores da classe dominante. De modo que, na maioria das vezes, o currículo ou o
livro didático são dispostos sem qualquer consulta aos interlocutores do processo educati vo. Talvez seja possível apreender algo com esse método diálógico e horizontalizado dos
movimentos sociais. Como a educação está no bojo das lutas sociais, assinalo a relevância do estudo de pedagogias emancipadoras dos movimentos anti- sistêmicos da América
latina (EZLN, FARC, ENFF), no sentido de pensar uma educação contrahegemonica, pautada nas políticas verdadeiramente universalistas e nas reivindicações dos povos subal ternos. A ENFF é uma força ativa na sociedade em sua luta por uma igualdade substantiva, sendo
contra o caráter apologético da cultura há muito estabelecida da desigualdade
substantiva, em todas as suas formas, para aproximar a realização da única relação humana permanentemente sustentável de igualdade substantiva na ordem
global historicamente em transformação. E, por outro lado, a intervenção positiva
da educação na elaboração dos meios de contrapor-se com êxito à dominação
global do capital, pelo estabelecimento das formas organizacionalmente viáveis de
solidariedade socialista, é vital para o cumprimento do grande desafio internacional do nosso tempo histórico. (MÈSZÀROS, 2007.p. 123)

2 O MST COMO PRODUTO DAS LUTAS SOCIAIS DO BRASIL CONTEMPORÂNEO
“O Movimento Sem Terra é uma das coisas mais importantes que já aconteceu no Brasil. E
muitos de nós guardamos no coração uma grande esperança neles, para obrigar o Brasil a
levar a questão agrária a sério. O MST junta hoje todos os tipos de lavradores, que invadem fazendas improdutivas e vivem na miséria imposta pelos latifundiários. O que eles pedem é que o governo lhes dê terra. Diante dessa coisa escandalosa, o Brasil todo devia gritar. ”(Darcy Ribeiro)

2.1 MST E A ENNF: CONTEXTUALIZANDO O SEU FAZER-SE18
Conforme nos ensinou o brilhante historiador britânico Edward Palmer Thompson, em seu livro “A miséria da Teoria: um planetário de erros” (THOMPSON, 1981) a história é, antes de tudo, a disciplina do contexto, ou seja , a inteligibilidade é conferida pela
18

A noção de fazer-se que emprego aqui é tributária da clássica obra, “ A formação da classe operária
inglesa” do notável historiador E.P. Thompson. Para o marxista britânico, o fazer-se é “(...) um processo
ativo. Que se deve tanto à ação humana, como aos condicionamentos.” Ou seja, o fazer-se é apreendido
historicamente por meio da experiência concreta dos sujeitos no movimento da história. Sobre isso ver:
THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária inglesa. A árvore da liberdade- Vol.1 . Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1987. Prefácio.
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ambiência histórica, esta, por sua vez, concebida através do diálogo crítico entre as evidências materiais e a realidade concreta. Só assim é possível conferir certa lógica histórica aos processos sociais.
Com base nisto, vamos contextualizar um tanto da gestação e formação do
MST e sua Escola Nacional, problematizando o tenso terreno da luta de classes na qual
os mesmos estão inseridos como advogados populares dos subalternos. A ENFF é fruto
do processo de luta empreendido pelo MST em seus 36 anos de existência, sobretudo, no
que se refere à necessidade de “rompimento da cerca da ignorância”.
Do ponto de vista oficial, o MST foi criado em janeiro de 1984 19 na cidade de
Cascavel, no estado do Paraná. O Movimento surgiu sob o amparo da Comissão Pastoral
da Terra (CPT), instituição surgida em 1975, vinculada a uma ala mais progressista da
Igreja Católica pós- Concílio Vaticano II 20. Emergiam com forças totais as Comunidades
Eclesiais de Base arregimentando fiéis para lutar pelo paraíso no céu e também na
própria vida terrena. È precisamente no contexto de fins da ditadura empresarial-militar, e
no começo da chamada “redemocratização” brasileira que o MST surge. Período este
caracterizado por uma efusiva efervescência política da sociedade civil, haja vista as
crescentes reivindicações das lutas populares, ONG´S, movimentos estudantis,
associações de bairros e a emergência de novos agentes coletivos de cunho classista,
como o PT (Partidos dos Trabalhadores) criado em 1980, e a CUT (Central Única dos
Trabalhadores) em 1981, bem como as importantes greves sindicais do ABC paulista.
O MST aparece enquanto movimento social aglutinador das experiências
camponesas, representando, assim, um prosseguidor da longa marcha do campesinato
brasileiro em sua épica luta pela terra. No presente contexto, cabe-nos perguntar: quais
foram os fatores determinantes para o surgimento do MST? João Pedro Stédile e frei
Sérgio, nos apontam bons indícios para compreender esse processo histórico em que
“novos personagens entram em cena”:
19

Mesmo ano da criação da regulamentação do Parque Nacional do Xingu, fruto da épica resistência
indígena, bem como pelo relevante papel dos antropólogos Darcy Ribeiro e irmãos Villas-Bôas. Mais um elo
que podemos traçar entre a luta dos índios e dos camponeses em seu processo de resistência e
autoeducaçao.
20 Segundo ( FERNANDES; STÉDILE, 2005 , P. 20 Apud COELHO , 2010, p. 78), a CPT foi a aplicação da
Teologia da Libertação na prática, o que trouxe uma contribuição importante para os camponeses pelo pris ma ideológico. Os padres, agentes pastorais, religiosos e pastores discutiam com os camponeses a necessidade de eles se organizarem. A Igreja parou de fazer um trabalho messiânico e de dizer para o camponês:
‘Espera que tu terás terra no céu’. Pelo contrário, passou a dizer: ‘Tu precisas te organizar para lutar e resol ver os teus problemas aqui na Terra’. A CPT fez um trabalho muito importante de conscientização dos camponeses. Sobre isso ver: FERNANDES, Bernardo M.; STEDILE, João P. Brava Gente: a trajetória do MST
e a luta pela terra no Brasil. 3ª Ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. p. 20.
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Em primeiro lugar, foram os fatores de ordem econômica. Durante a década de 70,
houve uma grande concentração da propriedade da terra e a expansão da
mecanização da lavoura. (...) Esses trabalhadores foram expulsos da terra. Em
segundo lugar, houve os fatores sociais. Até o final da década de 70, os
trabalhadores rurais excluídos da agricultura buscavam duas saídas básicas: a
migração para as regiões amazônicas ou o êxodo para as cidades. E houve os
fatores políticos. O trabalho da pastoral da igreja católica, através da CPT, e das
pastores rurais, que passaram a conscientizar os camponeses sobre os seus
direitos à terra. (STÉDILE & SÉRGIO, 199, p. 32)

Foi, portanto, a confluência de fatores econômicos (que expulsou o pequeno
camponês da terra, concentrado-a nas mãos dos capitalistas do agronegócio), sociais
(necessidade de organização mediante os processos de exclusão decorrentes da
modernização capitalista), e políticos (os processos de articulação política entre agentes
das pastorais católicas). De modo que todo movimento social dialoga com o seu tempo
histórico.
Tal processo não ocorreu de forma distinta com o MST, uma vez que sua
emergência só foi possível por um feixe de processos históricos e sujeitos coletivos
dispostos a varrer a podridão decorrente das imundícies da ditadura. Assim, é correto
afirmar que o MST surge devido ao caráter extremamente desigual do desenvolvimento
capitalista à brasileira, sendo fruto das lutas sociais do Brasil contemporâneo,
apresentando através da resistência camponesa a outra face do “milagre” econômico, a
egoísta modernização capitalista que aviltou com a classe trabalhadora:
Apesar da importância das lutas rurais, apoiadas principalmente pela ala
progressista da Igreja Católica, os movimentos de massa mais politizados e que
se chocaram mais eficazmente contra o regime foram –sobretudo- urbanos:
movimento estudantil, movimentos contra a carestia e, principalmente, a partir de
1978, no coração do novo parque industrial que era o maior orgulho da ditadura
militar, o chamado “novo movimento operário”. Em suma, a outra face do “milagre”
brasileiro vinha à tona: grandes massas urbanas carentes de atendimento às suas
necessidades básicas e, acima de tudo, um forte e jovem movimento operário, em
que inúmeras lideranças escapavam do velho padrão populista de vinculação com
o Estado.(ALMEIDA; SÀNCHEZ, 2006)

Não obstante, a complexidade para compreender este processo histórico é
que, muita vez, a história ocorre ora como farsa, ora como tragédia. 21 O Golpe instaurado
21

Faço alusão ao famoso trecho d’O 18 Brumário de Luís Bonaparte, de Karl Marx. Aqui este extravia a
orientação ideológica de Hegel, seu professor e reitor da renomada Universidade de Berlim, da qual Marx
era estudante de Direito. Desviava da orientação hegeliana dizendo que os acontecimentos históricos se
repetem, mas de maneira distinta: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. O filosofo alemão
opera tal divisão precisamente para marca a acentuada diferença entre o papel de Napoleão Bonaparte, o
herói francês no contexto de desfecho da Revolução Francesa (1789-1799) e de seu sobrinho, Luís
Bonaparte, aquele que fez triunfar o liberalismo econômico no desfecho da Segunda República Francesa
(1848-1851). Se partirmos do ponto de vista desse apontamento marxiano, a fim de compararmos o
entreguerras e hoje, poderíamos talvez dizer o mesmo: a primeira vez como tragédia, a segunda como
farsa. No caso do fascismo atual, teríamos que associá-lo a um caráter pós-moderno (flexível), reificador,

38

em 1964 é a farsa, posto que colocada pelos reacionários como uma “revolução” que, a
bem da verdade, não alterou a estrutura desigual das relações sociais de produção
capitaneada pelo capital, ao contrário, agravou o fosso que separa os ricos dos pobres. A
tragédia é também um drama farsante, haja vista o assombroso crescimento do
recrudescimento juntamente com suas posturas antipopulares do péssimo presidente da
república cuja plataforma de governo é absolutamente protofascista, uma vez que
abertamente condescendente à misoginia, ao machismo, ao capital, à guerra, à
homofobia, ao militarismo, e outras aberrações.
Retomemos o fio da história a fim de compreender um pouco a dramaticidade
que recobre a problemática em discussão. A primeira metade da década de 70 do século
XX foi particularmente tensa e extremamente violenta, sobretudo, para aqueles seres reais que ousavam desafiar a tirania dos poderosos. Cabe frisar que o sistema de valoriza ção do valor, por seu turno, exauria todas as conquistas civilizatórias das revoluções bur guesas dos séculos precedentes. Para o conjunto da militância revolucionária, basta lembrar dois eventos atravessados por crimes de lesa-humanidade financiados pelo poderio
estratégico e econômico da burguesia nacional e internacional, tais como: as sanguinárias
guerras como a do Vietnã ou Indonésia, além das ditaduras civis-militares do Cone Sul.
Todas elas com graus variados de extrema violência, despotismo, corrupção, estupidez e
arrogância.
No Brasil, apoiados pelo imperialismo estadunidense a prática da tortura 22 foi a
mais recorrente tática para o combate à “subversão”. Nunca é demasiado recordar que
crianças, idosas e grávidas não estavam imunes dos sadismos e taras dos odiosos tortu radores! Esse Brasil congelava os salários, exilava artistas e intelectuais, negligenciava a
fome e a miséria da imensa maioria, expulsava os camponeses da terra, acelerava a qualquer custo (seja ambiental, seja humano) a problemática modernização capitalista, sus pendiam garantias constitucionais, arrochava os míseros salários, matava, prendia, mutialienante, virtual e –sobretudo- farsante: não há mais o que ser recuperado. A farsa é o capitão do capital
que arvorar-se como paladino da probidade, mas sua postura esta totalmente não apenas alinhada com as
prerrogativas de reprodução ampliada do capital, haja vista a plataforma neoliberal de seu programa, mas
também a sua postura típica da elite brasileira, àquela que odeia o povo, que detesta pobre que pensa,
além das odiosas e hediondas práticas racistas e sexistas.
22 São essas algumas das torturas praticadas pela ditatura: choque elétrico, sobretudo, nos testículos,
uretra, pênis e ânus para os homens, e na vagina, vulva, seios e ânus nas mulheres. E mais: estupros, é
salutar repetir, estupros. Afogamentos, telefone (quando o sádico torturador batia com as duas mãos
simultaneamente nas orelhas do torturado), pau- de – arara, arrancar as unhas e dentes com alicates sem
direito a anestésicos, tapas na cara, socos com manoplas, bordoadas com cassetetes, sessões de choques
combinada com sedes prolongadas (tortura dantesca, uma vez que após o baque da potente eletricidade, o
torturado sentia um ressecamento generalizado, e cortando a água, aumentava-se a força do choque), afora
todo tipo de xingamentos, humilhações, nefasta tática psíquica da tortura.
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lava, estuprava homens, mulheres e crianças, perseguia politicamente os “inimigos” e torturava quem se opunha, importunava ou desconfiava do sistema. Esse Brasil nunca mais!
Não é de estranhar o porquê essa corja considerar o MST “terrorista”, e ter como heróis
dignos de honrarias e medalhas os torturadores da ditadura. Todavia, a violência sob a
qual se sustentou o regime não passou incólume à vida dos que bravamente resistiram a
esse período sombrio.
Tudo isto contribui para que o Brasil seja um manancial inesgotável de lutas
sociais. Quando parece arrefecer a onda de lutas que, nos anos 80, teve como
principal empuxe o movimento operário e quando alguns autores chegam a afirmar
que, finalmente, se constituiu, via neoliberalismo, uma hegemonia burguesa no
país, aflora, com surpreendente intensidade, o Movimento dos Trabalhadores
Sem-Terra.(negrito nosso). Embora os fortes impactos que tem produzido só
agora se tornem públicos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra não
é tão novo como parece. Ele é a expressão combinada de, pelo menos, três
importantes processos. Um deles foi modernização capitalista de fortes traços
conservadores que dominou a agricultura brasileira nas décadas de 60 e 70 e
aguçou os conflitos agrários, principalmente nos estados de São Paulo e no Sul do
país, onde surgiu o embrião do movimento. Em segundo lugar, merece destaque a
ação pastoral dos cristãos ligados à Teologia da Libertação e sua convergência, na
conjuntura brasileira, com o ideário de setores da esquerda marxista. A origem do
MST está estreitamente vinculada à emergência do “novo sindicalismo”, dos
movimentos sociais urbanos das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), bem
como do próprio PT no final da década de 70. O terceiro processo remonta ao
conjunto de experiências organizativas acumuladas pelos trabalhadores rurais nas
décadas que precederam o golpe de 64 e que não foram, ou foram incorporadas
(total ou parcialmente) pela organização sindical que emergiu depois. Embora
tenham sido derrotadas pela ditadura militar, as experiências das Ligas
Camponesas, da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil
(Ultabss) são referências freqüentemente destacadas pelos próprios dirigentes do
MST. Todavia, durante a crise prolongada deste regime, os camponeses
encontrariam uma nova forma de luta que viria a ser a principal característica
deste movimento:a ocupação de terras, de modo organizado, por um grande
número de famílias. (ALMEIDA; SÀNCHEZ, 2006)

O MST surge neste tenso processo histórico, incorporando a trajetória de luta
das gerações precedentes e incorporando novas táticas de lutas, como a ocupação de
terra. Muitos de seus heróis são desta época, e encontram-se nas paredes, frases e
biblioteca do Movimento, como por exemplo: Carlos Marighela, Frei Tito, Dom Helder
Câmara e Carlos Lamarca. Pois, historicamente falando o MST compreendeu a cabal
necessidade de incorporar em sua práxis, os heróis e mártires do povo brasileiro, uma vez
que
Um povo que não conhece sua história, que não rende homenagem a seus
mártires; um povo que não cultiva sua cultura, seus valores, suas tradições de
luta, é um povo derrotado, humilhado. A luta pela terra e justiça social começou há
muitos anos e não pode parar. Necessitamos enraizá-la na história de nosso povo.
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E caminhar firmes, participando da construção de uma nova sociedade.
(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 1999 apud
BARBOSA, 2019)

Desde os seus primórdios, portanto, o MST concebeu que a sua luta política
devia estar acompanhada de uma historiografia feita por seus militantes e/ou intelectuais
orgânicos. Nesse sentido, o próprio MST, em suas fontes primárias nos fornece pistas
para compreender esse efervescente contexto:
O Brasil vivia uma conjuntura de duras lutas pela abertura política, pelo fim da
ditadura e de mobilizações operárias nas cidades. Como parte desse contexto,
entre 20 e 22 de janeiro de 1984, foi realizado o 1º Encontro Nacional dos Sem
Terra, em Cascavel, no Paraná. Ou seja, o Movimento não tem um dia de
fundação, mas essa reunião marca o ponto de partida da sua construção.
(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2009)

A presumida “abertura política” supracitada não eliminou, contudo, as ameaças,
perseguições e mortes aos camponeses rurais sem terra, a bem da verdade, permanece
com o mesmo grau de brutalidade. De modo que a defesa de uma democracia não
garante por si só, que uma nação assuma os postulados por ela pregados, haja vista para
a continuidade da violência. Ademais, conforme alertou a sábia filósofa, a história está
repleta de exemplos em que a prática funciona na contramão da teoria. (CHAUÍ, 1997, p.
429-436).
A classe dominante enxerga a democracia a partir de uma chave de
interpretação bastante peculiar, isto é, a burguesia deseja as boas condições de vida da
sociedade moderna sem as lutas populares que desafiam o status quo. Não é sem motivo
que há uma ferrenha perseguição ao MST, pois a classe hegemônica quer a sociedade
atual sem os elementos a revolucionam e a dissolvem. È exatamente por isso que o MST
e sua Escola Nacional são odiados e perseguidos, porque lutam vigorosamente pela
transformação radical da sociedade e não sucumbem à secular violência dos
dominadores.
Entretanto, a despeito da violentíssima história das classes dirigentes contra os
pobres, não é raro escutar posicionamentos reacionários, seja da imprensa corporativista
que atende tão só os interesses do mercado, seja do próprio oprimido que reproduz o
vírus inoculado pelo opressor: “bando de baderneiros fazem o maior quebra-quebra,
invadindo as terras dos outros!”. Esta dissertação é uma tentativa de complexificar/
desmistificar essa “falsa consciência” eivada de juízos errôneos e conservadores.
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O MST recusa uma “cidadania” concedida, arraigada na história do Brasil, qual
seja: aquela em que o dominante “generosamente” oferece “doses de cidadania” para o
dominado. Desse modo, a passividade e subalternidade são os desejos das classes
dirigentes. O que a classe dirigente sonha é que a classe dominada além de aceitar como
“natural” o curso histórico dos processos sociais, também acredite na possibilidade de
transformação da vida através do trabalho árduo e obediente aos ditames do mercado.
O MST tanto não crê nesse discurso, como reinventa uma nova cultura política,
na medida em que é contra o caráter excludente da cidadania à moda brasileira, onde os
cidadãos têm uma função específica: a obedecer às regras do jogo imposto pelos “de
cima”. Ao arrepio deste processo restritivo de “democracia”, a ENFF incita e elabora a
partir de sua práxis revolucionária um sem-número de ações e iniciativas que sacodem e
balançam o mundo, como por exemplo: ocupação de terras (em sua maioria,
improdutivas), ocupações de prédios públicos como forma de pressionar na lei ou na
marra a aceleração de promessas, bloqueio de estradas, pressão constante e
intempestiva com órgãos reguladores como o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária), autarquia que presumidamente deveria gerir a reforma agrária que
nunca ocorreu no Brasil, cuja postura é conivente com as práticas extorsivas da bancada
do boi e da homicida UDR (União Democrática Ruralista). Ao confrontar de modo rebelde
os valores da classe burguesa, ENFF cumpre papel importante em nosso tempo histórico,
pois
O Brasil é, segundo a FAO (Organização das Nações unidas para a Agricultura e a
Alimentação), o segundo colocado no mundo em concentração de renda, ficando
atrás apenas do Paraguai. Números que impressionam: pouco mais de dois mil la tifúndios ocupam 56 milhões de hectares, tamanho que corresponde a duas vezes
e meia o estado de São Paulo. Dessa área, grande parte é improdutiva, estando
reservada à especulação imobiliária de grileiros. (MORISSAWA, 2001, p.115.)

É absurdo falar num governo representativo da vontade majoritária da
população (democracia), quando no capitalismo a vontade que impera é aquela dos
sujeitos que detém os meus sociais de produção (burgueses), cuja legitimidade é
conferida pelo poder violento e coercitivo do Estado. Malgrado as profundas mudanças a
que vem sofrendo ao longo tempo, este ainda continuar a ser “o comitê executivo da
burguesia”. A ampliação do Estado, entretanto, constitui mais um espaço para a
concretização da luta de classes23.
23

No que tange as disputas no interior do Estado, não é raro ver os militantes e advogados do MST
invocarem a constituição para legitimar suas ações de luta, como ocorre em relação a dispositivo que reza
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Do exposto, pode-se concluir que o MST é sem dúvida, o maior movimento
social da América Latina, haja vista sua homérica luta que há 36 anos tem brigado
bravamente não só para ampliar o número de famílias assentadas e territorializar-se por
todas as regiões brasileiras, mas também por ser contra outras injustiças, tais como: a
criminalização dos pobres e o caráter concentrado das terras. O MST advoga por efetiva
justiça social e pelo direito a uma educação popular, universal e gratuita. Atualmente o
MST está organizado em 24 estados em milhares de assentamentos. Além disso, entre
2000 e 2007, o Movimento organizou 65% das ocupações de terras no Brasil. 24
Em ritmo de conclusão do presente tópico, a minha argumentação encontra
amparo na tese do Professor Miguel Carter, a qual está evidente a aposta na radicalidade
política que enseja uma efetiva igualdade substantiva:
Finalmente, eu sustento que o perfil contencioso do MST tem sido necessário para
avançar a reforma agrária e melhorar a qualidade da democracia brasileira. Como
eu explico no decorrer deste texto, o MST tem contribuído para a democracia por:
(1) fortalecer a sociedade civil brasileira através da organização e incorporação
dos setores marginalizados da população; (2) realçar a importância do ativismo
público como um catalisador para o desenvolvimento social; (3) facilitar a extensão
e exercício dos direitos básicos do cidadão – direitos civis, políticos e sociais –
entre os pobres; e (4) engendrar um senso de utopia e afirmação de ideais
impregnando o longo, complexo e inconclusivo processo de democratização do
Brasil. (5)Um MST cordial e institucionalizado, como Martins, Navarro e Graziano
parecem preferir, tornaria o movimento inócuo e frustraria sua razão de ser. À luz
da crua realidade da política no meio rural brasileiro e dos poderes tradicionais
acumulados por seus grandes proprietários de terras, seria ingênuo, na melhor
das hipóteses, esperar que a luta do MST por reforma agrária exija qualquer coisa
menos que um “jogo duro” (CARTER, 2006, p. 129)

Eu convencido que a tática do “jogo duro” se desenha como uma estratégia
fundamental na práxis do Movimento, haja vista o recrudescimento da democracia
representado seja pelo refluxo das expectativas utópicas juntamente com a hostil
perseguição aos movimentos sociais, seja pelo caráter reacionário do Estado e seus
aliados em negar ou liquidar direitos fundamentais historicamente conquistados pela
classe trabalhadora.
2.2 MST e ENFF: CONCEITUAÇÕES

acerca da sua social da terra prevista no Artigo 216 da Carta Magna de 1988 .
24 Para realizar contundente investigação sobre dados estatísticos referentes ao MST, ver: CEDEM- Centro
de Documentação de Memória da UNESP. Esse centro abriga um interessante acervo sobre o MST.
Disponível em: http://www1.cedem.unesp.br/consulta.htm. Acessado em: 22.03.2018.
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Após apresentar rapidamente o contexto de sua formação, cabe explicitar
melhor três questões basilares: 1º- O que é o MST? Quais são as suas finalidades? 2ºComo o Movimento e sua Escola Nacional atuam?3º- Qual é o papel da ENFF nas
estratégias de luta da classe trabalhadora?
O MST é nas palavras do eminente marxista Michael Lowy,
“um movimento camponês radical, mas não violento, cujas únicas armas são as
simbólicas foices, e que trata de impor a reforma agrária no terreno pela ocupação
dos latifúndios. Passando por cima da sacrossanta ‘propriedade privada’, os semterra derrubam cercam, abrem portões trancados e apropriam-se das terras
monopolizadas pelas elites rurais e pelo agronegócio” (LOWY, 2009, p. 527)

Citei este crítico historiador franco-brasileiro porque suas palavras alumiam a
discussão, sendo igualmente relevante para o exame da luta política do MST, tais como: o
caráter radical de sua luta (no sentido de apontar a raiz dos problemas e buscar
solucioná-los), o caráter simbólico dos instrumentos de trabalho que são os mesmo da
luta (foices e facões), a dimensão camponesa que carrega uma “estrutura de
sentimento”25 das gerações que lutavam pela terra como a Ligas Camponesas e a União
dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTABS), e , sobretudo, àquilo que
faz com que haja tanto ódio das franjas mais ativas das classes dirigentes e tantas mortes
dos trabalhadores rurais sem terra: sua coragem de passar por cima do pilar que
fundamenta a sociedade capitalista desde o século XVIII, a propriedade privada.
Ao ocupar latifúndios improdutivos para assegurar que “terra é para quem nela
trabalha”, o MST inaugura um novo estágio das lutas sociais no Brasil, pois sua vocação
de desafinar o coro da burguesia contente gera um clima de sangue na sociedade de
classes. Pois, é absolutamente insuportável para as classes dominantes existirem sujeitos
coletivamente organizados capazes de desafiar este valor supremo da ordem burguesa, a
saber: a propriedade privada dos meios sociais de produção. Por ser um “bicho” que
enfrenta a fúria implacável dos capitalistas da terra é que o MST assume a vanguarda das
lutas populares em favor da reforma agrária popular, gerando repugnância das redes de
comunicação sintonizadas com os valores egocêntricos do mercado. Os aparelhos
25

Termo cunhado por Raymond Willians para incorporar na operação historiográfica o exame dos
sentimentos que visitam o pesquisador no confronto com as evidências de seu objeto. Examinar estrutura
de sentimento implica concebê-lo , na visão da professora Cevasco, a partir de uma resistência através da
qual há uma “(...) articulação do emergente, do que se escapa à força acachapante da hegemonia que
certamente trabalha sobre o emergente nos processos de incorporação, através dos quais transforma
muitas de suas articulações para manter a centralidade de sua dominação”. CEVASCO, Maria Elisa. Para
ler Raymond Williams. São Paulo: Paz e Terra, 2001. P. 158.
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privados da hegemonia dominante literalmente satanizam as ações do MST, pois os
mesmos estão irmanados com as prerrogativas de reprodução ampliada do capital.
Na análise deste processo, a ENFF assume o protagonismo das lutas em torno
do árduo processo de democratização, ela aparece como o espaço dedicado à
operacionalização

do

instrumental

teórico-prático

da

autotransformação

e

autoconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras em sua experiência de classe. Por
esse motivo, lá há o profundo comprometimento com a valorização do estudo, ao
conhecimento produzido pela humanidade.
O MST é, em nossa acepção, uma classe 26 de camponeses pobres e radicais
que objetivam uma radical transformação societária, sobretudo, através de sua
intransigente luta pela implementação da reforma agrária, seja através da briga para que
o Estado realize a concessão de terras, seja pela corajosa ocupação dos latifúndios,
sendo essa sua principal e mais importante tática de atuação, pois “a ocupação como
forma de acesso à terra, é uma ação de resistência inerente à formação camponesa no
interior do contraditório processo de desenvolvimento do capitalismo”(MANÇANO, 2002:
5). De maneira que, a ocupação de terras é o coração do MST. Esta ocorre mediante os
processos de espacialização e territorialização 27 que expressam “o sentido da formação
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, porque traz o significado da
resistência por meio da sua recriação”.(MANÇANO, 2000, p. 19).
Essas categorias são tão relevantes para compreender a práxis do MST que
para esse geógrafo: “O MST nasceu da ocupação da terra e a reproduz nos processos de
espacialização e territorialização da luta pela terra”.(MANÇANO, 1999, p.8). Ao construir e
gerar valores e experiências alicerçadas na consciência revolucionária da classe
26

O conceito de classe aqui utilizado teve sua inspiração e referência na célebre definição de
E.P.Thompson. Para o marxista inglês, classe é : “(...)um fenômeno histórico, que unifica uma série de
acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da experiência como na
consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. Não vejo a classe como uma ‘estrutura’, nem mesmo
como uma categoria’, mas como algo que ocorre efetivamente(e cuja ocorrência pode ser demonstrada)
nas relações humanas.(...)A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências
comuns(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra
outros homens cujos interesses diferem ( e geralmente se opõe) dos seus”.IN: THOMPSON, Edward P. A
formação da classe operária inglesa. A árvore da liberdade- Vol.1 . Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987.p.17.
27 Territorialização e espacialização são termos pouco usados na História, dada a parca importância dada ao
espaço na ciência histórica. Entretanto, essas noções são bastante utilizadas na Geografia. Territorilização,
para o geógrafo Bernardo Mançano, significa “desenvolver um processo de luta e de conquista da terra, que
acontece por meio da ocupação das propriedades que não estão cumprindo com a sua função social. Ao
realizarem a ocupação e estabelecerem o acampamento, as famílias criam uma determinada conjuntura
política que será modificada por meio de negociações envolvendo os sem-terra, o latifundiário e o governo,
entre outras organizações que apóiam a reforma agrária: sindicatos de trabalhadores, partidos políticos
etc.”IN: MANÇANO, Bernardo. O MST, sua genealogia e a luta pela reforma agrária no Brasil. 2002.
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trabalhadora, a ENFF ajuda de modo inestimável, para o processo desmistificação das
prerrogativas destruidoras que legitimam a reprodução do capital.
Neste sentido, considero que uma análise da resistência camponesa perderia
substância se não trouxesse um pouco deste problema secular no Brasil: a concentração
fundiária. Não se trata aqui de analisar toda a longínqua trajetória da questão agrária no
Brasil, mas sim de apontar que a briga do MST é, antes de tudo, contra o caráter
historicamente excludente do desenvolvimento histórico da “modernização” capitalista em
terras tupiniquins. A fim de compreender de que modo o MST se insere nessa longa luta
do campesinato brasileiro contra a concentração de terras, faz-se importante traçar um
tanto dos percursos pretéritos dessa dramática história:
Quando estudamos historicamente a estrutura fundiária no Brasil, ou seja, a forma
de distribuição e acesso à terra, verificamos que desde os primórdios da
colonização essa distribuição foi desigual. Primeiro foram as capitanias
hereditárias e seus donatários, depois foram as sesmarias. As sesmarias estão na
origem da grande maioria dos latifúndios do país, fruto da herança colonial. Com a
independência e com o fim da escravidão, trataram os governantes do país de
abrir a possibilidade de, através da “posse”, legalizar grandes extensões de terras.
Com a Lei de Terras de 1850, entretanto, o acesso à terra só passou a ser
possível através da compra/venda com pagamento em dinheiro em dinheiro, o que
limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra dos escravos sendo
libertos. Dessa forma, podemos verificar que os princípios que marcam a
concentração fundiária no Brasil nunca deixaram de existir. (STÉDILE, 1994, p.
55).

Vê-se que a questão de terras, a despeito das distintas metamorfoses que
ganhou ao longo do tempo, sempre constituiu um verdadeiro drama da sociedade
brasileira. Na ENFF, por sua vez, há uma adesão na matriz curricular das problemáticas
atinentes a abusiva concentração de terras através da incorporação crítica da história
social do Brasil pautado numa visão de mundo aberta, plural e heterodoxa das lutas
sociais. Por exemplo, lá existe
No núcleo de estudos latino-americanos, onde se discutem questões relacionadas à história e à política do continente, os quais vêm desenvolvendo vários cursos voltados ao de bate e formulação teórica da América Latina. Dentro deste núcleo há outro, o de teoria política, o qual traz um currículo envolvendo as áreas de filosofia, economia política, questão
agrária e outros temas para militantes do MST e de outros movimentos sociais da América.
O MST é, portanto, expressão do caráter excludente e desigual do nosso
desenvolvimento econômico, ou seja, sua existência decorre precisamente da índole
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inexoravelmente perversa que comanda as relações de poder no contexto da
reestruturação produtiva do capital, na qual muitos vivem às mínguas, e uma diminuta
minoria goza à custa do sangue e suor dos trabalhadores. Ao insurgir-se contra esse
modelo socioeconômico, o MST contribui, sem sombra de dúvidas, para o fortalecimento
da consciência verdadeiramente democrática no Brasil, já que ajuda a denunciar que não
adianta muito os direitos estarem apenas resguardados na letra da lei, pressionando
mediante prática revolucionária o Estado para fazer valer esses direitos na vida prática,
mas também constrói através de sua experiência concreta o alicerce de sua própria auto
emancipação. Desse modo, o Movimento atua para a construção do movimento
autônomo da imensa maioria em proveito da mesma.
Talvez, surja em nós um sentimento de indagação, no sentido de questionar o
porquê de o MST lutar tanto- junto com outros movimentos sociais- para a realização da
reforma agrária no Brasil? Ora, a resposta não tão simples assim, já que não se resume
tão somente a conquista da terra. Pois, antes de tudo, trata-se de uma proposta
multidimensional de reforma agrária popular que visa à transformação da sociedade como
uma totalidade.
se insere como parte dos anseios da classe trabalhadora brasileira de construir
uma nova sociedade: igualitária, solidária, humanista e ecologicamente
sustentável. Cujos objetivos são(grifo nosso): a) Eliminar a pobreza no meio
rural.b) Combater a desigualdade social e a degradação da natureza que tem
suas raízes na estrutura de propriedade e de produção no campo;c) Garantir
trabalho para todas as pessoas, combinando com distribuição de renda;d) Garantir
a soberania alimentar de toda população brasileira, produzindo alimentos de
qualidade, desenvolvendo os mercados locais.e) Garantir condições de
participação igualitária das mulheres que vivem no campo,em todas as atividades,
em especial no acesso a terra, na produção, e na gestão de todas as atividades,
buscando superar a opressão histórica imposto às mulheres, especialmente no
meio rural. (MST, 2009)

Desse modo, quis enfatizar que o combate central do MST é travado contra
essa lógica predatória que procurei traçar aqui em linhas gerais, segundo a qual a
burguesia usufrui das benesses adquiridas através de despudoradas expropriações e
áridas explorações dos trabalhadores enquanto a imensa maioria só tem água insalubre
na geladeira. Talvez, esse seja o principal trunfo do MST: colocar-se enquanto um
movimento camponês que luta tanto contra a exclusão das classes subalternas do campo,
quanto em nome de três objetivos principais: “Lutar pela terra; Lutar por Reforma Agrária;
Lutar por uma sociedade mais justa e fraterna”. (MST, 2009)
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2.3 ENFF: A CONSTRUÇÃO DE UM SONHO
A maioria dos recursos obtidos para a fundação da Escola Nacional Florestan
Fernandes decorreu da venda das fotos do engajado fotógrafo Sebastião Salgado e do
livro Terra, coletânea que acompanhava tanto as fotografias deste, quanto um prefácio do
notável escritor lusitano José Saramago, bem como um CD chamado “Terra”, produzido
por Chico Buarque de Holanda. Os três artistas doaram os direitos autorais de suas obras
ao MST, cada um conforme suas capacidades e talentos, mas reunidos com o mesmo
propósito: ajudar a luta dos trabalhadores rurais Sem Terra. Sebastião com o poder
efusivo de sua fotografia; Saramago com o enlace delicioso de suas palavras prenhas de
lirismo e sabedoria; Chico com o ritmo poético de suas músicas. Com os recursos obtidos
das vendas de tal obra, uma estrondosa solidariedade tomou posse das mentes e dos
corações de milhares de militantes e simpatizantes do MST para a consecução da ENFF.
A pesquisa empírica, todavia, trouxe uma perspectiva distinta da que imaginara,
pois conforme salientado pelos companheiros da brigada Apolônio de Carvalho da ENFF,
os recursos adquiridos com a venda de tais obras supracitadas realizou-se tão somente a
construção da ciranda Saci Pererê 28, bem como uma parte do terreno dedicado a
produção agroflorestal. Esse foi um dos dados que o processo empírico trouxe à cena, ou
seja, antes da visita acreditava piamente este pesquisador que a construção da Escola
Nacional fosse decorrentes tão só da coletânea Terra. Contudo, conforme depoimento dos
militantes da ENFF que lá moram desde a inauguração em 2005, este dinheiro serviu
para a compra do terreno, bem como para a construção da ciranda acima citada e um
pequeno lote ao lado, sendo o restante, fruto de uma extraordinária demonstração da
coletividade e solidariedade campesina. Em outros termos, sem a disposição homérica de
sujeitos anônimos do mundo inteiro que juntaram argamassa, cimento, tijolo a tijolo e
entusiasmo, a escola não seria concretizada. Devemos, portanto, a eles a sua

28

Local de estudo e divertimento destinado para as crianças, não só para os sem- terrinha, mas para os
companheiros que vêm de outro estado ou de outro país com seus filhos.
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construção.29 Através do que o MST denomina brigadas 30 que a ENFF conseguiu erguerse.
A ENFF é um espaço construído pelos e para os trabalhadores, sendo
destinada a sua formação política entendida como recurso indispensável na solidificação
ideológica dos anseios emancipadores da classe trabalhadora. Nesta conformidade de
concatenar a consciência crítica com a prática revolucionária é que a Escola foi
Batizada com o nome de um dos maiores sociólogos e políticos brasileiros, muitos
consideram a ENFF o resultado da idéia, da força, do trabalho voluntário, da
persistência e solidariedade de diversos atores sociais ‘que acreditam numa
educação e formação de qualidade e que lutam para romper com as cercas da
ignorância, do latifúndio e do capital’, acredita Paulo Almeida, da coordenação
política pedagógica da escola. (MST, 2015)

De modo que a relevância histórica da ENFF é precisamente essa:
disponibilizar ao conjunto dos militantes e dirigentes um processo valoroso de formação
ética e política, a fim de manter acesa e flamejante a chama da consciência revolucionária
com vistas à transformação social. Desse modo, a ENFF renova os compromissos
ancestrais da experiência de luta da classe trabalhadora. Ela é descendente do
extraordinário querer de autoformação, de auto-esclarecimento que povoa um semnúmero de registros da memória dos trabalhadores. Nesta caminhada de já 13 anos, a EN
realiza um formidável trabalho de formação política, de atualização do verbo de luta da
classe trabalhadora, ela reitera em sua práxis o internacionalismo e a solidariedade como
29

Conforme números oficiais do MST, em números estimativos, oram mais de 1.000 pessoas, entre
homens e mulheres, organizadas em 25 brigadas de trabalhadores voluntários de 112 assentamentos e 230
acampamentos de diversos estados brasileiros. Esse foi o contingente total para construir o que ficou
conhecido com Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF). Sem dúvida, a EN PE um sonho construído a
muitas mãos. Disponível em: http://www.mst.org.br/2015/07/17/dez-anos-de-enff-um-sonho-construido-amuitas-maos.html. Acessado em 16/05/2018.
30 As brigadas são estruturas de organização do MST que visa articular o desenvolvimento das tarefas e sua
operacionalização. As brigadas foram criadas para substituir as grandes regionais, permitir uma maior
participação de homens e mulheres e facilitar a multiplicação de lideranças. Cada brigada é estruturada a
partir de quatro setores, quais sejam: 1º- Núcleos de base( sendo, geralmente, compostos por umas 10
famílias e coordenados por um homem e uma mulher. Os núcleos devem se reunir, pelo menos, duas vezes
ao mês, para discutir os problemas locais, planejar o trabalho voluntário, recolher a contribuição para a
marcha e escolher os representantes que irão participar das viagens, dos cursos e encontros, além de
organizarem atividades coletivas como o mutirão e a troca de dias de trabalho); 2º- Setores (de frente de
massa, de produção, de educação, de formação, de saúde, de gênero, de comunicação e de cultura) – cada
setor possui dez representantes, cada representante é responsável por três ou cinco núcleos de famílias; já
os setores estaduais são compostos por um representante de cada brigada; 3º- Direção Coletiva é
composta por um representante a cada cinco núcleos.Por exemplo, se há 1.000 famílias, há 20 dirigentes.
Os dirigentes são incumbidos de repassar os informes aos demais coordenadores de núcleo; 4ºCoordenação da Brigada é composta por todas as pessoas responsáveis por alguma função, seja nos
núcleos ou nos setores. MST. O funcionamento das Brigadas do MST. São Paulo: Setor de formação do
MST, 2005 apud MIRANDA, de Sousa Roberto; CUNHA, Luís Henrique. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DO MST: lógica política e lógica prática. CADERNO CRH, Salvador, v. 26, n. 68, p. 363-376, Maio/Ago.
2013.
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os maiores legados da história dos trabalhadores. Ao colocar a luta em escala planetária,
ela torna-se um lugar privilegiado em que coro da Internacional Comunista pode ser
entoado em várias vozes31. Assim, a EN torna-se um autêntico e inédito patrimônio da
rebelde trajetória da classe trabalhadora, isto é, ao mesmo tempo em que critica os limites
de uma ideologia baseada na razão instrumental e no progresso ilimitado; aponta, por
outro lado, para as possibilidades históricas do entusiasmo, da sabedoria, da formação
ideológica crítica, da astúcia e do engajamento como elementos essenciais da luta política
contra-hegemônica.
Outro aspecto importante de frisar é o internacionalismo, já que a sua atuação
transcende os limites nacionais, seja na sua fundação que contou com a ajuda de
organizações coletivas internacionais, como a Via Campesina que ajudou na exposição e
venda das obras da coletânea “Terra”, seja na disponibilidade de cursos, seminários e
capacitações destinados para a classe trabalhadora do mundo inteiro. A perspectiva
internacionalista da ENFF é uma luz no túnel da excessiva fragmentação das lutas
políticas atuais. Aqui a luta das mulheres, dos negros, das crianças (os sem-terrinha), do
movimento LGBTT, não se encontra apartado, mas inserido no contexto global de
contestação à ordem global dominante. Desse modo, a frase final do Manifesto do Partido
Comunista de 1848 de Marx e Engels é levada a sério, a saber: “proletários do mundo
inteiro, uni-vos!”.
Ao longo de sua trajetória de luta, o MST foi incorporando pouco a pouco
demandas e reivindicações advindas da própria experiência de luta com outros
movimentos sociais, como o movimento Negro ou o forte movimento libertário da
comunidade LGBT, ou seja, o MST aprendeu na práxis a incorporar em suas pautas as
plataformas

reivindicatórias

de

outros

sujeitos

sociais

excluídos

da

história,

arregimentando suas respectivas forças para a luta política. Pois conceberam que a luta
deve ser unificada, já que o inimigo e o paradoxo basilar são os mesmos: a burguesia e a
contradição entre capital e trabalho.
Ao colocar em tela a incorrigível contradição entre capital e trabalho inerente à
reprodução sociometabólica do capital, a ENFF aparece no cenário da história como um
relevante espaço mundial para a formação de quadros para o enfrentamento desigual das
forças sociais em disputa, a saber: expropriadores e expropriados, ou seja, um mérito
indubitável da Escola é cooperar para a cultura da dissidência no contexto da encarniçada
31
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luta de classes, operando no seio da militância um processo de “desnudamento” do real ,
sendo decisivo para a interpretação e conhecimento dessa realidade que está além das
aparências. Ao possibilitar o intercâmbio de conhecimentos, práticas, armas da crítica e
crítica das armas com outras organizações de trabalhadores rurais e urbanos do mundo
inteiro, a ENFF atua vigorosamente na construção de um projeto societário de cunho
popular e igualitário:
O objetivo entendido pelas brigadas de construção era de estar construindo uma
universidade popular aberta às pessoas que não têm oportunidade de estudar, e,
para si próprios, para os seus filhos e companheiros de luta, aberta também aos
outros movimentos sociais que se somam na luta por um projeto popular para o
Brasil. (PIZETTA, 2007)

As brigadas tecem a nova manhã, mas sabem à luz da educação pela pedra de
João Cabral de Melo Neto que um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará
sempre de outros galos32.
Trata-se, portanto, de perceber que a ENFF constrói no seu fazer-se, uma
mediação dialética entre o reino das idéias e a intervenção crítica para a necessária
transformação dos sujeitos reais inscritos nas abjetas vilezas e imundícies do mundo
concreto sob a ordem do capital.
De modo que, seu importante papel em nossa quadra histórica é o de
disponibilizar aos militantes um espaço de formação ética e ideológica para enfrentar as
severas problemáticas desse capitalismo selvagem. Numa palavra, sendo Severina para
a imensa maioria, creio sim que a presente investigação tenha uma vocação política, na
medida em que acredita no espírito crítico e revolucionário dos trabalhadores no contexto
da encarniçada luta entre as classes sociais, a fim de tornar a classe trabalhadora sujeita
do processo histórico de transformação substantiva.
A classe trabalhadora tem necessidade de um conhecimento de caráter
revolucionário, isto é, de um conhecimento que lhe permita compreender o
conjunto do processo histórico de tal modo que ela se veja como sujeito capaz de
transformar radicalmente o mundo.(TONET, 2014)

Por ser um autêntico espaço de luta dedicado à formação humana e política
dos trabalhadores, a ENFF, aparece no cenário das lutas políticas como uma poderosa
força contra-hegemônica, na medida em que capacita e encoraja os trabalhadores a
32

De um que apanha esse grito que ele, e o lance a outro; de outro galo que apanhe o grito de um galo
antes, e o lance a outro; e de outros galos que como muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus
gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos. Poesia
“Tecendo
a
manhã”
de
João
Cabral
de
Melo
Neto.
Disponível
em:
http://www.jornaldepoesia.jor.br/joao02.html . Acesso em: 30.05.2019
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semearem à luta, no sentido de indicar através das suas ações para a necessidade de
transmutar os valores que presidem a sociabilidade capitalista. Por isso,
o engajamento por uma educação e formação da consciência crítica no sentido de
uma transformação revolucionária rumo a uma sociedade pautada na igualdade e
na liberdade substantiva não se conquista nos bancos da escola formal, mesmo
em casos da feliz e rara exceção da regra de haver um educador com princípios
revolucionários, disposto a quebrar a apatia dos estudantes diante de
“ensinamentos” tão inúteis e desinteressantes. Educação e formação da
consciência efetivamente crítica e revolucionária só podem ser conquistadas a
partir da realidade das lutas travadas contra o capital, da experiência que emana
da agudeza das contradições da atualidade. (PINASSI; 2014, p. 115-6)

Certamente é por sua rebelde experiência de classe é que o Movimento e sua
Escola Nacional são vistos pelas elites dirigentes como criminosos e perigosos, uma vez
que é absolutamente inaceitável aos olhos do dominante que os próprios trabalhadores
organizados coletivamente construam os processos revolucionários de sua autoformação
e autotransformação. Esse temor pode ser verificado pela quantidade assombrosa de
vítimas letais, bem como ameaças e perseguições contra a experiência de luta dos
trabalhadores.
Assim, a ENFF apresenta as perspectivas de transformação radical da
sociedade, sobretudo, por apresentar um projeto consoante com os valores de formação
da autoeducação dos trabalhadores baseado no desenvolvimento contínuo da
consciência socialista. Pretendo deixar claro que através da sua práxis revolucionária, a
ENFF visa construir a possibilidade real e concreta de outro mundo possível, que está
para além do capital que, por sua vez, não encontra repouso nos postulados colocados
pela farsante democracia à moda liberal, posto que esta não é capaz de fornecer
elementos necessários para a transformação radical. Ao contrário, tal como se desenha
atualmente, a vigência da presente dominação estrutural capitalista mantêm os valores
que asseguram a destrutividade precisando para tal empresa operar a condenação e
criminalização de toda e qualquer noção questionadora do establishment.
Além disso, a Escola não se enclausura nos posicionamentos resignados e
fatalistas que sucumbem à potência criadora dos seres históricos. O credo da ENFF
reside precisamente no contrário, isto é, na autoconsciência, na emancipação, na
liberdade humana. Como nos é sobejamente sabido, isso é impossível dentro do atual
sistema alienante e desumano do Capital.
A ENFF em sua proposta pedagógica assumiu tais valores, com a preocupação de
possibilitar aos militantes do MST a construção de uma consciência crítica sobre a
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dinâmica social na qual estavam inseridos, sobretudo, os seus companheiros de
classe. Para os porta-vozes do movimento, a procura de se estabelecer a
compreensão crítica e transformadora da realidade social, foi o principal fator que
impulsionou a sua criação. (BAUER, 2015)

Neste arco, a perspectiva educacional baseada na pedagogia freiriana é um
dos pilares fundamentais da ENFF, a qual reside na proposição de perspectivas que visem à superação das formas de dominação e subordinação estrutural, partindo da leitura
de mundo prévia dos trabalhadores no processo de construção de um saber-fazer preocupado com a vida dos oprimidos. Pois, o modelo ontológico do sistema do capital é incapaz
de resolver ou até mesmo propor soluções plausíveis para “superar permanentemente todas as formas de dominação e subordinação estrutural, e não apenas a sua variedade
capitalista” (MÉSZAROS, 2007, p. 29). Esta lógica predatória do capital não parece capaz
de indicar uma saída
desse círculo vicioso, pela eliminação permanente de todas as formas de
conflitualidade/ adversidade antagônica. Não é capaz (grifo nosso) de (...) uma
refundação radical da política sobre as bases de uma racionalidade substantiva e
historicamente sustentável, para ser capaz de administrar conscientemente todos
os assuntos humanos na escala global exigida. (MÉSZAROS, 2007, p. 32)

Do ponto de vista oficial do MST, e à revelia deste processo alienador, a ENFF
assume determinados princípios( os quais aqui denominamos como arte da resistência)
para enfrentar a avassaladora crise estrutural do Capital:
[...] a. Buscar uma prática intelectual e política que permita produzir o máximo de
conhecimento científico necessário à transformação da sociedade; b. Estimular a
organização social, política e econômica para superar os desafios internos das
áreas de reforma agrária; c. Formar lideranças que contribuam para a construção
de uma sociedade justa, fraterna, democrática e igualitária; d. Proporcionar intercâmbio de conhecimentos e experiências com outras organizações de trabalhadores rurais e urbanos; e. Capacitar tecnicamente os militantes da reforma agrária,
nas áreas de maior necessidade do movimento. (MST, 1998)

Do exposto, nos parece deveras valioso examinar o trabalho desenvolvido pela
ENFF, haja vista a sua disposição moral de enfrentar o destrutivo poder do capital tanto
através do questionamento aberto dos postulados históricos que o legitimam, bem como
na proposição de uma práxis que procura superar o status quo, seja através da
concepção de trabalho voluntário oposto à lógica reificadora do trabalho na lógica
capitalista, seja na crítica radical dos processos de interiorização da consciência
mistificada

53
Nesse sentido, vale lembrar com Mészáros (1981, p.272-273), que a ‘contestação’
da educação no sentido mais amplo é o maior desafio para o capitalismo, pois
afeta diretamente os processos mesmos de ‘interiorização’ através dos quais a
alienação e a reificação puderam até agora predominar sobre a consciência dos
indivíduos.(JIMENEZ; MENDES, 2000)

Para frear os processos sociais de interiorização alienantes incrustados na
consciência dos indivíduos como leis “eternas” e “naturais”, a ENFF desafia o capital, na
medida em que fomenta o intercâmbio de experiências teórico-práticas consoante com os
conhecimentos e perspectivas da própria classe trabalhadora. De modo que, autores
como Paulo Freire ou o radical filósofo húngaro István Mèszàros são convocados para
ajudar a desnudar os véus que cobrem a realidade. Ambos ressaltam o decisivo papel
ideológico no contexto das lutas sociais, seja como alerta para desnaturalizar as
prerrogativas inerentes aos anseios da dominação burguesa( falsa consciência), seja por
ressaltar a importância da educação e da crítica radical capazes de catapultar a
consciência e a ação rumo a uma mudança social ensejada.
A força do desenvolvimento progressivo da consciência comunista é crucial em
nosso tempo histórico, dada as ameaças de destruição global ocasionados pelas
determinações estruturais destrutivas do sistema do capital, incapaz de resolver seus
antagonismos sistêmicos. Na contracorrente desta restritiva visão de mundo, a ENFF
prossegue adiante no
desenvolvimento contínuo- nunca definitivamente completado da consciência
socialista. Assim, o modo hegemônico de controle sociometabóico se define tanto
em termos de impacto duradouro de seus princípios orientadores livremente
adotados e importantes do ponto de vista operacional- que transformam em
realidade a força da consciência individual e social- como por meio da capacidade
efetiva de produção material e reprodução societário oniabrangente.(MÉSZÁROS,
2008)

2.4 BREVÍSSIMA ANÁLISE DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL À LUZ DO
MARXISMO CRÍTICO
Antes de conhecer a monumental crítica de Karl Marx ao modo – de -produção
da vida capitalista, percebia sem qualquer articulação lógica as agudezas da vida
concreta com os próprios sentidos. Antes de compreender um pouco sobre as dinâmicas
e leis de funcionamento do capitalismo a partir de seu maior crítico, o estudioso filósofo
alemão Marx, via com verdadeiro espanto o terror das mazelas sociais, desde o esgoto a
céu aberto nas favelas de Fortaleza donde despachava cigarro com meu avô, onde pela
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primeira vez bebi água com gosto de merda, até o desespero de pessoas famintas,
mendigando por qualquer centavo ou migalha de pão dormido para literalmente não
morrer de fome. Algo de podre ronda o reino do capital!
Não precisa de muita sofisticação intelectual para ver e sentir a miséria e a
pobreza alastrada. De modo que, esse cenário deplorável mexia profundamente com
meus sonhos e instintos, apesar de não saber bem o motivo de tal miserabilidade. Hoje,
esse painel desolador continua a mexer com meu íntimo, mas de outra forma, pois sei
que tal processo de pauperização não é natural ou fruto de mera “preguiça” dos pobres,
mas sim inerente à reprodução mesma das determinações sistêmicas do capitalismo.
Quem nos ensinou isto foi Marx, assinalando que a produção capitalista está
necessariamente relacionada com o aprofundamento das expropriações sociais, fruto de
suas incorrigíveis determinações reprodutivas. Dentro da lógica que preside a nefasta
acumulação do capital, a esmagadora maioria da humanidade é vista como lixo, tendo
que suportar todas as imundícies e fardos da sociedade capitalista sem desfrutar nem um
pouco das benesses deste mundo cão, ou seja, mediante os imperativos de reprodução
sociometabólica do capitalismo, pouquíssimos sujeitos gozam enquanto os trabalhadores
são coisificados, impedidos por questões estruturais ao seu direito de ser, ser mais.
Ao contrário dos defensores do capital, não há como corrigi-lo, pois sua nature za é essencialmente contraditória e irreformável, já que para se reproduzir, o capital inevitavelmente precisa lascar com os trabalhadores e com a natureza. È precisamente por suportar todos os fardos da sociedade sem gozar de suas vantagens, é que Marx credita
aos trabalhadores o papel de emancipar a humanidade deste ultrajante “reino da necessi dade”. De maneira que cabe a força revolucionária do proletariado a redenção dos males,
ou seja, é por representar o sofrimento universal da humanidade é que a classe trabalha dora é convocada a virar o mundo de cabeça para baixo, a fim de ingressar no “reino da
liberdade”, o comunismo. Assim, “no decurso dessa luta, o proletariado é forçado a empregar procedimentos revolucionários, ainda que no início sua ação não ponha em causa
o regime” (LOWY, 2012)
Esse é, sem dúvida, um dos motivos pelo quais inclino meu estudo e paixão
para a ENFF, uma vez que vejo nela a assunção crítica da consciência revolucionária, a
qual esta assume a sua responsabilidade para derrubar o este injusto e desgraçado estágio da humanidade, apontando para a necessidade de lutar quotidianamente contra esta
barbárie através de suas palavras, intuições, artefatos, técnicas, imaginações, símbolos,
músicas, poesias e outras armas da crítica. Sua ação revolucionária tem as vistas volta-
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das para a crítica da vigente catástrofe em curso, contribuindo- desse modo- para a construção de uma transição socialista de uma sociedade sem classes. Com isso atua decisi vamente no questionamento das premissas ontológicas de seu próprio tempo e, sem dúvida, auxilia na construção de uma consciência comunista gerador de novo tempo vindouro,
o futuro de uma esperança.
Vejamos, agora, um panfleto que expressa a natureza encarniçada da luta de
casses e todo o seu viés ideológico 33. Assim que li esta odiosa celebração do espírito do
ódio, da morte e da guerra contido neste panfleto, tive uma forte taquicardia. Um malestar passeava por minhas artérias toda vez que re-leio, pois ele não é uma “falsa cons ciência”, mas sim uma desavergonhada visão sicária que preside a ideologia dominante.
Infelizmente, o morticínio das populações negras, camponesas e faveladas não remonta a
hoje, mas retroagem a um passado mais longínquo. Infelizmente, os poderosos não têm
cessado de vencer. Todavia, o MST sabe que nem os mortos estarão em paz se continuar
esse cortejo triunfa da casse dominante.
Assim, um dos prementes desafios que se desenham na tessitura desta
dissertação será o de desnudar as formas através das quais ocorre a operacionalização
dos mecanismos ideológicos que asseguram a reprodução social do capital. Pois, sendo a
ideologia componente indispensável para compreender a dinâmica da sociedade de
classes, convém retomar o alerta de Marx, o qual põe em evidência que tanto a ideologia
dominante de capa época é a ideologia da classe dominante, quanto demonstra que tais
ideais estão inseridas em um contexto histórico condicionado pelos agentes materiais:
As ideais da classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes, isto é, a
classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua
força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de
produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que
a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos
daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual (MARX, 2007, p. 47).
33

“Povo de São Gabriel, não permita que sua cidade tão bem conservada nesses anos, seja agora maculada pelos pés
deformados e sujos da escória humana. São Gabriel, que nunca conviveu com a miséria, terá agora que abrigar o que
de pior existe no seio da sociedade. Nós não merecemos que essa massa podre, manipulada por meia dúzia de
covardes que se escondem atrás de estrelinhas no peito, venham trazer o roubo, a violência, o estupro, a morte. Estes
ratos precisam ser exterminados. Vai doer, mas para grandes doenças, fortes são os remédios. É preciso correr sangue
para mostrarmos nossa bravura. Se queres a paz, prepara a guerra, só assim daremos exemplo ao mundo que em são
Gabriel não há lugar para desocupados. Aqui é lugar de povo ordeiro, trabalhador e produtivo. Nossa cidade é de
oportunidades para quem quer produzir e não há oportunidades para bêbados, ralé, vagabundos e mendigos de
aluguel. Se tu, gabrielense amigo, possuis um avião agrícola, pulveriza a noite 100 litros de gasolina em vôo rasante
sobre o acampamento de lona dos ratos. Sempre haverá uma vela acesa para terminar o serviço e liquidar com todos
eles. Se tu, gabrielense amigo, és proprietário de terras ao lado do acampamento, usa qualquer remédio de banhar
gado na água que eles usam para beber, rato envenenado bebe mais água ainda. Se tu, gabrielense amigo, possuis
uma arma de caça calibre 22 atira de dentro do carro contra o acampamento, o mais longe possível. A bala atinge o alvo
mesmo há 1200 metros de distância. FIM AOS RATOS. VIVA O POVO GABRIELENSE!”
(Panfleto da cidade de São Gabriel, RS)
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A ideologia dominante, portanto, serve sobremaneira para a manutenção dos
privilégios da classe dominante, uma vez que possuem a hegemonia dos meios de
comunicação, da propriedade da terra, do comércio, da indústria e da política. Nessa
tessitura acachapante, os dominados não têm o direito concreto e/ou condições reais de
contrapor a visão de mundo burguesa, sob o risco de serem ameaçados, perseguidos
e/ou mortos. Exemplo clássico da dimensão enviesada e encarniçada da ideologia
dominante é o ódio histórico da classe burguesa contra os pobres, sobretudo, aqueles
insubmissos que lutam por justiça social e não se resignam a uma posição fatalista.
O panfleto acima citado não deveria deixar qualquer fresta de dúvida quanto ao
caráter genocida dos grandes proprietários de terras, pois o que as franjas mais ativas da
burguesia quer é a eliminação dos “sujos”, dos “ratos” do MST. A banalização do mal da
grande burguesia, que a filósofa judia Hannah Arendt caracterizou no consagrado livro As
Origens do Totalitarismo, como uma das características mais singulares dos regimes
totalitários, não pode nos causar indiferença, nem tampouco absenteísmo, pois ambas as
posturas são covardes. Pois, o que está em jogo é precisamente a aniquilação da vida,
baseado numa visão de inimigo, no caso, os dignos camponeses que lutam por terra, os
quais são tidos como ratos que merecem gasolina e fogo em suas “fedorentas” lonas
pretas, pois eles “atrapalham” a “sagrada” propriedade privada. Contra a propaganda da
morte típica do odioso fascismo, ficamos – isso sim- com Gonzaguinha e a pureza das
respostas das crianças sem terrinha da ciranda infantil Saci Pererê, é a vida é bonita e é
bonita...
A raiva contra o Movimento é ferrenha, dentre outras dimensões, exatamente
pelo fato deste sujeito coletivo contrariar os pilares fundamentais da sociabilidade
capitalista, sobretudo, o culto à “sacrossanta” propriedade privada dos meios sociais de
produção. De mais a mais, a burguesia é a classe social que odeia um dos advogados
mais potentes dos direitos históricos da classe trabalhadora, o MST, porque este além de
contrariar a dominação das relações materiais e espirituais da vida burguesa, também
propõe um modelo de sociabilidade baseado nas vivências e projeções autogestadas pela
própria classe trabalhadora. Esta audácia de lutar com organização e coragem contra a
“inconteste” sociedade do capital é insuportável para os donos da situação.
Como exemplo verificado na empiria pode-se citar a tentativa rebelde de
construir uma política de educação capaz de oferecer contrapontos ontológicos a
hegemonia do capital, acompanhado por uma perspectiva de positivação de outra ordem

57

societária, de cunho comunista. Na educação de caráter burguês existe uma ostensiva
mercantilizaçâo do saber, sendo a educação não mais um direito constitucional, mas sim
uma mercadoria incorporada sistematicamente à política de reprodução do capital. Nesta
lógica perversa, os conteúdos são prescritos de alto a baixo pelos donos do poder, sendo
a Escola um lugar onde nada ou pouco se apreende, propositalmente, a “prova decoreba”
e a quase obrigatoriedade do professor em “passar o aluno de ano” são expressões deste
modelo retrógrado e alienante. De modo que a ofensiva empresarial controla e gerencia
as escolas a partir das mesmas prerrogativas que presidem a lógica reificadora do capital:
gestão por produtividade, progressiva perca da autonomia dos sujeitos, pedagogia de
resultados e parcerias com a iniciativa privada. Esse processo de desmantelamento da
educação pública não é contingente, mas sim inserido num processo de alienação que o
BM(Banco Mundial) visa impor à sociedade.
Na ENFF, à revelia da reificação reinante, busca-se a promoção de um
pensamento crítico e holístico para prosseguir adiante nas experiências reais da vida
concreta, assim, o conhecimento está combinado com uma prática social transformadora.
Pautado por tais valores radicais, a ENFF procura formar um sujeito coletivo capaz de
elevar sua consciência teórico- prática rumo à desmistificação das relações sociais,
forjando uma contraconsciência. Por ser uma Escola autogovernada e autoorganizada
pelos trabalhadores, ela se encontra em permanente tensão contra a lógica de
privatização do ensino e da sociedade. Na ENFF, não há a disjunção basilar entre o
pensar e o agir típica da educação tradicional e formal, posto que para essa, os processos
de ação e reflexão estão inseridos na experiência mesma de fomento e amadurecimento
contra- hegemônico fomentado no seio da luta de classes de diversos povos subalternos
da América Latina. Dessa maneira, A ENFF é um gérmen capaz de capilarizar o processo
revolucionário em escala global.
Contra o poder alienante da ideologia dominante, a ENFF iça sua bandeira no
mastro da rebelde história da classe trabalhadora. Ao inclinar seu entusiasmo para
compreender como se gestam as condições materiais de constituição e reprodução da
riqueza social, a Escola Nacional lança as bases para a compreensão crítica da economia
política, constituindo dessa maneira um alicerce firme para pensar as bases reais das
transformações ensejadas. Desse modo, seu valor é inestimável tanto para o exame das
contradições da vida, quanto para a elaboração crítica das inervações do corpo coletivo
que se processam no seio da classe trabalhadora. Por isso, são vilipendiados pelos
aparelhos privados da hegemonia burguesa.
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Exemplo paradigmático da violência inerente ao exercício do poder da classe
dominante são as ameaças, perseguições, prisões e mortes dos camponeses rebeldes do
MST34. Pois, o que os poderosos esperam é a quietude e alienação do povo, e não a
rebeldia das intransigências revolucionárias capaz de tencionar o campo das forças
sociais em disputa. Estes, por sua vez, recusam-se através de sua experiência histórica
em aceitar quietos a inexorabilidade da história.
Pois o processo histórico é dialético, apesar de a ideologia dominante ser o da
classe dirigente conforme assinalou Marx; tal dominação, por sua vez, encontra seu
contraponto crítico nos processos históricos de resistência dos “de baixo”

35.

A ENFF é o

testemunho vivo de uma instituição que expressa os interesses coletivos dos oprimidos na
conquista de sua humanidade subtraída pelos excessos do capital, sendo expressão de
uma extraordinária e impetuosa vontade de formar a si mesma. Por esse motivo, a saber:
a de o capitalismo levar a maioria da humanidade para a casa do desespero, é que
seguem a alternativa apontada por Karl Marx para sair desse círculo vicioso da
dominação burguesa, que é precisamente a irrupção da revolução proletária que seja
obra da própria classe trabalhadora. Só ela nos redimirá. Talvez, seja esse o maior trunfo
da ENFF: trazer para a cena histórica a importância de estudar intensivamente as
contradições da realidade, a fim de trilhar os caminhos do amanhã a partir da vigilância

34

A despeito de toda uma engenharia social feita para eliminar o MST, eles resistem a esse processo
histórico através de atos, gestos, palavras, manifestações, piquetes, paralisações, ocupações de prédios
públicos, marchas, greves, passeatas, simulações, eufemismos e, muitas vezes, esses insubordinados
sujeitos históricos pagam com a própria vida pela boniteza de lutar e a coragem de amar a vida, haja vista
que desde o fim do período da ditadura empresarial-militar até hoje mais de 1.600 lideranças camponesas
foram mortas conforme dados da CPT(Comissão Pastoral da Terra).
Sobre isso ver:
https://www.cptnacional.org.br/
Acessado em: 25.05.2019.
35 A mim me parece que quem mais proficuamente utilizou a referida expressão foi Emir Sader, referindo-se
aos sujeitos sociais despojados do seu direito de ser, de ser mais. Tal marginalização decorre da inscrição
do proletariado no seio do processo produtivo, seja como mercadoria, através da qual o patrão irá lucrar à
custa de seu sangue e suor, seja através da composição do “exército industrial de reserva”, instrumental
medonho para a árida exploração do trabalho, e conseqüentemente, valorização do valor De maneira que
várias nomenclaturas foram dadas aos espoliados no transcurso da história, a saber: no século XVII, era a
plebe; no XVIII, arraia-miúda; no século XIX com a epopéia da conquista burguesa sobre o globo terrestre,
os não- normatizados recebiam um sem-número de pechas: mendigos, loucos, neurastênicos, doentes,
mendicantes, vadios, bêbados, leprosos e/ou vagabundos. No século XX, os favelados, os pés-rapados.
Hoje, no século XXI, continua o massacre das populações negras e faveladas, índios, camponeses sem
terra e o poviléu sem eira nem beira. Esse verdadeiro Holocausto Brasileiro que perdura até hoje está
inscrita em nossa formação histórica de cunho racista, belicista, misógina, discriminatória, patriarcal e
elitista. A despeito da vitória dos dominadores, tal morticínio dos oprimidos pelas classes dirigentes, todavia,
não ocorre sem resistência daqueles. Ao contrário, eles resistem a esse processo histórico através de atos,
gestos, palavras, manifestações, piquetes, paralisações, ocupações de prédios públicos, marchas, greves,
passeatas, simulações, eufemismos e, muitas vezes, esses insubordinados sujeitos históricos pagam com a
própria vida pela boniteza de lutar e a coragem de amar, haja vista que desde o fim do período da ditadura
empresarial-militar até hoje mais de 1.600 lideranças camponesas foram mortas conforme dados da CPT.
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crítica das experiências e projeções revolucionárias da classe trabalhadora do mundo
inteiro.
Epistemologicamente, alio meu cantar ao coro rebelde de Chico Buarque,
Milton Nascimento e Paulo Freire: afasta de mim este cálice, afasta de mim este cale-se,
afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue! O vinho que pretendo embriagar-me
não decorre deste mundo mesquinho e desencantado da burguesia assassina, mas sim
desejo o mesmo vinho que os pajés da floresta consagram, aquele mesmo advindo da
relação mágica com o cosmo, o qual estabelece uma relação ritualística com as
experiências humanas e o meio ambiente
Em Rua de mão única (1928), Benjamin se refere à embriaguez como expressão
da relação mágica do homem antigo com o cosmos, mas dá a entender que a
experiência (Erfahrung) do Rausch que caracterizava essa relação ritual com o
mundo desapareceu da sociedade moderna. Ora, no ensaio de 1929, ele parece
tê-la reencontrado, sob nova forma, no surrealismo. (LOWY, 2016)

A imagem que me vem de assalto é a emblemática cena de Carlitos em sua célebre película Tempos modernos, no qual aliena sua essência humana, por questões estruturais da brutal industrialização, para tornar-se uma mera parte integrante da engrena gem mercantilista. O capitalismo é desencantado, na medida em que destrói progressivamente todos os elos mágicos e ritualísticos do homem com o cosmo, posto que ele próprio encontra-se numa castradora jaula de ferro, para usar a acepção de Max Weber acerca do encarceramento social entabulado pela lógica mercantil vigente.
Verdade seja dita: criticidade e fantasia são duas armas da crítica tidas como
inaceitáveis aos olhos das classes dirigentes, posto que estas colocam em suspeição os
valores que regem a brutal alienação e exploração reinantes da reprodução sociometabólica do capital. A reflexão problematizadora sobre as relações materiais e espirituais da
existência constitui, a um só tempo, alicerce para sonhar efetivamente com outro mundo
possível, como também é mecanismo essencial para compreender as contradições ontológicas da sociedade inscrita sob a égide do capital.
No que tange ao contexto de cerceamento das liberdades, a fantasia é umas
das primeiras da lista posta em achincalhe pela libido repressora do colapso a vapor da
máquina capitalista, na qual o sonho, a imaginação e a magia perdem sua massa revolu cionária (tal qual era pensada no Surrealismo), para atender aos anseios do consumo
imediato e compulsório de mercadorias. O capitalismo opera com o desencantamento do
mundo e dos seres conforme observou Walter Benjamim, de maneira que cabe a nós aqui
rastrear, ao arrepio desta redutora ideologia predominante, as formas mediante as quais o
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real possa ser compreendido também pela lente do sensível, do romântico, da ironia, da
fantasia, do bom-humor. O MST procura na mística trazer a cena esses elementos do coração. Urge operar tal redefinição categórica, tanto porque há uma devoção universal aos
valores egoístas em todos os quadrantes do globo terrestre em relação aos desígnios e
cultos da classe burguesa, quanto pelo inquestionável fato que a miséria e a fome só aumentam em relação inversamente proporcional a riqueza dos mais ricos.
Em suma, a expansão do capital exaspera os sofrimentos, agrava as contradições sociais e gera uma teia de lutas entre as classes em disputa. Assim, além de frisar
que a lógica do capital-imperialismo é pauperização,
é preciso também levar em conta que uma expansão mundial da concentração de
capitais, em sua desesperada corrida pela acumulação cega, gera uma complexa
teia de embates e lutas da qual o processo histórico é a resultante. Nas
contradições de sua expansão, o capital-imperialismo adentra o século XXI sob
formidável crise, exasperando o sofrimento social e agravando as expropriações
que constituem sua condição de existência. (FONTES, 2010)

De acordo com o pensamento de Marx, o modo- de- produção capitalista só
opera sua reprodução sociometabóica expropriando a força de trabalho alheia, fonte
precípua para o processo da acumulação de mais-valor. A extração de mais-valor é
requisito indispensável da dinâmica societária do capital, pois é precisamente através da
expropriação do trabalho, a mais-valia, é que o capital pode gerar seu metabolismo social.
Mas, e o que é capital?
O Capital, conforme assevera Marx, não é uma coisa ou uma abstração, nem
tampouco é dinheiro, meios de produção ou somente trabalho. O Capital é, antes de tudo,
uma relação social mediatizada pela troca de mercadorias, criadora de valor através da
expropriação do trabalho36.
Marx demonstrou brilhantemente no Primeiro livro d´O Capital, que o processo
de produção, circulação e consumo, opera todo dia um milagre, seu mantra é (D – M – D’)
dinheiro, trabalho produtor de mercadorias, mais dinheiro. Marx diz que mais-valor só há
na troca entre capital e trabalho, que é a mais-va lia, o salário não pago, o tempo de
36

“Historicamente sucedeu que o lucro se obteve primeiro pela venda de mercadorias a preços superiores
aos da respectiva compra, ou seja, por intermédio de operações comerciais, sobretudo no tráfico marítimo e
de longo curso. O empréstimo a juros é uma outra forma muito antiga de obtenção de lucros. Num caso
como no outro trata-se de uma espécie de vigarice que alguém faz à custa de outro alguém, e se todos os
sujeitos econômicos agissem assim uns com os outros, não sobraria, a um nível global, lucro algum. A
transformação de uma soma inicial de dinheiro numa soma superior pela intermediação de uma mercadoria
só pode tornar-se princípio basilar de uma sociedade quando essa mercadoria é de uma natureza muito
particular: tem que tratar-se da própria mercadoria que cria o valor. Essa mercadoria é o trabalho; ou, mais
rigorosamente, a faculdade de trabalho” (JAPPE, As aventuras da mercadoria, pp. 83-84).
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trabalho como valor expresso em dinheiro no preço das coisas na forma mercadoria. Tal
imposição não é abstrata, mas sim uma relação socia l concreta baseada na expropriação
do trabalho, a fonte de toda valorização de valor.
O capitalismo é a introdução do mercado no âmago do ser social, quando a
própria força de trabalho se converte em mercadoria — mas essa imposição não é
abstrata, ela resulta de uma relação social concreta, a expropriação. Através dela
a qualidade propriamente humana (a capacidade de transformar socialmente a
natureza e, ao longo desse processo, também transformar-se) converte-se em
brutal necessidade, a da venda de seu tempo, de sua energia, de sua força de
trabalho. Essas expropriações são a condição social para a extração de valor e
para a valorização do valor. O outro pólo dessa relação social é a concentração da
riqueza, realizada através de roubos, saques, dívidas públicas e aprofundada
através da extração contínua do mais-valor de massas crescentes de
trabalhadores. A força de trabalho é o núcleo central da valorização do valor.
(FONTES, 2017)

De um lado, temos a base social concreta que fundamenta a produção da
riqueza, as expropriações, condição sine qua non para a valorização do valor; por outro,
há o processo de concentração de riquezas fruto de saques, roubos e extração de sobretrabalho operados pela classe burguesa para gerir a destrutividade intrínseca de sua
reprodução metabólica.
Daí, temos um paradoxo: se o trabalhador é cada vez mais explorado,
extorquido, pauperizado, e a ladra burguesia concentra a riqueza socialmente produzida
através de um sem-número de roubos e outras expropriações, como ficamos nessa
gangorra desproporcional, isto é, como proceder se sempre o de cima sobe e o de baixo
desce? Divididos socialmente! Se a classe trabalhadora não consegue comprar os
produtos por eles mesmos fabricados, temos o fenômeno da superprodução. Para “sair”
da crise, ocasionado pela falta de consumo das mercadorias, o capital exponencia as
formas de aniquilação de vida: seja ambiental representado pela horrorosa poluição dos
rios, mananciais, aqüíferos e mares, agressora das espécies marítimas e, por
conseqüência, das populações ribeirinhas ou pela “feia fumaça que sobe apagando as
estrelas” ocasionadas pelo desmatamento das florestas que aquecem a biosfera e matam
uma inestimável biodiversidade, seja pela contínua extração de mais-valor de massas
cada vez mais precarizada de trabalhadores.
Trata-se, de uma lógica perversa rompedora dos laços ancestrais que nos
ligam à natureza, ou seja, o ser social encontra-se apartado dos recursos naturais, à
medida que capital devasta o meio ambiente necessário à vida humana, expropria as
águas, as raízes, os tubérculos, e as sementes que historicamente sustentaram inúmeros
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povos. Assim, dentro desta lógica predatória todas as formas de vida estão sempre em
ameaça de extinção. A crise ecológica é parte integrante do irracionalismo que comanda o
fundamento de funcionamento do capital, uma vez que o ser social encontra-se órfão da
natureza pelo processo mesmo de expropriação de sua reprodução metabólica.
Qual é o motivo de tal castração e orfandade? Mesmo sofrendo grandes metamorfoses no transcurso de sua existência, a contradição essencial do modo- de- produção
capitalista continua a mesma, a saber: o trabalho continua totalmente subordinado aos
ímpetos de reprodução sociometabólica do capital. Conforme Marx, só resta ao trabalhador o meretrício infernal do mercado de trabalho, na qual vendemos nossa força de trabalho (que é o corpo e o espírito) para sobreviver-nos na selva de pedra, isto é, o sistema
capitalista só garante sua reprodução baseado “na extração máxima do trabalho excedente dos produtores de qualquer forma compatível com seus limites estruturais possivelmente seria incapaz de preencher suas funções sociometabólicas”. (MÈSZÀROS, 2011)
E não há nada de novo sob o sol obscuro do capital: os pobres continuam ultrajados enquanto poucos rentistas, empreiteiros, banqueiros, lobbystas e megaempresários
regojizam-se à custa da classe trabalhadora. Injustiça. Como disse François Houtart, ins pirado em Marx:
Os trabalhadores estão submetidos ao capital dentro do próprio processo de
produção fazendo com que a classe operária seja totalmente absorvida e
igualmente constituída pelo capital. E o que Karl Marx chamou a subsunção real
do trabalho pelo capital.(HOUTART, 2007)

Em suma, o que há de mais singular no capitalismo é precisamente a abismal
e gritante desigualdade entre as classes sociais, fruto das contradições incorrigíveis e irreconciliáveis do próprio sistema. O capital transforma-se para se manter o mesmo, usurpador, ladrão e assassino.
No capitalismo à brasileira, as parcelas da população rural subsistente vêm
sendo submetida a sucessivas violências, chacinas, envenenamentos, enquanto prosseguem as seculares expropriações sobre os camponeses e indígenas. Em suma, a proteção da grande propriedade dos recursos sociais de produção é assegurada e defendida a
ferro e fogo pelo Estado, enquanto a maioria esmagadora da população é espoliada e
desprezada no relento.
É por isso também que inclino minha responsabilidade para estudar o MST e
sua Escola Nacional, os quais querem derrubar essa desgraça, lutando com unhas, den -
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tes, pedras, vinhos, bombas, risos, poesias, pois só através da luta podemos construir um
projeto de autolibertação. Por isso, nossa aposta na ENFF, pois lá há o entendimento que
é a práxis revolucionária o movimento teórico-prático de autoemancipação dos trabalhadores, traduzida “no nível da consciência da vanguarda e das massas pela radicalização
das aspirações igualitárias e pela eclosão do projeto de autolibertação”.(LOWY, 2012)
É precisamente por esse motivo que a ENFF é importante no contexto da luta
de classes, sobretudo, por sua feroz crítica ao processo de desregulamentação e desmantelamento das políticas igualitárias e universais operacionalizados pela grande burguesia. Ao ensejar a elaboração de sínteses sobre as tensões sociais a partir do ponto de
vista dos trabalhadores, a Escola assume um protagonismo indisfarçável na história da
classe trabalhadora. Todavia, o que assistimos com perplexidade é que
As grandes contradições - e crises - atuais emergem diretamente da expansão do
capitalismo e de seu ideário liberal ou neoliberal, e não do enfrentamento de pro cessos revolucionários. Não obstante, um anticomunismo ferrenho e retrógrado é
reativado, aparentemente pretendendo bloquear qualquer reivindicação de cunho
igualitário. Em suma, a democracia parece ter se tornado comunista . (FONTES,
2017)

2.4.1 Sucinto exame da historicidade do modo- de- produção capitalista,
evidenciando a resistência campesina ensejada pelo MST e sua Escola
Depois de divagar sobre a dinâmica de funcionamento do sociometabólico do
capital, vamos – por ora- explicar brevemente o desenvolvimento histórico do capitalismo.
Andando na esteira do notabilíssimo historiador Edward Thompson, há uma dimensão
teórico-metodológica adotada nesta pesquisa muito cara ao marxismo, a noção de
totalidade.. Sua crítica, por ser revolucionária, expressão teórica da luta de classes, é uma
crítica imanente da totalidade das relações capitalistas. Nesse sentido, o sistema de Marx
nada tem a ver com o abstracionismo dos “sistemas filosóficos”. Ao contrário, suas
exigências epistemológicas são práticas.
(...) en uma sociedade cualquira dada no podemos entender lãs partes a menos
que entendamos su función y su papel em su relación mutua y su relación com El
total. La “verdad” o La fortuna de tal descripción holística solo puede descubrirse
mediante La prueba de La practica histórica. (THOMPSON, 1989)

64

Não é demais lembrar que o capitalismo levou praticamente quatro séculos
para construir os alicerces de reprodução sociometabólica: a divisão social do trabalho, a
propriedade privada e a industrialização. À luz da crítica marxiana, isto é, escovando a
história a contrapelo, pode-se afirmar através do exame da historicidade do capitalismo
que sua organicidade é visceralmente injusta, pois para que haja a riqueza de poucos é
preciso que haja a miséria e a fome de bilhares. Verdade óbvia. Será tão límpida esta
obviedade para as classes sociais em disputa? È sempre preciso ter em mente a arguta
advertência do filósofo húngaro, muito necessária para a compreensão da importância do
tempo histórico para a própria sobrevivência da humanidade:
(...) os apologistas do capital fizeram – e continuam a fazer- tudo o que puderam
para obliterar a consciência do povo quanto ao tempo histórico, no interesse de
eternizar sue sistema. Somente aqueles que têm um interesse vital na instituição
de uma ordem social previamente sustentável e, assim, em assegurar a
sobrevivência da humanidade, podem realmente apreciar a importância do tempo
histórico nessa conjuntura crítica do desenvolvimento social. (MÉSZÁROS, 2007)

Do ponto de vista histórico, o processo que decorreu no enriquecimento das
emergentes potências capitalistas da Europa no contexto das Grandes Navegações só foi
possível através da guerra, do roubo, da pilhagem e das mais diversas formas de
expropriações dos povos colonizados. Todavia, cabe recordar que o bem-estar da
metrópole sempre foi sustentado pelo mal-estar venenoso nas veias abertas das colônias,
haja vista que nossa riqueza sempre gerou também a nossa pobreza precisamente por
gerar a prosperidade dos outros, primeiramente das emergentes potências européias,
posteriormente, dos EUA. Igualmente, há também o mal-estar interno à própria metrópole,
na medida em que a constituição de uma massa de proletários urbanos só foi possível a
partir da expropriação das terras de camponeses no contexto da acumulação primitiva de
capital, como nos lembra Marx no primeiro livro d’O capital.37 A hegemonia burguesa tem,
pois, a sua historicidade, ela tem suas raízes fincadas no processo de acumulação
primitiva do capital, aquele mesmo que despojou os camponeses através da política de

37

O processo que cria a relação de capital não pode, portanto, ser outra coisa que não o processo de
separação do operário relativamente à propriedade das suas condições de trabalho, um processo que por
um lado transforma os meios de vida e de produção sociais em capital e os produtores imediatos, por outro
lado, em operários assalariados. A chamada acumulação original nada é, portanto, senão o processo
histórico de separação de produtor e meios de produção. Ele aparece como «original» porque forma a préhistória
do
capital
e
do
modo
de
produção
que
lhe
corresponde.
https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/livro1/cap24/01.htm. MARX, Karl. O Capital.
Crítica da Economia Política.Livro Primeiro: O processo de produção do capital.
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cercamentos na Inglaterra, o qual forjou a separação do produtor das corporações de
ofício com os seus meios sociais de produção.
Marx evidencia no Manifesto do Partido Comunista de 1848 que a burguesia
conseguiu a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno através do
estabelecimento do mercado mundial e da grande indústria proporcionados pelo
desenvolvimento do capital. Capital este extraído através da espoliação da riqueza dos
povos colonizados e da superexploração do trabalho alheio, sobretudo, de mulheres e
crianças, haja vista que “a burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as
relações de família e reduziu-as a meras relações monetárias” (MARX, 1998, p. 42). Sob
seu domínio, a burguesia imprimiu um grande desenvolvimento sem precedentes para a
humanidade, pois “a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os
instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas
as relações sociais” (idem, 1998, p. 43). A classe burguesa, ao invés de conservar
inalterado o antigo modo de produção, o subverteu continuamente. Quem irá ajuda na
administração destes negócios e do lucro da burguesia? Aqui, o Estado surge como a
figura capaz de gerir os interesses da classe hegemônica, de modo que constata que “o
executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de
toda a classe burguesa” (1998, p. 42).
Para o MST, por sua vez, a relação com o Estado é de luta constante, pressão
política contínua para fomentar ou assegurar direitos. De acordo com Poulantzas (1981,
p. 162 apud FONTES, 2017, p. 418): o Estado é a condensação material de relações de
força entre classes e suas frações. São sempre espaço de dominação e de luta de
classes, cujos enfrentamentos geram movimentos internos ao Estado, eventuais
conquistas ou derrotas pelas classes trabalhadoras ou subalternas.
Em outros termos, o MST não é bobo para confiar cegamente no Estado, haja
vista o enlace pornográfico deste com os interesses da burguesia. Todavia, o Movimento
não prescinde dos dispositivos legais e/ou jurídicos conquistados a duras penas pelos
homens e mulheres, como por exemplo, a reivindicação pelo cumprimento da lei que
assegura a função social da terra previsto no artigo 216 da Constituição Federal de
198838.
38

Poder esse de barganha com o Estado que, por seu turno, gera crítica dos Situacionistas, para os quais
qualquer relação com a máquina estatal tende para uma assimilação perniciosa no jogo dos capitalistas
formatados pela sociedade do espetáculo. Para os situacionistas, o terrorismo estatal de modernização
retardatária é evidência cabal da crise sistêmica da sociedade espetacular mercantil. Essa pesquisa não
conseguirá abraçar essa questão tão importante para a esquerda, todavia, coloca a necessidade imperiosa
de pensar a base da reprodução sociometabólica do capital, a saber: crítica radical do valor e do fetichismo
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Na conjuntura do sistema capitalista, caracterizado por um desenvolvimento
intrinsecamente desigual e contraditório das relações sociais de produção, a ENFF acena
como um contraponto ideológico fundamental à lógica irracional que domina o capital,
posto que não apenas se nega a aceitar a ideologia do “pensamento único” à moda
neoliberal, mas também porque semeia a luta pela imperiosa transformação do mundo
num contexto de avanço do neoconservadorismo absolutamente hostil aos movimentos
sociais e lutadores do povo. Pois, há muito se propaga a narrativa falaciosa, sobretudo,
depois da queda da URSS na última década do século passado, segundo a qual
chegamos finalmente ao “fim”: “fim da história”, “fim do trabalho”.
Tal posicionamento está em íntima relação com o processo de internalização
dos valores morais que asseguram a permanência das metas de reprodução
objetivamente possíveis do sistema. Tal ideologia dominante visa, igualmente, justificar,
permitir e legitimar o curso babélico de acumulação do capital lado a lado com a dantesca
superexploração do trabalho.
De mais a mais, a contradição entre capital e trabalho é central aqui, na medida
em que ajuda a desnudar o caráter violento e alienado sob a qual se erige a sociabilidade
capitalista. Pois,
a supressão da exploração do trabalho pelo capital, constituída a ordem burguesa
e altamente desenvolvidas as forças produtivas, não implica – bem ao contrário –
redução da produção de riquezas (ou seja, a produção de bens e serviços
necessários à vida social, a produção de valores de uso) de produção capitalista
experimentou transformações de monta, que se refratam distintamente nas
diversas formações econômico-sociais em que se concretiza e que exigem
instrumentos analíticos e heurísticos mais refinados. Ainda que se registrem
polêmicas acerca da natureza e das complexas implicações dessas
transformações, bem como do ritmo em que levam o modo de produção capitalista
a aproximar-se dos seus limites estruturais, duas inferências parecem-me
inquestionáveis: 1ª nenhuma dessas transformações modificou a essência
exploradora da relação capital/trabalho; pelo contrário, tal essência,
conclusivamente planetarizada e universalizada, exponencia-se a cada dia; 2ª a
ordem do capital esgotou completamente as suas potencialidades progressistas,
constituindo-se, contemporaneamente, em vetor de travagem e reversão de todas
as conquistas civilizatórias. (PAULO NETTO, 2010)

Seguindo a Iinha de raciocínio do exímio professor marxista José Paulo Netto,
pode-se inferir que a despeito das transformações que o capitalismo ensejou em sua
história, nada modificou a essência expropriadora da relação capital/trabalho; pelo
contrário, tal essência agoniza permanentemente as contradições sociais. Por esse
da mercadoria, pois está historicamente comprovado que tais forças são geradoras do terror, da barbárie e
do total desespero para a maioria. Em face disso, será que o MST rompe com a lógica com o capital ao lidar
com as artimanhas do Estado? A pergunta fica aberta, e esta pesquisa não dará respostas a essa
problemática tão candente dentro da imaginação histórica da esquerda no porvir.
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motivo, é tão importante fomentar o debate sobre a dimensão ontológica do trabalho.
Pois, sem a mudança da perspectiva acerca do trabalho, não há possibilidade de
mudanças efetivas na sociedade.
A relação entre capitalista e trabalhador (que se torna a relação entre a classe dos
capitalistas e a classe dos trabalhadores) vem a ser uma relação de não
equivalência entre desiguais, apropriação da riqueza não pelo trabalho próprio,
mas pelo trabalho alheio. O ato pelo qual uma classe bomba a riqueza produzida
por outra classe. (FAUSTO, 1987, p. 292)

Ao contrário da recorrente e inexorável prática de extração abusiva de sobretrabalho imposta aos trabalhadores pelos patrões no domínio do capital, na ENNF o
trabalho perde seu caráter fetichizado, dando lugar para uma visão de mundo, na qual o
trabalho serve não como exploração ad infinitum do trabalhador, mas sim como meio para
o pleno desabrochar das potencialidades criativas do ser humano. A importância do
trabalho voluntário e sua dimensão educativa é o de concebê-lo através de uma antologia
do ser social baseado na liberdade, lealdade, criatividade, coletividade, solidariedade, e
autoconsciência. Eis um elemento central da arte da resistência da ENFF do MST,
rompedora com a relação capital-trabalho:
A atualidade do trabalho voluntário na construção da ENFF e o trabalho políticoorganizativo gerados pelo MST produzem algumas rupturas com a relação capital,
alargando o seu potencial educativo no sentido de criar indícios de uma
reprodução social, centrada no trabalho, na luta social e na cultura do coletivo. (...)
Esta forma de subjugação do trabalho produz subjetividades alienadas que vão
sendo refletidas na dialética da vida social desde as relações sociais de produção,
as relações sociais do cotidiano, como a amizade e a lealdade entre homens e
mulheres. Tais subjetividades são reproduzidas com o acirramento das
contradições históricas, produzindo sujeitos sociais funcionais à reprodução do
capital em sua insaciável expansão destrutiva. Sabemos da urgência da
materialização de um sujeito social coletivo com força histórica capaz de ir contra
a barbárie engendrada pelo capital, porém, o que visualizamos são algumas
alternativas localizadas que desenvolvem o potencial de criar indícios de sua
negação”. (SILVA, 2005)

Assim, o trabalho dentro da Escola não é para o usufruto das classes
dirigentes, mas sim para a consagração de valores imprescindíveis para uma visão de
mundo consoante com a proposta humanista baseado na cultura do coletivo, na qual o
afeto, o cuidado amoroso com a natureza, o respeito baseado no apoio-mútuo e a bonita
solidariedade sejam cada vez mais recorrentes no íntimo das mentes e corações dos
homens, na contramão do atual tempo de culto ao atual hiper-individualismo narcísico.
Uma nova ontologia do ser social é gestada no interior da ENFF, não mais
centrado na brutal destrutividade da vida inerente ao modo- de- produção da vida
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capitalista, mas sim baseado em um novo homem integrado ao cosmos, à solidariedade
humana e à natureza. Constituindo, desse modo um patrimônio inestimável para a
mudança paradigmática e ontológica necessária.
A vista disso, não nos resta dúvida que a importância histórica da ENFF é o da
boniteza de semear a luta pela transformação da sociedade, a despeito da destrutiva
perseguição do capital aos movimentos sociais potencializado pelos governos
neoliberais39 a partir da década de 70 do século passado que prossegue, a despeito de
suas metamorfoses, destruidor e incorrigível até hoje, ou melhor, até quando perdurar
assim irá sê-lo. Pois, convém sempre lembrar que é justamente nesse contexto histórico
que o sistema de reprodução capitalista vai matando todas as esperanças e expectativas
das conquistas da burguesia, os pressupostos das revoluções burguesas do século XVIII
e XIX vão sendo progressivamente minadas pelo próprio caráter destruidor sob o qual se
edifica a arquitetura capitalista. Conforme (PINASSI, 2014, p. 110-111):
No final dos anos de 1960 o sistema de reprodução do capital vai esgotar todas as
suas possibilidades civilizatórias, concluindo uma longa fase de ascensão histórica
iniciada com as revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX. Isso quer dizer
que, desde as décadas finais do século passado, os novos padrões de expansão e
acumulação do capital só conseguem ser ativados, em termos globais, mediante
mecanismos tendencialmente destrutivos. E o cenário não parece deixar dúvidas
de que este sistema é totalmente irreformável.

A ENNF coloca em pauta a imperiosa necessidade não só de conter os
recorrentes abusos da expansão do capital, mas também de vislumbrar uma luta por uma
igualdade substantiva seja através dos estudos para a formação de quadros para o
enfretamento da realidade, seja por proporcionar um intercambio de experiências e
sonhos da classe trabalhadora universal.
É portanto, no âmago desta luta de classes que emerge a ENFF. A despeito da
correlação de forças entre as classes antagônicas ser extremamente desigual, haja vista
o aparato político, militar e econômico contido nas mãos da burguesia para exercer sua
dominação global, o MST e sua Escola Nacional não sucumbem frente à flagrante
desigualdade. Pois, é através da crítica aberta aos postulados de cunho burguês que a
ENFF assume um papel fundamental nas encarniçadas relações de poder. Assumindo a
responsabilidade de transformar toda a nossa maneira de ser:
39

A temática do neoliberalismo é deveras interessante e extensa no campo científico. Para ver um ótimo
balanço historiográfico sobre a história do neoliberalismo, bem com uma excelente reflexão acerca de seus
impactos na vida social, política e econômica, encontra-se em: ANDERSON, Perry. Balanço do
neoliberalismo. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo (Orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o
Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9-23
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A condição elementar para se realizar os princípios de uma transformação
socialista (que, afinal de contas, envolve a totalidade dos “produtores associados”
no empreendimento comum de mudar “de alto a baixo as condições da sua
existência industrial e política e, por conseguinte, toda a sua maneira de ser”) é a
produção de uma consciência de massa socialista na única forma possível de
ação comum que se autodesenvolve. E a última, claro, só pode resultar dos
componentes verdadeiramente autônomos e coordenados (não hierarquicamente
comandados e manipulados) de um movimento inerentemente pluralista .
(MÉSZÁROS, 2010)

Sua ideologia, pois, funciona ao arrepio das determinações objetivas de
acumulação e alienação reinantes, por seu turno, destruidor da Madre Terra. Na ENFF
existe todo um cuidado quotidiano de traçar vivência e esperança baseada na
cooperação, afetividade socialista e pluralismo democrático.
A companheirada da brigada permanente Apolônio de Carvalho cuida com
amor da natureza, regando os jardins e hortas, semeando, organizando a compostagem,
enfim, cuidando esmeradamente da sagrada Pachamama a partir da técnica da
agroflorestagem. Ao contrário do que apregoa a indústria do agronegócio, não são eles
que produzem a maioria dos alimentos, mas sim a agricultura familiar. O agronegócio
produz soja para exportar para a China, mas quem coloca comida no prato do brasileiro é
o pequeno agricultor40. Segundo dados do próprio MST, ele é o maior produtor de
orgânicos do país, com 96 agroindústrias, e que quase 1,9 mil associações distribuídas
pelo país, 100 cooperativas e 350 mil famílias assentadas. Há mais de 10 anos, o MST
está transformando sua cadeia produtiva, eliminando o uso de agrotóxicos, sendo os
assentados responsáveis por cerca de oito em cada dez alimentos orgânicos produzidos
no Brasil, garantindo a soberania alimentar 41.
Nesta lógica sustentável, foi na empiria que enriqueci meu saber sobre alguns
aspectos ambientais relevantes existentes no campus da ENFF, tais como: as placas
fotovoltaicas de silício que captam energia solar para o aquecimento da água e o
tratamento da mesma. A alimentação, em sua totalidade, advém dos assentamentos e
cooperativas do MST e da horta da escola cuja produção não utiliza nenhum tipo de
agrotóxicos ou transgênicos. A técnica de trabalhar no ritmo da floresta é uma tônica dos
brigadistas.
40

Segundo dados do próprio MST, ele é o maior produtor de orgânicos do país, com 96 agroindústrias, e
que quase 1,9 mil associações distribuídas pelo país, 100 cooperativas e 350 mil famílias assentadas. Há
mais de 10 anos, o MST está transformando sua cadeia produtiva, eliminando o uso de agrotóxicos, os
assentados são responsáveis por cerca de oito em cada dez alimentos orgânicos produzidos no Brasil,
garantindo a soberania alimentar.disponíve em: http://www.mst.org.br/nossa-producao/
acessado em:
07.10.2019
41Disponível em: http://www.mst.org.br/nossa-producao/ acessado em: 07.10.2019
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Foi na ENFF que aprendi algo lírico com um dos companheiros da brigada
Apolônio de Carvalho. Essa é umas das delícias da pesquisa in loco, a saber: o encontro
com o inédito. Por exemplo, algo de suma importância para a militância, mas que não foi
sequer conjecturado pelo sujeito-pesquisador antes da visita a escola. Exemplifico como a
pesquisa empírica enriqueceu a investigação. Um dos companheiros me dizia durante a
visita guiada que quando eles precisavam de uma madeira para alguma construção ou
até mesmo para lenha, a madeira não poderia ser colida em mês que tenha a letra “r”.
Ressabiado com tal assertiva, indaguei: como assim camarada? Por qual motivo não se
pode extrai - lá nesses meses? Ele respondeu: se ela não for tratada, ela enverga. Pois,
de setembro a abril, os meses que tem “r”, que são os das águas, a imensa quantidade de
H2O proporciona o intenso movimento molecular da seiva, à qual satura o caule.
Aprenderam isso fazendo, observando e absorvendo, segundo relato do brigadista. Mais
um dado rico da sabedoria camponesa que levarei para a vida.
São essas presumidas inutilidades do quotidiano camponês que fazem a
transformação de mentes e corações, pois são as práticas agroecológicas que
compreendem a necessidade de zelar a natureza através da promoção do
desenvolvimento orgânico e auto-sustentável, trazendo a pureza energética e nutricional
dos alimentos longe de herbicidas juntamente com a necessária harmonização com os
processos naturais. Todavia, sob a ótica de acumular mais-valor da burguesia, tal
conhecimento é desprezado posto que esta choca diretamente com os valores que
legitimam a reprodução do capital. De modo que não importa para a indústria alimentícia
se comemos alimentos lotados agrotóxicos que nos matam e adoecem. De maneira que a
proliferação do câncer é diretamente proporcional à cegueira que comanda a lógica
nefasta de acumulação capitalista. Eles fazem um pacto de lucro com a morte.
Conforme nos ensinou o mestre Florestan Fernandes, a derrubada da
hegemonia burguesa não exige apenas organização, mas também consciência social
crítica capaz de suplantar a atual alienação social degradante. Eis a relevância social da
Escola Nacional do MST. Não resta dúvida quanto da importância social e humanitária da
ENFF, haja vista sua poderosa e intransigente voz em prol dos ‘condenados da terra’, dos
humilhados do mundo, todos os pisados e silenciados.
Deste modo, a ENFF aparece no cenário histórico de seu tempo como um
contraponto ideológico crucial no tenso contexto da luta de classe no Brasil. O MST já
compreendeu em sua experiência classista que não podem prescindir dos conhecimentos
acumulados pela humanidade, haja vista que
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Desprovido do conhecimento, a consciência social permanece vulnerável,
fragilizada e sujeita às ‘ viroses’ inoculadas pela ideologia dominante que aliena e
anestesia as reações dos explorados, mantendo o estado de letargia a indignação
que faz parte do modo de ser dos dominados. Como permanecer indiferente às
injustiças quando adquirimos consciência de que elas são o produto das decisões
dos poderosos? Como permanecer apático quando conseguimos perceber, para
alem da aparência a verdadeira causa dos problemas que afligem nosso povo?
Como deixar de rebelar-se, quando compreendemos que as contradições que
determinam objetivas e subjetivas não são sentenças divinas, nem naturais, mas
são historicamente produzidas e, portanto historicamente modificáveis? (MST,

2007)

A ENFF é a brasa ardente que mantêm acesa a centelha da esperança. Ao longo se sua caminhada de catorze anos, de 2005 até o ano passado, já passaram pela escola mais de vinte mil militantes dos movimentos sociais do campo e da cidade do Brasil e
de doutros países. A ENFF recebe o apoio sistemático de mais de 500 professores voluntários do Brasil, da América Latina e de outras regiões. Esses apoios se dão em inúmeras
áreas do saber. A ENFF também é associada ao Conselho Latino-americano de Ciências
Sociais - CLACSO, como espaço de parceria com inúmeras experiências de formação su perior da América Latina. Há encontros e seminários temáticos de curta duração e cursos
de formação de militantes desenvolvidos em várias etapas. Há cursos superiores conveniados com universidades, e há também cursos de especialização e de pós-graduação em
convênios com universidades e ou desenvolvidos por movimentos sociais. Assim, o conjunto dos cursos, seminários, encontros, momentos estão em íntima relação com os problemas concretos e orgânicos enfrentados pela classe trabalhadora. Por isso, a ENFF
vem priorizando o estudo científico e a reflexão da prática política e organizativa, contribu indo na elaboração de vivências e projeções autogestadas pela própria ação da classe
trabalhadora nos diferentes processos de sua autoformaçao. Para o MST esse processo é
dinâmico, pois construído no cotidiano, tendo o entendimento, de que a formação possa
ser toda a ação desenvolvida pela auto-organização dos próprios trabalhadores.
A guisa de conclusão desta discussão acerca dos dramas levados a cabo pela
dantesca e irreformável marcha capitalista, destaco que procuro refinar o meu ser-estar
no mundo participando ativamente de sua movimentação e transformação. Todavia, nada
que escreverei nas páginas subseqüentes devolverá a vida de Oziel, Chico Mendes ou
dos 31 camponeses sem - terras mortos em Corumbiara e Eldorado dos Carajás 42! Nem
42

"Carajás, região localizada no sudeste do Pará. Recebeu essa designação em função da serra dos
Carajás, onde antigamente viviam os povos indígenas do mesmo nome. O centro da região a cidade de
Marabá. Foi no município de Paraupebas que ocorreu o massacre de 19 sem-terra, em 17 de abril de 1996,
durante uma manifestação na rodovia local, praticado pela Polícia Militar e por fazendeiros. Até hoje
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tampouco nenhuma dissertação ou Tese de Livre docência devolverá a vida da centena
de milhares de índios, camponeses, ribeirinhos, quebradores de coco e seringueiros brutalmente assassinados pela sanha capitalista de acumular mais-valor. Assim, desejo do
fundo da minha alma que a escrita possa revelar minha profunda indignação e afetividade
socialista contra os dominadores que espezinham os corpos dos que estão prostrados no
chão.

3 TEORIA E METODOLOGIA
Todo escritor, Narciso, se masturba, defendendo seu nome, o
Ocidente o encheu de orgulho solitário. Quem sou eu frente a povos
que lutam pelo sal e pela vida, com que direito hei de encher mais
páginas com negação e opiniões pessoais?
(GOLOBOFF, Cortázar: Notas para uma biografia)

A epígrafe acima é límpida em relação a um sintoma da sociedade pós-moderna: o narcisismo, o show em torno de si mesmo. Segundo Goloboff trata-se da excessiva
defesa de seu nome, o qual encheu o Ocidente de egoísmo e orgulho solitário. De modo
que a provocação do autor é deveras pertinente: arvorado em que direito posso falar em
nome de outrem, enchendo “mais páginas com negação e opiniões pessoais?
Para operar a crítica radical da crise estrutural do capital, arvoro-me da força vital do pensamento do marxismo heterodoxo, pois – dialeticamente- questiona as limita ções ontológicas do modo – de -produção capitalista, convocando para a derrubada violenta do mesmo.
Pois, não há sombra de dúvida que o sistema do capital é uma tragédia que só
pode se gerir seu metabolismo social gerando mais catástrofes. De maneira que não
estou nada contente com a tragédia que assisto quotidianamente, tido e/ou lido, muita
vez, como o curso “natural” da história! È a própria naturalização dos processos históricosociais que permite o consentimento necessário para a dominação de classe. A ideologia
dominante assume papel essencial no consentimento dos valores dos “de cima”
Conforme criticamente advertiu a historiadora (FONTES, 2017, p.413):
Uma certa economia — dominante — se disfarça de ciência “natural” para abordar
os seres sociais como unidades fragmentadas, tanto coletiva quanto singularmennenhum dos 156 policias e oficiais envolvidos no massacre sofreu qualquer punição ou julgamento. Em
março de 1998, oito desses mesmos policiais envolveram-se no assassinato de mais dois líderes do MST
na região" (Fernandes, Bernardo Mançano e Stedile, João Pedro. Brava gente: a trajetória do MST e a
luta pela terra no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1999, nota 13, p. 144)
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te, expropriando (“abstraindo”) suas características fundamentais até reduzi-los a
montantes comparáveis (números, quantidades). A racionalidade humana é reduzida a cálculo, a uma relação custo-benefício. Tudo deve ser expropriado, fragmentado e tornar-se comensurável (terra, ar, água, direitos,afetos, amores), sobretudo
tudo o que reduza a “necessidade” do trabalhador de vender sua força de trabalho,
isto é, tudo aquilo que permitiria vislumbrar um alento de liberdade para além do
mercado.

A ENFF é essencial, dentre outras dimensões, porque é totalmente contra a naturalização dos processos históricos. Além disso, a mesma compreende que o melhor arcabouço teórico-metodológico que existe para o exame criterioso do real é o marxismo
crítico.
A presente investigação baseia-se da teoria e metodologia marxiana, sobretudo, pela concepção de cisão e luta violenta entre as classes sociais em disputa, bem
como pela explícita recusa ao estabelecido e sua aposta numa sociedade superior, comu nista. Entretanto, não se trata de uma relação cômoda, como tivesse uma luva perfeita
para uma mão à espera. Ao contrário, de acordo com o historiador Michel Lowy, para o
qual o marxismo é um canteiro de obras, sobre o qual continua a trabalhar as gerações de
marxistas críticos. (LOWY, 1997) Pois, a despeito do vigor e brilhantismo das reflexões de
Marx, este filósofo é fruto também de seu tempo histórico, o século XIX e suas profundas
transformações científicas e tecnológicas. De modo que, alguma vez, o pensamento de
Marx não foge de certo evolucionismo.
Entretanto, cabe frisar que não existiu um crítico maior ao capitalismo que Karl
Marx. Nenhum ser humano sob a face da Terra explorou mais que este autor os limites
destrutivos da acumulação ampliada do capital e seus rastros de mortes. Porém, parte da
análise de Marx apresenta limitações para o exame dos novos desenhos agravados pela
crise estrutural do capital, sobretudo, no que tange as relações sociais de produção com o
universo natural. Há no autor uma fé no desenvolvimento das forças produtivas, pois no
manifesto de 1848, crêem que o socialismo deve ser operado em países que tenham de senvolvido todas as potencialidades das forças produtivas.
Hoje, tal visão de mundo é absolutamente desacreditada por ecologistas dada
às intensificações destrutivas e incorrigíveis inerentes à reprodução sociometabólica do
capital, à qual ameaça a própria sobrevivência humana na Terra. Por esse motivo, a pesquisa abraça as iluminações profanas de Walter Benjamim, sobretudo, pelo seu melancólico pessimismo frente ao progresso.
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3.1 BENJAMIM, O NOSTÁLGICO MAGO DAS ILUMINAÇÕES PROFANAS
“A luta de classes, que um historiador educado por Marx jamais perde de vista, é
uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas e
espirituais. Mas na luta de classes essas coisas espirituais não podem ser
representadas como despojos atribuídos ao vencedor. Elas se manifestam nessa
luta sob a forma da confiança, da coragem, do humor, da astúcia, da firmeza, e
agem de longe, do fundo dos tempos. Elas questionarão sempre cada vitória dos
dominadores. Assim como as flores dirigem sua corola para o sol, o passado,
graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol que se levanta no
céu da história. O materialismo histórico deve ficar atento a essa transformação, a
mais imperceptível de todas.” (BENJAMIM, 2014).

A reflexão benjaminiana contida nas Teses é uma crítica moderna e romântica
ao projeto da modernidade, na medida em que
ela constitui uma forma heterodoxa do relato da emancipação: inspirando-se em
fontes messiânicas e marxistas, ela utiliza a nostalgia do passado como método
revolucionário de crítica do presente. Seu pensamento não e, então, nem "moder no" (no sentido habermasiano) nem "pós-moderno" (no sentido de Lyotard), mas
consiste, sobretudo em uma crítica moderna à modernidade (capitalista/industrial),
inspirada em referências culturais e históricas pré-capitalistas. (LOWY, 2005)

Benjamim, portanto, retira inspiração de fontes históricas românticas e também
pré-capitalistas, não no sentido de um mero retorno para o passado, mas da redenção
nostálgica que inspira uma utopia revolucionária à medida que questiona abertamente o
presente a partir das lutas pretéritas com vistas para a emergência da Revolução, ou seja,
é o passado que alumia o presente. Não é demasiado recordar que Benjamim escreveu
este libelo em discussão sob os auspícios da Segunda Guerra Mundial no contexto do
pacto germano-soviético, bem como sob a perseguição da invasão nazista na Europa.
Conforme salienta Michael Lowy lendo uma carta de Benjamin endereçada a Gretel
Adorno: ''a guerra e a constelação que a produziu me levaram a colocar no papel alguns
pensamentos a respeito dos quais posso dizer que os guardo para mim - e mesmo de
mim - ha cerca de vinte anos. " (LOWY, 2005)
A IV tese, escolhida como epígrafe é sintomática do pensamento benjaminiano,
sobretudo, em relação à escolha da epistemologia marxiana como mecanismo
fundamental para a compreensão da luta de classes e das dimensões materiais e
espirituais em que se expressam. Seu amigo e confidente Bertold Brecht disse algo
semelhante sobre os imperativos do estômago na existência humana, em sua célebre
peça Ópera dos três vinténs: “Primeiro a comida, depois a moral”. Todavia, a alusão em
Benjamim tem um trunfo superior, qual seja: a dimensão espiritual da luta política, na qual
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os elementos da coragem, tenacidade e perseverança funcionam como tremendas forças
espirituais dos oprimidos no contexto da luta de classes. A dimensão material e das coisas
brutas da existência jamais devem prescindir do auxílio das forças espirituais da luta, pois
não fosse o encorajamento moral advindas de uma dimensão de fé, as classes
dominadas sucumbiriam no primeiro embate, de maneira que o passado é iluminado pela
força anímica dos combates atuais, e este é alimentado pelo combate do pretérito.
No entanto, cada novo combate dos oprimidos coloca em questão não só a dominação presente, mas também as vitorias do passado. As coisas finas e espirituais
da luta atual "retroagem" ao passado longínquo - "fundo longínquo do tempo". O
passado é iluminado pela luz dos combates de hoje, pelo sol que se levanta no
céu da história, A metáfora do sol era uma imagem tradicional do movimento operário alemão: "Broder, zu Sonne, zur Freiheit" (Irmãos, rumo ao sol, rumo à liberdade), proclamava o velho hino do partido socialdemocrata, Mas tratava-se do sol do
futuro que ilumina o presente. Aqui, graças ao sol do presente, o significado do
passado se transforma para nós. Assim como, no exemplo citado acima, Thomas
Munzer e a guerra dos camponeses no século XVI foram reinterpretados por Friedrich Engels - e, mais tarde, por Ernst Bloch – a luz dos combates do movimento
operário moderno. (LOWY, 2005)

Bebendo em fontes românticas, Walter Benjamim realiza a evocação das lutasmateriais e espirituais- do tempo pretérito para encorajar a luta por uma sociedade
comunista no contexto da aurora do novo sol da história, a qual ruma para o reino da
liberdade, o comunismo. As dimensões finas e espirituais das lutas de hoje retrocedem ao
passado longínquo. O fio condutor de sua epistemologia age ao arrepio dos fatalismos
resignados e/ou antipáticas à transformação radical da sociedade. À revelia de uma
epistême limitadora que pretende conservar a realidade tal qual ela é, Benjamim jamais
esquece uma dimensão inalienável do materialismo histórico-dialético de Marx, a saber: o
da sociedade cindida em classes, aliada a necessidade de transformá-la radicalmente
dada as injustiças miseráveis que as legitima.
Neste sentido, qual seja: o do questionamento aberto e intransigente aos postulados que legitimam ad infinitum a tirânica temporalidade de acumulação ampliada do
capital, Walter Benjamim será convocado para a peleja. O autor judeu-alemão é uma luz
que me auxiliará a articular historicamente o passado à luz dos perigos que se desenham
no presente, sempre tendo em mente que nem os mortos estarão em paz, se os dominantes continuarem a vencer. Volto meu olhar para o mesmo, pois mesmo perseguido pelas
tropas fascistas não se entregou às classes dominantes como seu instrumento, ao contrá rio, com coragem deixou uma indelével contribuição através de suas iluminações profanas
para a rebelde tradição dos oprimidos. De modo que, a epistemologia benjaminiana, sem
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dúvida “conduz a uma preocupação essencial com os excluídos e com os párias da sociedade capitalista” (EAGLETON, apud SANTOS NETO, 2007). É por sua aposta no romântico, na crítica radical as condições matériais e espirituais da existência, bem como sua opção pelo surreal que invoco e espírito rebelde de Benjamim para o exame das condições
materiais e espirituais da vida.
Assim, faz-se necessário à luz da VI tese benjaminiana “arrancar a tradição ao
conformismo, que quer apoderar-se dela. (...) pois (grifo nosso) também os mortos não
estarão em segurança se o inimigo vencer.”. De modo que tanto a memória histórica da
coragem bravia dos revolucionários que sacudiram o mundo, colocando-o de cabeça pra
baixo, quanto o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é recurso
utópico e revolucionário contido na beleza alegórica de sua filosofia da práxis. Com o seu
objetivo precípuo: fomentar a explosão do continuum da história própria das classes
revolucionárias no momento da ação. No dizer marxiano, é esse precisamente neste
momento histórico, isto é, é no processo revolucionário que coincidem a transformação do
“estado de coisas” (objetivas) com a dimensão do estado de consciência da massa da
humanidade( subjetiva).
Assim, Benjamin tornar-se o mago que invoca o anjo da história. É no meio ambiente das epifanias redentoras da humanidade que Benjamin invoca o anjo da história 43,
Angelus Novus. Seus elementos são os destroços advindos pelo progresso ininterrupto,
os cacos da temporalidade fria, vazia e homogênea deste tempo saturado de “agoras”.
Elas estão inscritas sob a forma de estilhaços das gerações derrotadas. É preciso, portanto, ouvir os silêncios na história, proveniente dos destroços e memórias disruptivas dos
oprimidos. “É preciso lutar para impedir que a classe dominante apague as chamas da
cultura passada, e para que elas sejam subtraídas do conformismo que as ameaça (Tese
VI)” (LOWY, 2010). Assim, preservando o potencial utópico dos oprimidos, ao mesmo tempo, criticando a destruição da cultura oficial, os excluídos da história poderão apropriar-se
com mais vigor da dimensão revolucionária que recobre espiritualmente sua experiência
prenha de fé.
43

“Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se
de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O
anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia
de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as
dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma
tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las.
Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado
de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso” ( BENJAMIN, Magia e técnica,
arte e política, [Sobre o conceito de história], p. 226).
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No que diz respeito à Tese VI, podemos oportunamente traçar um diálogo profí cuo entre esta e a ENFF, posto que dentro da práxis educativa da Escola haja todo um esforço quotidiano de uma luta política pela memória, pois se a classe dominante procura
apagar os vestígios de resistência da cultura passada, tornando-as inócuas ou em confor midade com o status quo, lá existe um processo através do qual a memória e a história de
luta da classe trabalhadora são evocadas, incorporadas e rememoradas na dinâmica da
vida. Sendo a memória um recurso do presente, a ENFF levanta o caráter político da
mesma, trazendo à luz os que tombaram no amontoado de ruínas.
Nesse sentido, a história é um acúmulo não de progresso, como pretende a fi losofia da história positivista do século XIX, mas de catástrofes, o “amontoado de ruínas
que cresce até o céu”. Cabe, portanto, a cada geração explodir o continuum da história.
Parar o tempo, como fez aqueles que se colocam contra a ordem uniformizadora do pro gresso. Como fizeram tantas vezes os trabalhadores seringueiros, camponeses e as po pulações indígenas em cruciais e impressionantes momentos de nossa história recente,
quando pararam a marcha do “progresso”, do mercado e da “modernização” (ALBURQUERQUE, 2015) Basta lembrar as perseguições e mortes de sujeitos que ousaram desafiar a lógica expansiva do capital, como ocorreu no fatídico crepúsculo do dia 22 de dezembro do ano de 1988, com o lutador socialista, corajoso amante do cinturão verde da
floresta, o saudoso combatente Chico Mendes 44. Este seringueiro acreano que lutando
com e pelos os povos da floresta desafiou a tirânica lógica irrefreável do capital em acu44

Nascido no dia 15 de dezembro de 1944 recebeu o nome de seu pai: Francisco Alves Mendes Filho.
Tornou-se Chico como a maioria dos meninos de nome Francisco. Cresceu no seringal Porto Rico, em
Xapuri, e com dez anos de idade já cortava seringa sozinho para ajudar na produção de seu pai. Logo quis
aprender mais coisas e com a ajuda de um amigo que morava perto de sua casa, aprendeu a ler e escrever.
Chico começou então a ajudar o seu povo, fazia reuniões, explicava a realidade das coisas e tentava
organizar homens e mulheres da floresta para acabar com a exploração dos patrões. Foi ameaçado e
perseguido por isso. Pela primeira vez, Chico soube o que era sentir medo. Mas sua coragem era ainda
maior. Era preciso resistir contra o desmatamento e da transformação da floresta em pasto foi quando
surgiu o primeiro Sindicato de Trabalhadores Rurais do Acre. Logo a idéia se espalhou. Outros sindicatos
surgiram, a igreja se juntou à luta dos seringueiros e, nas cidades, muitos começaram a perceber que um
drama se desenrolava nas matas acreanas. Chico Mendes foi preso e torturado, Wilson Pinheiro foi
assassinado, Ivar Higino e outros seringueiros também tombaram sob a sanha dos pistoleiros. Os índios e
os ribeirinhos se uniram aos seringueiros, dando origem a Aliança dos Povos da Floresta, e liderados por
Chico Mendes fizeram ecoar no mundo que a floresta era a sua casa e sua causa, e isso ninguém podia
lhes tirar. Mas seus inimigos eram muitos e poderosos. E assim, ao entardecer do dia 22 de dezembro de
1988, Chico foi baleado e morto na porta dos fundos de sua casa no município de Xapuri...e os povos da
floresta choraram. Mataram Chico, o homem, mas não conseguiram matar seu espírito e sua luta. Os
inimigos do Chico foram derrotados por sua morte. As idéias que Chico defendeu impregnaram os corações
dos homens de bem deste mundo e sua voz se faz ainda mais forte. Hoje são muitos Chicos lutando e seu
espírito guia os povos da floresta e nos lembra sempre que a floresta é a nossa casa, nossa vida e nossa
mãe e assim será para sempre. Viva CHICO REI SERINGUEIRO! Biografia extraída no Museu Chico
Mendes em Xapuri- AC visitado por mim em dezembro de 2018, coincidentemente, exatamente no mês que
se completa 30 anos de sua desencarnação para o plano espiritual.

78

mular mais valor, foi friamente assassinado pelos capitalistas da terra no quintal de sua
própria residência em Xapuri, no Acre. Dessa maneira, o propalado e defendido progresso
carrega inexoravelmente sua marca de morte e destruição. Todo progresso é inevitavelmente mortífero. Tornar-se dever revolucionário do teórico-crítico atentar para o verdadeiro horror da imensa corvéia dos despojos a que chamamos bens culturais. È precisamente por isso que Benjamim afirma na Tese VI sobre o conceito de história que nunca houve
monumento da cultura que não fosse também monumento da barbárie, haja vista a inexorável destrutividade sob a qual o progresso, finca suas raízes.
É nesse sentido que Benjamin irá dizer, no clímax regressivo de 1940: “A
tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na
verdade a regra geral” (BENJAMIM, 2012). O que Benjamin está dizendo é bastante
simples: nada de novo sob o sol no front dos oprimidos. A história até aqui tem na
excepcionalidade das formas de dominação a sua regra, a sua marca incontornável. Para
o teórico-crítico importa fazer uma ponte entre o aqui e o agora de perigo e o outroraocorrido45, re-memorando todos os silenciados e pisados das gerações derrotadas. A
destruição das florestas juntamente com a depredação ambiental, a abusiva expropriação
do trabalho que vivemos nos faz lembrar a regra é o permanente estado de guerra.
E esses destroços se tornam no pensamento uma das belas artes, como um
mosaico: “As alegorias são, no reino dos pensamentos, o que as ruínas são no reino das
coisas”

46.

É a arte do barroco, a “alegoria como linguagem”. É um palco histórico-natural

atravessado pelo sagrado e pelo profano, pelo amor ao pecado e o anseio de redenção.
Por essas e outras que o materialismo histórico não pode prescindir da dimensão teológica de caráter revolucionário. Só um mago consegue mobilizar a força de elementos díspares e, ainda assim, emanar sua força às gerações presentes. Para ele, a história não é
concebida através de um eterno retorno, mas como um “progredir de um inevitável declí nio’’. Segundo Marie Gagnebin, a história para Benjamim "é objeto de uma construção
45

“Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz sobre o passado;
mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em
outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o
passado é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com o agora é dialética – não é uma
progressão, e sim uma imagem, que salta (...)” (BENJAMIN, Passagens, [N 2a, 3], p. 504).
46 “A fisionomia alegórica da história natural, que o drama trágico [barroco] coloca em cena, está realmente
presente sob a forma da ruína. Com ela, a história transferiu-se de forma sensível para o palco. Assim
configurada, a história não se revela como processo de uma vida eterna, mas antes como o progredir de um
inevitável declínio. Com isso, a alegoria coloca-se declaradamente para lá da beleza. As alegorias são, no
reino dos pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas”. (BENJAMIN, Origem do drama trágico
alemão, pp. 192-193). A rigor, a alegoria como linguagem que marca o drama barroco não é da ordem da
bela arte, da bela aparência: “Nisto, o Barroco revela-se como soberana antítese do Classicismo, lugar até
agora atribuído apenas ao Romantismo” (BENJAMIN, Origem do drama trágico alemão, p. 190).
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cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas aquele preenchido pelo tempo-agora
[Jetztzeit]". (GAGNEBIN, 2006). Em outros termos, há uma profunda inseparabilidade
epistemológica em Benjamim, no que tange as esferas da narração dos eventos históricos
e a imersão ética, espiritual e política em tais incursões. O presente do pesquisador é for mado pela relação dialética entre o presente com algum momento perdido nas lutas pre téritas. O passado dirige um autêntico apelo à redenção. Ele é que pode nos redimir das
catástrofes e das ruínas que se acumulam até o céu. Por isso mesmo, faz-se necessário
escovar a história a contrapelo, observando o transcurso dos homens no tempo a partir do
ponto de vista dos oprimidos, seus destroços, suas memórias, já que são elas que podem
redimir e emancipar a humanidade.
Como a ENFF possibilita em sua experiência de classe, o pleno desabrochar
das potencialidades redentoras da humanidade humilhada? Na Escola há a tentativa- romântica e revolucionária - de lembrar as gerações derrotadas, jamais denegando e esquecendo o assassinato em larga escala contra os despossuídos e, dentre eles, sobretu do, os camponeses pobres e radicais. Dentro da ENFF existe uma luta política da memória, no sentido de historicizar toda a sua ancestralidade de luta camponesa que graças a
sua libertária coragem de lutar transformou radicalmente o “Breve século XX”

47.

Segundo

o eminente historiador Eric Hobsbawm, este foi o mais revolucionário século da história da
humanidade precisamente pelo poder rebelde e insubmisso do campesinato, haja vista as
comunistas revoluções camponesas, tais como: a mexicana, cubana, russa, chinesa e vietnamita. Além disso, um pesquisador radicado no materialismo antropológico não deve
olvidar as tentativas das classes dominantes de ocultar a verdade histórica. Do ponto de
vista filológico, constitui exercício interessante atentar sobre as relações viscerais entre
escrita, túmulo e os trabalhos da memória,
E que as inscrições funerárias estejam entre os primeiros rastros de signos escritos confirma-nos, igualmente, quão inseparáveis são memória, escrita e morte.
Pois, o esquecimento dos mortos e a denegação do assassínio permitem assim o
assassinato tranqüilo, hoje, de outros seres humanos cuja lembrança deveria
igualmente se apagar. (GAGNEBIN, 2006)

47

As cronologias históricas estão atravessadas em seu íntimo pelas dimensões éticas e políticas do
pesquisador. De maneira que a divisão do tempo insere-se nas tensas relações de poder historicamente
constituídas, jamais - axiologicamente falando- imparcial, neutra e objetiva. Como por exemplo, do caráter
ético da escolhas epistêmicas do sujeito-pesquisador, temos a clássica divisão do “breve século XX” do
exímio historiador Eric Hobsbawm, a saber: ele- o século passado- começa com a vitória conquista
bolchevique sobre o Czar, a épica Revolução Russa(1917), e termina com a queda do Muro de Berlim em
virtude do colapso da URSS(1991), o chamado fim do socialismo “real”. Um século, pois, à sua moda, não
tem cem anos, mas atende as preocupações epistemológicas de nosso ser-estar no mundo.
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Em sua práxis, oxalá, a ENFF não só lembra os mortos como também os incorpora em sua luta quotidiana, fortalecendo os elos perdidos da consciência revolucionária
de ontem e hoje. Assim, a Escola Nacional do MST ao relembrar e ressuscitar os mortos
contribui sobremaneira para trazer a lume o caráter libertário do luto, a fim de alicerçar as
bases e exigências de uma vida realmente digna aos mortos e aos vivos. Nunca os mais
de 1.600 camponeses mortos desde a ‘abertura democrática’ em 1985 serão esquecidos,
mas sim incorporados na luta como ancestrais que carregam os inestimáveis e sublimes
elementos de memória, fé, tenacidade, e coragem.
A tal processo de articular historicamente o passado à luz dos dilemas existenciais do presente, o MST dá o nome de mística. Segundo o Movimento,
A mística deve ser entendida como sendo o conjunto de motivações que sentimos
no dia-a-dia, no trabalho organizativo, que impulsiona nossa luta para frente. Ela é
responsável por reduzir a distância entre o presente e o futuro, fazendo-nos viver
antecipadamente os objetivos que definimos e queremos alcançar . (MST, 1991)

A mística tem íntimas relações com esse belo e digno trabalho de re-memorar
os combatentes do passado tanto no quotidiano quanto mediante momentos fundamentais da militância política, tais como: marchas, ocupações, performances musicais e poéticas, inaugurações de monumentos, seminários, palestras, cursos e afins. Sendo um importantíssimo instrumento da luta política e simbólica, a mística está umbilicalmente vinculado à própria historicidade de autoformaçao do Movimento, pois
a mística está presente em todos os espaços, sejam falados, escritos, cantados,
representados; por exemplo, os desenhos e as fotos nos cadernos de formação.
(...) é algo dinâmico que transcende as tentativas de e laborações de conceitos,
porque está diretamente re lacionada á concepção dialética do mundo, de homem
e de sociedade, como também á religiosidade de seus membros, e a influência da
Igreja no processo organizativo. (MAIA, 2008)

Apesar de a mística perpassar e atravessar vários momentos quotidianos da
luta é preciso salientar que a sua prática para um acampado é diferente para um
assentado, pois para quem está em acampamento é “mais fácil ” fazer a mística, pois ela
está ligada aos sonhos e esperanças enquanto que para os assentamentos é um desafio
a ser superado:
Da mística precisa, porque ela é que mantém o sonho, o sonho de você superar
os desafios, as dificuldades, então as práticas das místicas, apesar de que no assentamento você passa a ter uma relação bem mais difícil, porque a lógica da produção pro mercado, a lógica de, da maioria das famílias que quando conquista a
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terra, ela acredita que agora ela já conquistou seu sonho,isso também leva a ela
de certa forma a certo individualismo, e esse individualismo também leva a certa, é
(pensando), afastamento da mística, porque a mística tá ligada ao sonho, a esperança de você conquistar algo, de você chegar a algum lugar. Quando você acha
que você já chegou,então a mística ela se torna um pouco desnecessária, e isso
leva aos assentamentos a uma grande dificuldade hoje em dia, mais é um desafio
a ser superado é a mística dentro dos assentamentos, que nós temos construído,
tentando construir através do cooperativismo, do associativismo, da organização
dos trabalhadores, pra tentar recuperar e restabelecer uma mística dos assentados, porque ela é diferente da mística dos acampados, porque precisa, aliás, precisamos reconstruir essa mística, e o Movimento ta atento pra isso a nível nacional, pra reconstruir uma mística dos assentamentos 48

Constitui preocupação proeminente do MST a organização da mística nos
assentamentos/acampamentos, posto que ela é quem dá a energia, alimenta e revigora a
esperança. Tanto é que o Movimento prepara materiais que fornecem instruções tanto
para a luta do coletivo quanto para o aprimoramento de valores essenciais para uma
harmoniosa

convivência,

tais

como:

o

apoio-mútuo,

afetividade

socialista,

o

companheirismo. De maneira que este material, dentre os diversos assuntos, há um
espaço dedicado “a prática da mística nos assentamentos individuais”, dado seu pape l
primordial no contexto de organização e formação política dos sujeitos. Nos
assentamentos, o trabalho da mística seria o de:
_ Motivação à luta política/transformação social
_ Pertença à organização do MST
_ Motivação ao trabalho/Produção
_ Desenvolver outros valores como a solidariedade, companheirismo, boas relações pessoais, afetividade. (MST, 2010)

Nesta conformidade, a prática da mística é uma evidência concreta que
podemos sim tecer profícuas relações entre iluminações místicas e profanas do autor
judeu- alemão com a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF).
3.2 PESQUISA EMPÍRICA: O EU LIRÍCO NA EXPERIÊNCIA OU UM “ANDARILHO FIEL
A SEU DEVER DE EXPLORAÇÃO E AVENTURA”
Seguimos, caminhando e cantando, a fim de clarificar as idéias e aluminar as
veredas do espírito crítico com a nossa companheira inseparável: a poesia. Que ao lado
das pedras, vinhos e noites são bons escudos na luta de classes como afirmou o poeta
cachorro-louco Paulo Leminski. À maneira de Carlos Drummond de Andrade, “declino de
48

Lourival. Entrevista realizada por Fabiano Coelho. Regional do MST em Andradina – SP, 23/03/2007. In :
COELHO, Fabiano. A Prática da Mística e a Luta pela Terra no MST . Dissertaçao. Mestrado em História.
Dourados, UFGD, 2010, p.250.
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toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições,
símbolos e outras armas, prometo ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta,
um verme” (ANDRADE, 2004) Vamos, portanto, sim com a épica, guerreira e lúbrica poesia.
Há um belo poema de Alberto Caeiro, um dos tantos heterônimos do genial português Fernando Pessoa, que exerce sobre mim um arrebatador fascínio, chama-se “O
guardador de Rebanhos”. Neste, há um trecho no qual este maravilhoso poeta lusitano
convoca o leitor para a reflexão sobre a(s) sutileza(s) do olhar. Trata-se de uma sensível
provocação mediante uma exuberante elucubração poética. Vejamos um trecho de sua
beleza lembrado por laivos de minha memória afetiva: O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para direita e para esquerda, e
de vez em quando olhando para trás, e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca
antes tinha visto. Por isso, é preciso estar atento para ter o espasmo essencial como alguém nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Sem dúvida, a ENFF é
uma novidade no mundo, pois ela é uma experiência inédita da classe trabalhadora em
seu processo histórico de autoformação e autotransformação.
É com esse olhar de girassol grávido de sensibilidade que investiguei as complexidades e contradições da vida concreta a partir das artes das resistências engendradas pelos sujeitos reais envolvidos na homérica luta da classe trabalhadora. Particularmente, isto é, no caso específico desta pesquisa, lancei olhares para a experiência histórica dos homens e mulheres inseridos na ENFF do MST no contexto da atual e dramática
crise estrutural do capital. Pois, assim como o girassol desabrocha na medida em que volta a sua corola para o Sol, igualmente voltei meu olhar para a riquíssima historicidade
desta luta política, espiritual e simbólica que emerge no seio dos deserdados da terra e
dos degradados do mundo, sem os quais não há nenhuma esperança concreta de trans formação societária profunda. È indubitável que sem a luta da classe trabalhadora, não há
possibilidade concreta de transcender e/ou transformar a tragédia em curso da marcha
capitalista, uma vez que o processo da efetiva emancipação humana cabe ao próprio movimento dos trabalhadores. Sem o protagonismo da classe trabalhadora e o emprego de
sua experiência revolucionária, logo, tudo é maquiagem e disfarce para manter o status
quo.
Nesse ínterim, vejo a Escola Nacional Florestan Fernandes como uma flor formosa e rebelde- que irrompeu no asfalto cimentado pela tortuosa estrada da era “pósideológica” do presumido “fim da história”. Ela compreendeu no seio de sua atividade
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crítico-prática o importante alerta de Marx contido no preâmbulo do Estatuto da
Associação dos Trabalhadores datado de 1864, na qual “ a emancipação dos
trabalhadores deve ser obra dos próprios trabalhadores”, isto é, na ENFF é a própria
classe trabalhadora que constrói através de sua práxis revolucionária, ao mesmo tempo, a
transformação de si mesmo e das circunstâncias históricas adversas que a cercam. Pois,
a despeito dos discursos e práticas legitimadoras da ordem dominante, essa flor lança
seu perfume no seio da rebeldia, alimentando a coragem nos militantes de lutar por dias
melhores, pois amanhã – apesar dos pesares- há de ser outro dia.
Conforme já narramos esta pesquisa é fruto da dialética entre o mundo das
idéias e a vida concreta. Pois, não partimos da teoria para compreender a realidade
objetiva buscando encaixá-la a fórceps naquela, ao contrário, nossa visão de mundo está
umbilicalmente vinculado aos problemas humanos reais. Daí, sensivelmente atrelei o
corpo teórico à complexa dinâmica teia das relações sociais. Para tal, não prescindi da
sensibilidade para o exame das dimensões refinadas e espirituais da classe trabalhadora,
pois os sentimentos dos trabalhadores não podem aparecer como restos atribuídos ao
vencedor.
Daqui em diante, peço permissão para um escrever a parte da pesquisa
empírica propriamente dita em um tom mais confessional, na qual irei expressar a
intimidade subjetiva através dos afetos e emoções que atravessei mediante os tensos
dilemas que surgiram durante o processo investigativo. Ao arrepio de muitos escritos
academicistas, muita vez, frios e “objetivos”, não tenho receio de assumir um
posicionamento ideológico frente aos problemas humanos. À revelia da presumida
objetividade, não raras vezes, o texto apresentará traços de um diário de pesquisa com
todas as suas peculiaridades. Desculpe-me o traço deveras subjetivo que as páginas
subseqüentes trarão à tona. Não encontrei melhor maneira de narrar que não fosse
balizado pela ternura e pela busca da verdade. Vamos à viagem.
Na madrugada do dia 31 de outubro de 2018, viajei de Fortaleza para São
Paulo a fim de não apenas explorar algumas hipóteses sobre o meu objeto de estudo
ainda em construção, mas também com a intenção de encontrar algo novo ou ainda
problematizar dados consagrados no decurso da investigação.
Sem sombra de dúvidas, a pesquisa empírica injeta certa dose de
imponderabilidade no processo investigativo, haja vista que o pesquisador- muita vez- lida
com situações e dados que sequer conjecturava encontrar, ou seja, no momento mesmo
do confronto entre as idéias que alicerçam o objeto e a realidade concreta com seres
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humanos reais é que surgem os problemas mais fecundos da pesquisa, bem com as
reviravoltas na mente e as recorrentes taquicardias no coração do sujeito-pesquisador.
Esse é, ao mesmo tempo, a delícia e o desafio do ato de pesquisar. Os
mistérios e dilemas sempre rondam o reino cabalístico da empiria. Não há zona de
conforto, mas sim um feixe de confrontos que devemos lidar mediante as possibilidades e
as incontáveis pedras que sempre teimam em aparecer insistentemente no meio do
caminho. Às vezes, todavia, as pedras não representam tão somente as dificuldades
encontradas nesta sinuosa travessia, mas também alicerces para enxergar sob outra
vista.
Por ora, tentarei explicar este processo complexo da pesquisa com os primores
da ternura e da criticidade. Espero que o leitor o faça com semelhantes sentimentos. Pois,
somente assim poderemos alcançar um tanto de empatia e perceber a forma esmerada
com que a escrita pretendeu ser tecida. Mediante a leitura crítica e afável, por sua vez,
deixei que o leitor viajasse com sua visão de mundo para outras cosmovisões concebidas
por seu fabuloso cérebro. Este texto não é um panfleto ou receituário à maneira das
reflexões enviesadas, nem tampouco pretendeu ser um conjunto de idéias que pairam
acima do bem e do mal, mas sim desejou ser a imagem e semelhança de uma estrela
cadente que alumia as veredas de alguma inteligibilidade histórica, por sua vez, sempre
aberto a crítica e ao contraditório.
A inspiração para pensar o texto conforme uma constelação decorreu das
reflexões do autor judeu-alemão Walter Benjamim, posto que – muita vez- os conceitos
assumem a mesma característica das estrelas: ainda que longínquas umas das outras,
configuram para um determinado lugar de observação do cosmos uma unidade na forma
de imagem49. Assim desejo que proceda a presente dissertação, não só alumiando algum
ponto do cosmo, mas que conforme uma lógica referente à força redentora da tradição
dos oprimidos
Conforme explicitara acima, viajei de Fortaleza para São Paulo com toda a
ansiedade de chegar logo ao destino desejado: a Escola Nacional Florestan Fernandes
situado em Guararema, mais ou menos, 80 km de distância da capital. Assim que cheguei
rumei logo para a Escola situada há, mais ou menos, 80 km da capital, com a mente
aberta, espinha ereta e o coração lotado de ansiedade.

49

“As ideias se relacionam com as coisas como as constelações com as estrelas” (BENJAMIN, Origem do
drama trágico alemão, [Prólogo epistemológico-crítico], p. 22).
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Depois de algumas horas caminhando cheguei. O corpo transigia na
confluência da emoção, o coração palpitava diante da ansiedade de conhecer o
memorável espaço, brilho nos olhos, fulgor na alma, sentimento à flor da pele de estar
frente a frente com um verdadeiro monumento da classe trabalhadora. Um sonho
realizado em ver um sonho em construção.
Cheguei. Apresentei-me cordialmente. Posteriormente, mostrei as mensagens
que troquei virtualmente com a Frida (nome fictício) - secretária da ENFF-. A pessoa que
estava na secretaria pediu gentilmente que eu esperasse, dizendo que iria ver se
conseguia falar com a mesma. Depois de um tempo, perguntei se conseguiram falar com
ela, e a moça respondeu da secretaria respondeu que ela não se encontrava no momento
e seu celular encontrava-se fora de área. Mas, pediu para esperar mais um pouco que
eles estavam fazendo as diligências. Eu esperei. Esperei trinta minutos, sessenta. As
horas passavam devagar, e não vi uma solução. E tomei o fel da angústia.
Posteriormente, fui até o vidro que nos separava, perguntar o porquê de tanta
demora. Somente depois de eu ter tido a atitude de ir perguntar novamente sobre minha
situação é que outro companheiro veio me atender e dizer que infelizmente eu não
poderia entrar na Escola, pois era uma questão de procedimento, de segurança, de
protocolo. Que não conseguiram entrar em contato com a referida secretária, e que meu
acesso estaria impossibilitado devido à falta de registros protocolares formais
necessários.
Indagava-os se tinha alguma coisa a ver com a vitória do presidente Jair
Bolsonaro? Eles respondiam que sim, que agora aumentaram a cautela e a segurança, e
que infelizmente eu não poderia entrar por questões procedimentais de segurança.
Retruquei: camarada, eu sou quem mais odeia esse presidente! Sei do perigo que ele
representa para as históricas conquistas dos trabalhadores, pois apreendi com Brecht que
a “cadela do fascismo está sempre no cio”. Entendia a vossa cautela deles, pois
candidato eleito da extrema direita considera o MST um grupo “terrorista”, ou seja, sua
orientação ideológica está consoante com os valores classistas da burguesia, por seu
turno, atravessado por sentimentos de ódio e beligerância.
Não raras vezes, no transcurso deste diálogo, afirmei que a minha visão de
mundo está pautada pela crítica aberta aos valores egoístas de cunho burguês, e que
apostava – isso sim- na vida, na coragem de amar, e, sobretudo, na efetiva emancipação
humana, à qual o MST é signo e signatário. Afirmava que era um militante social engajado
nas lutas sociais do meu tempo histórico.Neste aspecto estou irmanado com a reflexão
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entabulada por Michael Löwy e Marx sobre sua visão de mundo de emancipação
humana50. A partir dessa Aufhebung, “a vida pública tem de ser personalizada, isto é, tem
de tornar-se o modo natural de existência do indivíduo real”. (MÉSZÁROS, 2006)
Entretanto, naquele momento pouco ou quase nada parecia valer minha
compreensão de emancipação, nem tampouco toda a trajetória de militante social
engajado. Todavia, apesar de o nervosismo vir me visitar estava cônscio que aquele gesto
da militância do MST devia-se ao receio representado pela forte ascensão do pensamento
neoconservador que, dentre outras questões, legitima acriticamente o autoritarismo típico
das classes dirigentes. Na prática, isso implica a anuência do poder dominante para matar
sem-terra. Assim, dada as perseguições e ameaças sofridas, cumpre ao Movimento todo
um procedimento de segurança para proteger seu inestimável patrimônio construído com
muito trabalho pela própria classe trabalhadora.
Cabe, pois, o alerta: futuros pesquisadores da ENFF, mediante a profusão
desavergonhada de aviltamentos em relação ao Movimento quotidianamente praticados
pelas franjas mais ativas da classe dominante, há sim a necessidade de todo um regime
protocolar para saber quem é quem dentro da encarniçada luta de classes, ou seja, para
pesquisar a Escola Nacional do MST, faz-se necessário agendar antecipadamente a
possibilidade de visita, depois, deixar claro as preocupações da pesquisa em seus
mínimos detalhes, bem como é necessário a aceitação prévia da militância para
realização da mesma. Essa preocupação da ENFF não é tão somente uma mera questão
burocrática, mas também uma defesa da vida, uma vez que a atual conjuntura é
totalmente sombria para os lutadores do povo.
A despeito do pernicioso avanço do autoritarismo no Brasil, não poderia
entender como uma questão burocrática poderia ser mais proeminente que a
solidariedade e o afeto ao próximo que é tão próximo. A burocracia reina. Neste momento,
uma raiva indômita tomou conta do meu ser. Tentei controlar minha emoção, mas já não
tinha como, pois uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira.
A parte delirante ganhou fôlego, e dentro dos delírios, veio à tona minha justa
indignação perante o engodo da situação. Lembrava dos ensinamentos de CHE: “Hay que
endurecer, péro sin perder la ternura jamás!”. À luz da ternura, comecei a falar do
inestimável amor que nutria verdadeiramente pelo MST, narrei pormenorizadamente sobre
50

“a verdadeira emancipação universal, a emancipação humana, é a única capaz de superar as
contradições da sociedade civil-burguesa, porque é a Aufhebung do conflito entre existência individual
sensível e a existência genérica dos homens”. LÖWY, Michael. A teoria da revolução no jovem Marx.
Tradução de Anderson Gonçalves, 1ª ed. São Paulo: Ed. Boitempo, 2012.P.87
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as duas ocupações que participei no INCRA de Fortaleza (2016 e 2017), falei o nome de
alguns militantes que conheci dentro do Movimento, esmiucei meu caminhar pela Escola
Humberto Martins do MST-CE (que conheço e já lá pesquisei), falei que fui aluno da
Professora Adelaide Gonçalves, a qual

ministra aulas

tanto da ENFF, quanto do

Departamento do curso de História da UFC, e que fui seu bolsista no MAUC(Museu de
Arte Universitária do Ceará) da UFC. E que tais informações poderiam ser acessadas e
conferidas via internet. Afirmei que a estimada professora é cônscia do meu engajamento
político nas aulas e nas lutas quotidianas dos estudantes e da classe trabalhadora, seja
em greves, passeatas, seja em piquetes e barricadas. Explicitei que a minha dissertação
estava pautada pela reflexão de alguns professores da ENFF, tais como: as professoras
Virgínia Fontes e Roseli Caldart. Bem como narrei sobre o Assentamento Antonio
Conselheiro em Ocara- CE que também ajudei a ocupar lá no meio do sertão central sob
a ameaça de jagunços, mas sempre resistindo, cantando e lutando. Falei também que
escolhi a ENFF como objeto de estudo porque tenho profundo respeito, amor e gratidão
aos lutadores do povo, como Florestan Fernandes, Josué de Castro, Paulo Freire e
Antonio Candido. Falei da épica ocupação no palácio da Abolição, relembrando a alegre
festa que os sem– terrinhas fizeram ao tomarem banho nas águas do palacete oficial do
governo. Explicitei que não saberia o que achava mais belo e sublime: a aurora boreal ou
a Encruzilhada Natalino51. Falei do extraordinário esforço de estar ali, deixando para trás
tanto minhas ocupações laborais, bem como também minhas responsabilidades
conjugais.
E agora, José? Devia seguir a máxima de Nietzsche de torna-me aquilo que
sou, encontrando os mecanismos propícios para atingir a maximização de minhas
próprias forças vitais. Depois da narração dos fatos, ela olhou ressabiada, meio que
desconfiando do que estava sendo dito. Mediante sua descrença, narrei esmeradamente
às muitas lutas políticas que tinha participado ativamente seja com o MST, seja com os
índios Pitaguary entre as serra da Pacatuba e a de Maranguape, ou ainda em todas as
manifestações de rua que ocorreram no período da Copa das Confederações e na Copa
do mundo nos anos de 2013 e 2014. Falava com orgulho que sou um Black-Block muito
51

Encruzilhada Natalino é o nome dado ao assentamento que remonta aos processos históricos que
culminaram na construção do MST. Trata-se do processo de luta pela terra no ano de 1979, quando
centenas de camponeses espoliados do seu direito à terra, ocuparam a Fazenda Macali no Rio Grande do
Sul. Posteriormente, setenta famílias ocuparam a fazenda ao lado, chamada de Brilhante.
Progressivamente, aglomeravam-se mais famílias mediante processos de resistência ocupando a Fazenda
Anoni que logo fora desdejadas. Do conjunto destas lutas nasceu o épico acampamento da Encruzilhada
Natalino, acampando durante resistentes cinco anos. O embrião do MST foi gestado no interior destas lutas
no Sul do Brasil.
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em virtude da coragem do MST. 52 E falei para ela que duvidara de mim, que mato a cobra
e mostro o instrumento com o qual matei o réptil. Se não estava crendo em mim, disse
que parte do material estava disponível no internet, como o vídeo “ com vandalismo” 53, no
qual apareço nas barricadas.
Diante de tantas verdades professadas e das evidências empíricas ficou
bastante difícil titubear da minha história, pois narrava cenas com peculiar emoção e
minúcia, tais como: a alegria dos sem-terrinha em brincar livremente nas águas do
palacete oficial do governo; dos coquetéis molotov que joguei para incendiar o carro da
AMC; da amizade que fiz com a o pajé Barbosa, líder da tribo dos Pitaguary com sua
imensa militância. Narrei que lembrava muitíssimo bem do Raio( polícia especializada na
repressão as manifestações de rua), bem como não esqueço as balas de borracha e
spray de pimenta, recordando do gás lacrimogêneo que várias vezes inalei nessa luta
junto com o MST. Com esforço da memória, narrei momentos lúbricos no INCRA em que
52

Nas experiências que adquire no decurso das várias manifestações que participei pude assinalar três
elementos importantes para os Blacks Blocks: primeiro, não vamos para as manifestações de rua para ficar
brincando de gato e rato, onde o poder de polícia facilmente dispersa a multidão através de suas armas,
seja com as bombas de gás lacrimogêneo, seja com os chicotes da cavalaria ou mesmo com as balas de
borracha ou de revolver. Não ficamos só correndo ao sabor dos tiros e gases, mas resistimos também com
nossos artefatos de ação direta. Certamente são menos potentes que o poderio bélico da polícia, mas que
causam seus efeitos e estrondos. Podemos elencar alguns deles, tais como: coquetel Molotov,
estilhaçadeiras(material de vidro com parafusos colados), rasga-camburão( bomba caseira), rojões, pedras,
baladeiras munidas de cacos de vidro, fogo, combustíveis, pneus, estacase bila( que são utilizadas também
nos estiligues, mas também saõ jogadas para fazer deslizar os cavalos). Além disso, utilizamos nossas
proteções, como os escudos, máscaras e vinagres(utilizado para agüentar a toxina do bomba de efeito
“moral”). No ano de 2013, o confronto com o poder do Estado foi intenso e sangrento. Segundo, a despeito
do caráter anárquico que inspira o espírito de um Black Blocks estamos sempre perto uns dos outros,
formando nossas colunas e estratégias de combate no ato mesmo da ação. Terceiro, a imagem construída
pelos grandes meios de comunicação sobre nós , os Black Blocks, nem de longe representa a verdade.
Segundo tais veículos, somos “Vândalos”, “saqueadores”, “depredadores”, “baderneiros”.Certamente eles
não construiriam outra visão de quem s insurgem violentamente contra a desgraça do mundo atual. È bem
verdade que depredamos algo, não a bodega do Seu Zé(pequeno comerciante) ou a da vendedora
ambulante, mas sim as instituições que são os braços armados do capitalismo financeirizado, os bancos e
as instituições públicas e privadas que funcionam a serviço da gerência dos donos do poder. Sinto muito
orgulho em afirmar que já ajudei a quebrar a várias vidraças dos ladrões e mulitibilionários Bradesco e Itaú,
feito pra fuder você. Neste aspecto, estou de mão das com Brecht quando afirma que: o que é assaltar um
banco comparado a fundar um? O que faz um banco a não ser extorquir e roubar?Sou réu confesso:
quebrei e tornaria a quebrar sem maiores exames de consciência. Pois, a cristalina verdade é que somos
encorajados pelo amor para lutar com ódio contra todas as mazelas sociais, bem como contra a brutal
desigualdade e contra todas as formas de desamor que reinam na sociedade do capital. A ideologia que nos
anima é o da ação revolucionária no ato mesmo de sua agência.Por isso mesmo somos tão odiados e
vilipendiados pela ideologia dominante O que preciso deixar claro, na limpidez da palavra, é que somos
autênticos revolucionários. Talvez, não tenhamos um preparo mais sistemático para o enfrentamento da
totalidade, mas nós importunamos os quietos, e isso já é bastante para desafinar o coro dos contentes. Para
mim, a ação revolucionária dos manifestantes de Rua vale mais que mil palestras sobre Weber, Bourdieu e
Foucault juntos.Pois, as autênticas mudanças sociais não ocorreram individualmente nos divãs dos
consultórios psicanalísticos, mas sim nas experiências reais e intempestivas da classe trabalhadora. Por
fim, as efetivas transformações societárias jamais viram “de cima”, haja vista o total compromisso destes
com a perpertuação do status quo que , por sua vez, assegura seu privilégio de classe. Por esse motivo,
luto com coragem, pois nem os mortos sossegaram enquanto perdurar o cortejo triunfal dos vencedores.
53 Vídeo-documentário disponível na plataforma: https://www.youtube.com/watch?v=KktR7Xvo09s
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nós brincávamos cantando e dançando noite adentro, madrugada afora ora a ancestral
dança do côco, ora a capoeira. Em tom irônico, disse que se ela estivesse perto dos
dançarinos, talvez me reconhecesse, pois eu era um dos que tocava o danado do
pandeiro. Como diz Sartre, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que
você faz com aquilo que fizeram de você.
Acima de tudo, afirmava que era afeiçoado com a dimensão revolucionária 54.
Pois, à luz de Marx não temos nada a perder a não ser com o rompimento de nossos
próprios grilhões. Foi a partir das experiências hauridas na luta política que escolhi o MST
como objeto de análise, por concebê-lo não apenas como avesso aos paradigmas
egoístas que caracterizam a classe dominante e o mundo burguês, mas também por ser
um baluarte das aspirações revolucionárias da classe trabalhadora em nossa quadra
histórica.
Diante da emoção da narração dos fatos que contei para a militante, percebi
que ela certamente se comoveu com meu depoimento. Amoleceu o coração, pois sabia a
limpidez da verdade que ali estava sedo narrada. Ela meio que cedeu parcialmente,
falando que para eu entrar precisava de algum documento comprobatório do curso de
mestrado e/ou de algum pedido oficial do orientador da pesquisa, pois sem isso não era
possível meu acesso. Falei que tudo bem, já tinha percorrido muito para chegar até ali, e
que faria o que fosse necessário para conseguir a entrada. Pedi que me esperassem um
pouco que eu iria atrás, uma vez que estava sem celular.
Andei no sol de uma hora da tarde, raios ultravioletas de rachar o crânio, andei
por uns três quilômetros até achar um orelhão (telefone público) que, por azar meu e
negligência dos órgãos incompetentes, não funcionava. Já estava cabisbaixo, quando fui
até uma casinha simples no alto da serra e isolada da “civilização”, contei a minha história
54

Não tenho nenhum tipo de arrependimento de ter tomado tais atitudes eminentemente revolucionárias,
pois a repressão do Estado e seu violento poder de polícia não têm “pena” ou dó de quem está na linha de
frente reivindicando por seu direito à manifestação e por mais direitos, ou seja, não dá para ser pacifista ou
um monge tibetano numa batalha de rua, posto que a polícia pode te prender e/ou matar. Pois, quando você
está ali – não só em espírito, mas também em corpo – se sente efetivamente a violência. Quando falamos
“se sente”, é em todos os sentidos mesmo (falamos por experiência real): sentimos na pele os efeitos da
extrema violência. A polícia não vai para dialogar quando tem uma manifestação, haja vista as prisões, os
ferimentos e às vezes a morte dos manifestantes. Nessas horas é que sentimos: sentimos balas de
borracha, bomba de efeito moral ( que a bem da verdade é imoral), spray de pimenta, bomba de gás
lacrimogêneo, cassetetes, chutes de coturno, chicote dos policiais da cavalaria, e- muita vez- balas letais.
Contudo, não vamos somente para apanhar, já que resistimos conforme assinalamos acima com nossos
artefatos de ação direta, tais como: coquetel Molotov, estilhaçadeiras(material de vidro com parafusos
colados), rasga-camburão( bomba caseira), rojões, pedras, baladeiras munidas de cacos de vidro, fogo,
combustíveis, pneus, estacas e bilas( que são utilizadas nos estilingues, mas também são jogadas para
fazer deslizar a Cavalaria). Além disso, utilizamos nossas proteções, como os escudos, máscaras, leite de
magnésia (para neutralizar a ação do gás) e vinagres (utilizado para respirar na asfixiante cortina de
fumaça).
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aflitiva para um casal. Logo após, uma alma abençoada cedeu seu celular para que eu
conseguisse entrar em contato com a minha amada companheira, Sarah Louise, a fim de
que ela entrasse no meu e-mail, pegasse o número do meu orientador, professor David
Oliveira, mandasse uma mensagem para ele, como intuito de o mesmo enviar para a
secretaria da escola informações sobre mim (seu orientando).
Para a minha alegria, deu certo: telefonemas trocados, informações prestadas
e, principalmente, e-mail devidamente mandado pelo professor David Oliveira como meu
mentor do Departamento de Políticas Públicas da UECE para a secretaria da ENFF.
Consegui falar também com o professor que disse que mandaria sim o e-mail. Como teria
que andar cerca de mais 3 km, saberia que o tempo da caminhada era o suficiente para o
e-mail chegar até a ENFF. Agradeci seu espírito de zelo e cuidado, e voltei rumo a Escola.
Fiquei contente, pois mesmo com o sol e a distância, tinha tirado “mais uma pedra no
meio do caminho, nos olhos de minhas retinas tão fatigadas”. Valeu à pena ter andando
tudo aquilo, uma vez que finalmente conseguiria entrar na ENFF. Pois, agora, na minha
cabeça, só bastaria que o pessoal da ENFF visse o e-mail do professor que a minha
entrada estaria liberada conforme a beltrana mesmo havia deixado cristalino e claro.
Correto? Necas de pitibiribas.
Mais uma pedra teimou em aparecer no meio do caminho. O e-mail chegou
certinho, bem como todas as informações atinentes a minha situação como mestrando.
Todavia, não cumpriram o que tinha sido acordado anteriormente, já que – mais uma vezfui impedido de entrar. Sentia-me lesado, enganado. Pois, a mensagem chegou à
secretaria da Escola, fiz o que a sicrana me pediu, mas mesmo assim não autorizaram
minha entrada. Como você reagiria mediante esse acontecimento? Como agiria se te
pedissem algo difícil como garantia para você conseguir o que deseja, mas quando você
consegue, não concretiza o que fora outrora acordado? Ora, a despeito da estóica paz de
espírito que, hoje, procuro levar a vida, também percorre sangue em minhas artérias. Não
tenho e nem quero ter a paciência de Jó, nem tampouco possuo a calma de um iluminado
Sidarta Gautama. Estou à moda de Drummond alucinado e perplexo entre flores e
náuseas55.
Ira e frustração foram os nomes dos sentimentos que pairavam em meu
coração aflito. Interpelei a secretária com justa raiva, vocês pediram a confirmação do
55

“preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias e mercadorias
espreitam-me. Devo seguir até o enjôo? Posso, sem armas, revoltar-me?Olhos sujos no relógio da torre:
Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas , alucinações e
espera”. ANDRADE, Carlos Drummond de Andrade. Antologia Poética. 53º edição. Rio de Janeiro: Record,
2004. P.24.
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meu orientador, pois bem, eu a consegui. Foi solicitado e aí está a confirmação do e-mail
do professor e a chancela do curso. Queria falar com a fulana que disse para eu ir atrás
do pedido do professor-orientador. Conforme imaginei, ela não apareceu. Reiteradas
vezes invoquei seu nome: Fulana apareça aqui e diga a todos o que você me disse.
Exigia isonomia ou, no mínimo, um motivo deveras plausível de pedirem algo como
garantia para adentrar, mas mesmo assim não conseguir. Se o pedido foi cumprido
deveria sim entrar. Apreendi com meu avô Giovani desde menino que os acordos devem
ser honrados. Pensava comigo: acho que eles estavam pensando que iria desistir devido
à longínqua distância ou em virtude do calor excessivo.
Jamais desistiria, pois sempre fui consciente das dificuldades que atravessei na
minha vida. Além dos exemplos que carrego na mente e no coração 56, possuo orgulho de
ser quem sou.
Sem querer comparar a minha vida com a existência desses seres humanos
incríveis citados na nota de rodapé acima, nunca nada foi fácil pra mim, não é, portanto,
agora que será. Como diz o ditado, para os pobres “nada vem de mão beijada”. Não nasci
em berço de ouro, sequer de bronze. Meu berço foi feito por meu pai com o material
chamado Cana- da- Índia, semelhante ao bambu. Desde os nove anos de idade soube
cultivar e compreender a real dignidade do trabalho honesto e de lutar pelas coisas que
considerava justas. Nenhuma riqueza foi maior que esta dada por minha mãe e meu avô,
a herança da renitência e da honestidade. Comecei a trabalhar com meu avô desde os 8
56

São inspirações para os românticos-revoucionários: Paulo Freire e Che que foram para a África em nome
de seu sonho de emancipar a humanidade a despeito das freqüentes perseguições que sofriam dos donos
do poder. Marx escreveu o Capital com furúnculos e feridas abertas que ardiam, sangravam e coçavam
muito, e com todas as pertinentes reclamações de Jenhy Von Vestephalen (sua esposa) com as obrigações
e responsabilidades domésticas, como as contas atrasadas do aluguel ou as altíssimas febres e diarréias
das filhas. Walter Benjamim escreveu as célebres e inspiradoras “Teses sobre o conceito de história” sob a
ameaça cruel das tropas fascistas de Vichy. Carlos Marighela promovia a luta armada contra a ditadura
empresarial-militar instaurada com o golpe de 1964, mesmo com as constantes ameaças de morte do DOICODI e do tarado e facínora delegado Sérgio Fleury. Olga Benario Prestes, judia que lutou pelo comunismo
no auge da perseguição nazista operada pelo III Reich de Adolf Hilter. Robert Nesta Marley mesmo depois
de sofrer um atentado, e levar três tiros, no outro dia estava cantando a paz, o amor e a união dos povos
martirizados pela Babilônia( na cultura rastafári, esta representa os valores egoístas do mundo capitalista).
Darcy Ribeiro andou a pé por mais de 1.000 quilômetros no meio da floresta Amazônica com a ameaças de
onças, jacarés e animais peçonhentos. Chico Mendes articulou uma linda aliança com seringueiros, índios,
ribeirinhos, quebradores de coco, e a despeito de todo tipo de atemorização sofrida não sucumbiu à sanha
capitalista, lutando bravamente com os povos da floresta contra os capitalistas da terra e sua agressividade
destrutiva em relação à natureza. Em 1988, Chico Rei seringueiro, foi brutalmente assassinado em sua casa
numa emboscada arquitetada pelos grandes latifundiários em Xapuri no Acre. Quantos homens e mulheres
anônimos sofreram e morreram para exercemos hoje nosso escasso direito à liberdade de expressão?
Quantos camponeses sem terra morreram sem verem assegurados seus direitos essenciais, como o direito
a um pequeno pedaço de chão? De modo que, nenhuma conquista da classe trabalhadora foi à toa, nem
tampouco doação da classe dominante. Ao contrário, muito sangue e suor foram derramados para termos
as mínimas garantias que, por ora, temos.
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anos.57Na favela, acima de qualquer outro lugar, é preciso ter respeito ao próximo para
ser respeitado e, sobretudo, honrar o que foi acordado. Aqui estou de mãos dadas com
Florestan Fernandes a respeito do código de honra de uma cultura favelada:
O código de honra, a mentalidade, a noção de dever e de lealdade, o imperativo
da solidariedade, até mesmo a sobranceria irredutível dos que estão por baixo não
provinham da civilização — como gostam de dizer os antropólogos — nem do
cosmos urbano ou da religião católica. Tudo aquilo fazia parte do que, mais tarde,
aprendi ser a cultura do inculto e que a cidade ainda não destruíra .(FERNANDES,
1994)

Sempre vi com os meus olhos que favela é lugar de gente que trabalha muito, e
que é literalmente abandonada pelos órgãos in-competentes, ou seja, mesmo
desprezados no relento pelo governo, os favelados criam suas táticas de sobrevivência.
Foi lá que aprendi, na favela das Placas, um pouco sobre o comércio da reciclagem. 58 Fui
criado na favela, e lá todo mundo deve cumprir, sob pena de sofrer as conseqüências
como um cão, a palavra que não cumpriu. A minha história de vida merece respeito.
Mediante a persistente recusa da militância, toda essa minha breve história de
vida veio à tona. Fui novamente perguntá-los do por que desse indigno tratamento dado a
um verdadeiro militante, um professor que educava amorosamente crianças da rede
pública de ensino do estado do Ceará. Eles disseram que o e-mail havia chegado, que
leram uma parte do texto enviado, e que- lamentavam muito profundamente- mas, não
seria possível a minha entrada por questão protocolar. Perguntava já com impaciência o
real motivo de negarem meu acesso?Por qual motivo pediram toda aquela
documentação? E toda aquela lengalenga burocrática?Explicaram que se quebrassem
um mínimo pilar da questão organizacional do MST, estaria quebrando todo o edifício que
sustenta o Movimento. Questionei dizendo que não representaria risco à segurança da
57

A experiência de percorrer as favelas e de beber água pura a bosta marcaram profundamente o meu
olhar para o mundo, de modo que –por vários anos, eu subia e descia com uma caixa de cigarro lotada que
tinham quase o meu peso (meu velho dizia que não fazia nenhum mal subir e descer o morro, pois era bom
para criar tutano e engrossar os “cambito”, as pernas para os cearenses). Assim, seguindo seus passos subi
e desci incontáveis vezes as favelas da faixa da Praia do Futuro e suas redondezas, vendendo cigarro da
Souza Cruz, percorria por todos os lados com meu amado velho, ora na linha 810(Papicu/ Praia do Futuro),
ora no Fusca cor bege do ano de 1958 todas as “quebradas” da região próxima a Cidade 2000, nas favelas:
dos Côco, dos Trilhos, da Embratel, das Placas, dos Índios, da 31 de março, da Verdes Mares, do Pau Finin,
Lushow, dos Barreiros, do Gengibre, da Zareia.
58

À época funcionava mais ou menos assim: a lata de refrigerante para reciclagem valia muito menos que a
lata de Red Bull que era de alumínio. Dez quilos de lata de cerveja e/ou refrigerante valiam 0,75 centavos.
As latinhas de Red Bull, por sua vez, chegavam a valer o dobro: 1,50/por dez quilos. E para fazer dez quilos
de latinhas haja lata. Por isso mesmo, observando sempre esses trabalhos que eu “botei fé na rapaziada
que vai em frente e segura o rojão”. Sei que a alma guarda o que a mente tenta esquecer. Os maiores
ladrões estão com carros blindados, ternos italianos, contas gordas na Suíça, narizes de platina
transportando cocaína no avião da FAB, viajando em seus suntuosos iates e helicópteros, enquanto a
política de segurança pública criminaliza o “inimigo comum”: o traficante preto, pobre e favelado.
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escola. Queria tão somente entrar, ver a paisagem, tocar nos livros, sentir o cheiro das
plantas, e – se possível fosse- entrevistar algum militante da brigada Apolônio de
Carvalho. Foram honestos comigo, e disseram mais: que chegaram a conversar por
telefone com a professora Adelaide Gonçalves, ela confirmou que conhecia sim a mim, o
tal do Micharlles Lopes Paz, e que ela- de fato- sabia que eu militava junto aos
movimentos sociais, posto que a mesma já presenciara minha atuação em lutas sociais.
Diante disso, perguntei a eles inspirado na maiêutica de Sócrates, e dividido
entre a esperança e a razão: e agora, depois de todas as evidências que vocês trouxeram
à cena, por qual motivo impedem minha entrada? O que fariam vocês se recebesse esse
tipo infame de tratamento? Para quê, eu fiz esse paranauêh todinho de andar léguas e
léguas neste sol rachando, para não valer de nada? As evidências materiais e concretas
não estavam servindo, foi aí que trabalhei também a dimensão espiritual para ver se
conseguia “amolecer” o coração da militância. Dizia em tom de súplica cearense que era
exatamente igual a eles, filho do Divino Espírito Santo e da Soberana Mãe 59.
A dimensão religiosa- esotérica, entretanto, não surtiu os efeitos esperados por
mim. Com apelo a Deus, aos anjos, aos santos e aos mártires da nossa nação nada ou
pouco adiantou. Argumentei, choraminguei, mas não consegui entrar na escola. Daí,
cantei Maísa: “Meu mundo caiu...”
Observando minha angústia, um dos militantes ainda me sugeriu que não via
motivos reais para dar prosseguimento a pesquisa, sugeriu que eu procurasse um objeto
de estudo no Ceará mesmo, pois a ENFF não era esses “balaio de gato” todo que as
pessoas constroem, pois lá estão apenas os princípios organizacionais e pedagógicos do
MST como em qualquer outra.
Ora, estou há quase três anos lendo e pesquisando sobre a Escola, bem como
estudando com esmero e afinco a linda vida e obra de Florestan Fernandes. Disse para
ele que amava o engraxate Vicente que se tornou -através de um lindo processo de
autoconstrução- no emérito e engajado professor universitário Florestan Fernandes. Que
só lá eu enxergava a luz do internacionalismo no túnel da excessiva fragmentação das
lutas dos oprimidos no tempo presente. Que Frida, Paulo Freire, Dom Helder, Che, Rosa
Luxemburgo, Marx, Mészaros, Louise Michel, habitam espiritualmente na ENFF, e moram
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Apelava, pois a existência do MST só foi possível graças ao cuidadoso trabalho das Comunidades
Eclesiais de Base, bem como pela famosa rebeldia da Teologia da Libertação. Não é à toa, pois, que muitos
assentamentos na década de 80 colocavam uma cruz, em forte alusão a decisiva influência de tais
instituições no consentimento de valores humanistas e libertários dentro do MST.

94

em mim, pois foi através de suas abnegadas histórias de vidas e inspiradoras obras que
estou apreendendo a ler criticamente o mundo.
Com o olhar carregado de emoção, o militante reiterou o que já estava
sobejamente sabido: não era possível dada à falta de protocolos e a decisão tomada
coletivamente. Mas, Dom Quixote também vive em mim, muita vez, travo briga contra os
moinhos de vento. Em nenhum momento, senti-me inferiorizado. Em alguns momentos,
tive raiva, mas isso é humano demasiado humano. Entretanto, disso bem sei que o ruim
mesmo é o que passam os sem-terra debaixo da lona preta ameaçados diuturnamente
pela bancada da bala e perseguidos pelos jagunços armados até os dentes com
carabinas e escopetas a mando dos sanguinários latifundiários. São os camponeses que
sofrem as mais obscuras das injustiças do irreformável e mortífero sistema do Capital,
sobretudo, por ter a coragem de colocar em xeque a propriedade privada.
Meu drama certamente era menor. De maneira que a minha questão era só de
cunho burocrático, e não pagara com a vida pela minha intransigência como ocorre há
anos com o MST. A militância não atiraria em mim como fazem os atrozes capatazes do
agronegócio contra os sem terra. Apesar de tudo, eu fingia ter paciência, pois em nenhum
momento gritei, desrespeitei e/ou falei grosseiramente com alguém. Desespero, neste
momento, de nada adiantava. Desde cedo apreendi com o rapper Sabotage que respeito
é pra quem tem.
Como acalento, lembrava que só escolhi a ENFF como objeto de estudo
porque eles compreendem a história para usufruto da vida, ou melhor dizendo, a
importância da formação reside no gozo da vida e da solidariedade. Não deveria
promover, cantar ou sentir o espírito malévolo da morte como o fazem os nazi-fascistas,
mas sim vibrar o amor, a vida, a alegria, o brilho do sol, e vincular-me com as forças
astrofísicas do espaço sideral. E assim procedi. Lembrei-me dos ensinamentos do Zenbudismo sobre paciência, tolerância, calma e atenção ao ritmo da respiração, o
pranayanama. Respirei, respirei e respirei len-ta-men-te. Depois cantei as músicas de paz
do Bob Marley para serenizar. Neste momento, os seres da floresta de Guararema vieram
me confortar, borboleta veio trouxe raio de luz, passarinho verde veio e cantou o amor,
enfeitiçando minhas retinas com sua arte voadora, um besouro começou a subir e fazer
cócegas, um grilo ficou dançando na minha frente ao som do envolvente reggae
jamaicano, e a difícil paz encontrou seu abrigo na canção do revolucionário rastaman de
Kingston. Positive vibration era a mensagem.
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Passado algum tempo depois desse ínterim, pediram para eu esperar mais um
pouco, a fim de que eles vistoriassem novamente e-mail, bem como estudassem com os
companheiros da brigada Apolônio de Carvalho o meu caso. Foi uma verdadeira
operação. Esperei, esperei mais trinta minutos, cento e tantos minutos. Abriram a janela, e
quando pensei que era a permissão para adentrar, era um prato de comida. Disse que a
minha fome era de justiça que, no caso, não estava sendo exercida. A secretária disse
que estavam averiguando meu caso, e que eu aceitasse a comida, pois viram que estava
desde muito cedo no sol, e não tinha comido nada. Diante do cuidado tão raro em nossos
dias, aceitei de bom grado a refeição. Pensei comigo mesmo que comeria em nome do
lutador Josué de Castro, da lutadora Maria Carolina de Jesus e de um sem – número de
famintos que anseiam por um prato de comida e muitos sucumbem por não tê-lo. Quem
sou eu para recusar? Não podia retribui a burocracia com ingratidão.
A comida é fresca: arroz, feijão, batata e carne. Tudo fresquinho e livre de
agrotóxicos. Aquele prato parecia novo, pois minha língua fez todo o processo de limpeza.
Foi a primeira vez que entendi a expressão “lamber o prato”, literalmente. A fome é
também uma insanidade60.Todavia, assim que terminei o prato, uma sensação de
arrependimento veio logo, pensei comigo mesmo que era para ter recusado, ficado com
fome mesmo, à medida que o tempo passava tinha a impressão que errei ao comer. Daí,
à medida que o tempo passava mais vinha o sentimento da presumida escolha errada.
Pensei que eles estariam pensando que me daria por satisfeito com o almoço, uma vez
que já tinha comido poderia esperar horas a fio pela decisão deles. Ademais, lembrei que
greve de fome é um forte ato político 61. Seria um teste?
De maneira que os pensamentos iam e viam como as ondas do mar. Enquanto
esperava, eu lia. Pessoas entravam e saiam da Escola. Quando abriam o portão espiava
o espaço interno. Recordo-me muito de uma turma de latinos (pareciam índios bolivianos)
que estavam conhecendo a ENFF, eles estavam saindo, e pedi para conversar com eles e
coloquei em prática meu portunhol, sem muito sucesso. 62
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Sem dúvida, é insano saber que há alimentos suficientes para alimentar três vezes todos os habitantes do
planeta Terra, no entanto, de acordo com a FAO existem cerca de 1.000.000.000(um bilhão) de pessoas
morrem de fome todos os anos devido à estrutura brutal do sistema do capital que prefere o lucro em
detrimento das pessoas
61 A greve de fome é um gesto político, haja vista Mahatma Ghandi em protesto contra a ocupação britânica
na Índia, recordei das greves de fome Jonh Lennon e Yoko Ono contra a violação de direitos humanos
realizada pelos EUA durante a Guerra do Vietnã, bem como lembrei os professores grevistas que ocupavam
a Assembléia Legislativa do estado do Ceará no ano de 2009 reivindicando merecidos aumentos salariais e
melhores condições de trabalho, além dos prisioneiros políticos da ditadura civil-militar brasileira que
utilizam a greve de fome como ato de resistência.
62 Chamei-os e disse: Hola hermanos, buenas tardes cabróns. Yo puedo hablar solo um pouquito com
ustedes. Uns calavam, outros respondiam de forma curta e breve: Yo estoy muy ocupado. Os que
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Não se trata de culpar as pessoas, mas de compreender o problemático
contexto político para os movimentos sociais e as duras circunstâncias do anticomunismo
que ronda o Brasil sempre em guarda contra o “perigo vermelho”. Posteriormente, fiquei
sabendo que o silêncio era um pedido da própria organização do MST devido às
constantes ameaças e perseguições sofridas ao longo de seus 36 anos de existência,
bem como pelo atual estrangulamento econômico, no contexto da brutal ofensiva operada
pela direita brasileira contra os movimentos sociais, particularmente o MST, odiado pela
classe dominante e seus órgãos de legitimação ideológica e econômica.A uma autêntica
fabricação demonizadora dos poderosos em relação aos sujeitos que vivem “debaixo da
lona preta”.
Mas, o que me intrigava era a ausência de fontes empíricas para minha
pesquisa. De que adiantava ter viajado se não tinha nenhuma evidência que necessitava
para a consecução das teses e hipóteses previamente levantadas? Um bocado de
desalento passeava por meu corpo. Tentava dirimir tais inquietudes com os ensinamentos
estóicos de sobriedade e tranqüilidade da alma. Servia como alento lembrar as cartas de
Epicuro a Meneceu, as quais narra sobre a importância de agradecer pelas conquistas já
realizadas, pelo prazer nas coisas simples da vida e pelo zelo ao espírito tranqüilo. Eis
que repentinamente, um conforto soprou do astral através de Sua Santidade, o Dalailama: se os problemas têm solução então não preciso me preocupar com eles, e se os
problemas não têm solução aí é que eu não devo me afetar com ele mesmo. O que serviu
de consolo. De maneira que, internalizei que não podia culpar-me por ter comido a
refeição. Quando essa consciência chegou foi agraciado pelo astral superior com o
cântico dos bem-te-vis e a arte voadora das araras, além de um lindo arco-íris que se
desenhava no crepúsculo solar.
Daí, esperei mais, cento e tantos minutos, e lá pelas cinco e pouco da tarde fui
pela derradeira vez à portaria, e lá me disseram que – infelizmente- e com o coração
partido (segundo eles) que não seria possível minha entrada na escola pelos motivos já
elencados nas páginas anteriores. Já tinha feito de um tudo, mas meu esforço fora
“infrutífero”. Perguntei se era definitivo, pedi que re-avaliassem, mas já depois de toda a
epopéia à moda das tragédias de Sófocles, não tinha mais muito fôlego para dissuadi-los.
passavam com fortes traços indígenas, eu logo ia conversando em desarrumado castelhano: licencias
camaradas quiero hablar con ustedes sobre una investigación que estoy haciendo en la Escuela del MST .
Mal falavam, cuando muy tímidamente decían: nosostros vamos otras cosas, adiós. Acho que por
recomendación dos dirigentes da escola não teve uma alma para dialogar. Sequer recebi um “Hasta la vista
baby(risos)”. Pensei comigo: Por santo Diós, que hijos de madre! Pensei, aflito, será possível que não terei
sequer uma fonte?
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Resignei-me e disse que iria esperar ali na calçada pacientemente até alguém ver se
alguma alma penada percebesse a injustiça a que estava sendo vítima.
Veio à chuva, veio à noite e o frio. Quando veio a garoa, pensei que eles
fossem se sensibilizar e deixar-me entrar, mas não foi o que ocorreu. Pessoas entravam,
pessoas saiam, olhavam para mim, mas nada diziam. Tempos difíceis. A noite veio e eu
“peguei o beco”. Mas, amanhã o sol raia.
Saí de Osasco às 04h20min da manhã para Guararema, bastante ansioso para
chegar à ENFF. Desci a serra de carona, e peguei o primeiro ônibus de 05h00min da
matina para Mogi das Cruzes. Carregava a mensagem do astral para enfrentar toda e
qualquer dificuldade da vida: respeitar os meus pares com amor e alegria. Peguei dois
ônibus, fiz duas baldeações nos metrôs, e segui a pé da Avenida Dutra até a ENFF.
Cheguei ao local desejado questão de duas horas e pouco. O meu semblante era outro, já
cheguei cantando.
Com estes sentimentos fui cumprimentar a secretaria da Escola com espírito de
cordialidade. Como se ontem fosse um dia atípico, e que hoje os astros prenunciavam a
chegada de um novo dia. E o brilho do novo sol iria curar as cicatrizes e as feridas aber tas, alumiando o perdão. Expliquei com paciência e ternura novamente a minha história.
Narrou ela que o meu caso foi estudado ontem pelos companheiros, que não era para eu
criar expectativa alguma, pois a decisão já havia sido tomada coletivamente ontem, mas
que ela iria verificar juntamente com a militância novamente a possibilidade de acesso.
Entretanto, não dava nenhuma garantia de sucesso. De imediato, respondi que tudo bem,
entendia os procedimentos do Movimento, e que aguardaria a decisão. Ela escutou com
ternura, e pediu para eu aguardar. Assim, eu o fiz.
No entanto, agora não mais no silêncio, no fingimento da paciência, nem
tampouco na quietude zen da respiração compassada. Agora, eram os ensinamentos
aprendidos nos assentamentos e ocupações com o MST que valeriam. Entoei cantos e
hinos de do MST: “MST, agora vou lutar por justiça social e soberania popular”, “ Apolônio
de Carvalho eterno brigadista na luta internacionalista!”.
Em outro momento no decurso dessas performances fazia “colagens”, posto
que não lembrava ipsi litteris de todas as letras, de modo que também inventava na hora
alguns cantos e palavras de ordem, como “MST e a Via Campesina construindo o novo
mundo na afável rebeldia”, ou ainda : “ MST eu sou, agora eu vou lutar para reforma agrária acelerar”. Dava viva o MST e viva os nossos heróis mortos em Corumbiara e Eldorado
dos Carajás! VIVA!
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Ondas eletromagnéticas pululavam e citei um pequeno trecho da destemida
exclamação que tinha lido há poucos dias em um caderno de formação da ENFF do pro fessor argentino Néstor Kohan 63. Néstor Kohan Presente! Supusera com tais atitudes que
os companheiros tomassem como improvável alguém ser adepto do fascismo, apropriando-se com tanto esmero e pendor do patrimônio histórico construído pela classe trabalhadora.
Não me dei por satisfeito e continuei irradiando a magia palavra falada e o encanto da palavra cantada mesmo que desafinado, pois no peito dos desafinados também
bate um coração. Tive um espasmo essencial, nasci novamente para a eterna novidade
do mundo. Numa palavra, banhava-me com a delícia de gozar as coisas mais simples da
vida.
Poderia até não entrar na ENFF, mas eles tinham que saber que ali estava não
um farsante ou um mero pesquisador de gabinete, nem tampouco um estudante adepto
da “masturbação intelectual”( na feliz expressão da saudosa socióloga Ruth Cardoso) que
critica os estudiosos que passam horas a fio discutindo insignificantes miudezas e o sexo
dos anjos, mas sim um militante social, uma andarilho fiel a seu dever de exploração,o
qual demonstra ao vivo o vigor de seu engajamento através de um espírito de luta com
gestos e palavras apreendidas com o MST, com frases dos “lutadores do povo”, com
músicas e poemas libertários . Pois, “jamais se desiste da luta quando mata um sem –ter ra”, Pedro Munhóz Presente!
Depois de aproximadamente duas horas cantando desbragadamente, recitando
e transbordando alegria incansavelmente, eles vieram e me interpelaram porque estavam
fazendo tanto barulho, que temiam a reclamações e outros que tais. Apesar de não ter
dormido, estava infatigável. Respondi com muita serenidade: cantei e continuarei a cantar
por toda a vida. Enquanto tiver força e coragem, cantarei, porque eu amo o MST, amo os
sem-terrinha, amo a vida. E a vida precisa ser cantada e louvada. Viva a vida!Recitei
poesia por que ela é umas das formas que apreendi a enxergar o mundo pela lente do
belo e do sublime, porque são essas minhas performances faziam de mim um professor
amado pelos alunos. Ademais, a música e a poesia são formas de elevação espiritual
contra a precariedade da nossa existência apequenada dentro desta castradora jaula de
ferro. Cantei e recitei, pelo simples prazer de cantar e recitar. Canto e danço sim para
63

“Que tremam os poderosos! Que tremam! Nada mais perigoso que ver os trabalhadores revolucionários e
os jovens rebeldes se apropriando do saber histórico da humanidade”. KOHAN, Néstor. As armas secretas
do MST. In: ENFF, Cadernos, nº1. A Política de Formação de Quadros. São Paulo: ENFF, 2ª Edição,
dezembro de 2007. P.103
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tanto diminui a angústia que me visitou ontem quanto para externar a autêntica sensação
de felicidade de está aqui com vocês vivendo esse momento lindo.
De mais a mais, apreendi na luta com o MST que a vida a despeito da extrema
violência dos dominadores, nós, os lascados da história devemos entoar nossos cantos
de alegria e rebeldia. Por fim, pedi perdão se estava incomodando, mas aquele teatro do
oprimido todo tinha sido a maneira mais idônea que havia encontrado para demonstrar
aos militantes que estou sim do vosso time, do lado dos sem eira nem beira, do lado do
MST. De fato, toda essa mística carregada de sensibilidade afetou positivamente a
militância.
De maneira que um rapaz ficou balançado e lisonjeado com as palavras de
ternura, agradeceu o primor das verdades professadas, mas disse que estavam com
receio de abrir a porta para mim, pois estava fazendo demasiado alarde. Daí, eu sorri, e
fraternalmente falei em dialeto “cearês”: eita macho véi tá difícil, se eu fico quieto na paz
eu não entro, se eu canto e carrego a mais bela alegria também não entro. E outra, essa
performance decorre em muito da minha convivência com o espírito fantasiado do MST
nas ocupações e momentos da mística. Astuciosamente, culpava o lirismo do MST. O que
devia eu fazer, perguntei? Daí ele sorriu, e perguntou o que, de fato, eu queria fazer na
Escola? Disse que somente queria passar um tempinho na escola, senti o cheiro das
plantas, ver os brinquedos da Ciranda Saci Pererê, tocar a imagem em tamanho original
de Florestan Fernandes, cheirar e abraçar árvores com amor. Daí, ele disse que não era
possível realizar entrevista nenhuma. Concordei. E mais: deixei claro que guardaria a
mochila na recepção, e que não necessitava de entrevistas. Pediu para esperar mais um
pouco que viria novamente meu caso com a “companheirada”.
Dei uma pausa nas poesias e nas cantorias, fechei os olhos, respirei (compas- as- da- men- te), e esperancei. Fiquei em posição de flor de Lótus, fechei os olhos,
busquei alinhar os chakras e relaxar. Vibrei positividade. Em questão alguns minutos,
abriram a janela. E, a quinta sinfonia de Bethoven soou em meu coração pan nan nan,
pan nan nan nan ... pan!. O que será que será? Sofri em pouco, mas entrei.
A estada estava prevista para uma semana, mas em face das questões
lenecadas não houve essa possibilidade. De todo modo, agradeço a militância. Só
comecei a crer quando coloquei os dois pés na Escola. Dessa experiência nunca hei de
me esquecer. Sempre vou cantar igual faz o MST: se está triste ou alegre canta, se está
angustiado ou apaixonado canta.
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Entrei na escola com três companheiros (dois homens e uma mulher), os quais
me acompanharam realizando uma visita guiada, o que foi bem prazeroso. Foram
educados, gentis e bem explicativos em suas exposições. Assim que se entra na ENFF, a
primeira impressão é o encanto com a intensa beleza do local. Que lugar! A ENFF exercia
sobre mim um verdadeiro fascínio. Parece que os trabalhadores mandaram flores para o
inventor dos jardins para esmerar o ambiente. O que mais me encantou foi mesmo o
verde que cobre a Escola. O verde está na grama que, por sua vez, está na copa das
belas árvores que abrigam várias araras verde-amarelas, e o vicejante verde se espraia
rumo ao infinito onde nasce a esperança de fraternas manhãs vindouras. Aliás, conforme
fora explicitado nas falas dos guias, o campus da ENFF foi arquitetado respeitando toda a
arborização existente, e outros arbustos foram inseridos em vários espaços da ENFF, seja
nos jardins e áreas de convivência, seja nos pomares.
Os guias contaram-me um conto camponês que falava, mais ou menos assim:
se quiseres comer por um dia, plante cenoura. Se quiseres comer por meses, plante
feijão. Se quiseres comer a vida inteira plante uma árvore. Lá na Escola há um cuidado
amoroso com o reino vegetal. Todas as árvores foram plantadas pelos militantes que por
lá passavam, ou seja, ali estavam seres vivos plantados pelas mãos de militantes
advindos da América Latina, Caribe, África, Europa, Ásia e Oceania 64.
Conforme destacou Lamarca (nome fictício), o começo dos trabalhos para a
construção da ENFF começou no dia 22 de março de 2000, data na qual chegou a 1ª
Brigada de Trabalhadores Voluntários, do MS, na área destinada à construção da ENFF,
no bairro Parateí, município de Guararema, no estado de São Paulo. A escola está
erguida sobre um terreno de 120 mil m2, área de, aproximadamente, 12 hectares, com
instalações de alvenaria de tijolos fabricados pelos próprios trabalhadores. A obra iniciada
em 2000, só teve o Ato de Inauguração efetiva no dia 23 de março de 2005.
Tive a curiosidade de perguntar como estava a árvore plantada por Benicio Del
Toro, ator que interpretou esplendorosamente a vida de Che Guevara, na película
biográfica sobre este revolucionário argentino. Um dos guias disse-me que estava lá na
ocasião da visita do ator, levou-me até a árvore, na mesma dei um cheiro. Tinha que fazêlo, pois a ENFF têm suas raízes fincadas nos ensinamentos guevaristas. A exuberância
do verde fez-me lembrar do comovente poema “o guardador de rebanhos”, de Alberto
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Segundo Justo Pizetta (2005), o processo de construção da ENFF ficou em torno de 12 mil horas
trabalhadas por 1.000 pessoas (927 homens e 63 mulheres), representando 112 assentamentos e 230
acampamentos, os quais foram organizados em 25 Brigadas de trabalhadores e trabalhadores e voluntários,
representando 20, dos 24 estados, nos quais o MST possui acampamentos e assentamentos. (JUSTOPIZZETA, 2005, p.19)
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Caeiro65, o poeta da natureza. Este cuidado em preservar e conservar o meio ambiente é
um diferencial, pois o MST trabalha a formação dos seus integrantes na perspectiva da
produção agroecológica a fim de que a mesma possa ser implantada nos acampamentos
e assentamentos, alimentando os companheiros e embelezando o meio ambiente.
Além disso, consoante com as preocupações socioambientais é vetada a
utilização de venenos e agrotóxicos que maculam a terra e os seres vivos. Nunca é
demasiado lembrar que a técnica cimento-tijolo além de ser mais resistentes, também
possibilita uma redução de 30% a 50% nas quantidades de ferragens, aço e cimento
necessários à execução da obra, comparativamente a uma edificação convencional. Os
tijolos são levados para secar ao ar livre, dispensando, portanto, o uso de fornalhas. Esse
tipo de manejo atende a um princípio fundamental do MST que é preservar e utilizar
racionalmente os recursos naturais. Ainda no que diz respeito à preocupação com os
aspectos ambientais, há na ENFF painéis fotovoltaicas de silício que captam a energia do
sol para aquecer e tratar a água. No que tange a alimentação, a maioria advém dos
assentamentos e cooperativas do MST e da horta da escola cuja produção descarta
agrotóxicos e/ou transgênicos. E, particularmente, achei a comida fresca e saborosa.
Na ENFF há toda uma dedicação com a preservação do verde que começa
desde a mais tenra infância na ciranda Saci Pererê e continua o processo preservacionista com a natureza que, por sua vez, é um amor para além da vida. Importante frisar que a
comida fabricada na Escola tem o sabor gostoso dos alimentos crescidos sob a luz da aurora, o fulgor maravilhoso das frutas isenta de venenos, a delícias das sementes e hortaliças livres de agrotóxicos (falo, porque eu as degustei). A prática do semear e colher são
baseadas nos princípios sustentáveis da prática agroecológica.
Lá conforme pude observar com os próprios olhos e apreciar com os sentidos
(tato, paladar, audição e olfato) que há sim um admirável respeito aos processos de maturação natural da terra, bem como um exemplar zelo aos frutos, sementes, tubérculos, le gumes, raízes e hortaliças que ela possibilita. Aliás, em todos os assentamentos em que
visitei, todos eram guiado pelo respeito ao ritmo de crescimento dos vegetais e minerais,
nunca faltando alimentos e solidariedade. Indubitavelmente, uma grande lição de como li dar com respeito e cuidado com as sementes face à cegueira dos capitalistas que violam
os ciclos da terra e seus compostos orgânicos. Ademais, convém sempre frisar que o pró65

“(...)Mas se Deus é as flores e as árvores/os montes e sol e o luar, /Então acredito nele,/ Então acredito
nele a toda a hora, a minha vida é toda uma oração e uma missa, E uma comunhão com os olhos e pelos
ouvidos”. PESSOA, Fernando. “O Guardador de Rebanhos”. In Poemas de Alberto Caeiro. Lisboa: Ática,
1946 (10ª ed. 1993).p. 28.
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prio aquecimento global engendrado pelo acéfalo modo de produção capitalista destrói
progressivamente os processos genéticos de florescimento da fauna e da flora. A destruti vidade intrínseca do desenvolvimento do capital é uma chaga que macula a natureza,
posto que altera os ciclos dos compostos químicos, sobretudo, devido à incessante repro dução ampliada do capital a qualquer custo. A ENFF não só critica essas práticas dani nhas, como elaboram em seu fazer-se a efetiva sustentabilidade.
Exemplo paradigmático deste processo degradante e aflitivo é o gigantesco
desmatamento da Floresta Amazônica para a plantação de soja, óleos vegetais e gado
das grandes empresas capitalistas como a Monsanto, Cargill, Louis Dreyfus e ADM as
grandes destruidoras das selvas e dos camponeses. Enquanto escrevo essas palavras
centenas de milhares de árvores estão sendo derrubadas. Ao contrário desta prática daninha, na escola procura-se um saber e um fazer baseado na Agroecologia, no sentido de
respeitar os ritmos e ciclos peculiares da natureza, bem como há a atenção aos saberes e
fazeres oriundos da multissecular “estrutura de sensibilidade” 66 camponesa. Parênteses.
Um amor tão grande ao verde das matas, só encontrei em minhas andanças pelas aldeias
da Amazônia! Somente nos povos Yawanawá e na aldeia 27 do povo Huni Kuin- Kaxinawá, com os quais tinha a imensa honra de participar dos rituais de “pajelança” encontrei
um afeto tão grande pelo verde das matas. São os índios e os camponeses são os reais
defensores da floresta. Nossa sobrevivência depende de vossas sabedorias.
À direita de quem entra encontra-se a ciranda infantil Saci Pererê 67, local de
estudo, acolhimento e divertimento destinado para as crianças, não só para os semterrinha, mas para os companheiros que vêm de outros estados ou de outro país com
seus filhos. De lá passeamos um pouco. Enquanto caminhávamos os militantes falaram
das divisões de tarefas, bem como do acordar 6 horas da manhã todos os dias, à exceção
do domingo que se pode dormir um pouco mais, até as 09h00min, no máximo, pois –
geralmente- aos sábados há festividades que vão até meia-noite. Perguntei, se sempre
acaba no horário, os acompanhantes sorriram entre si, o que serviu como resposta.
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Termo cunhado pelo exímio pensador Raymond Willians para incorporar na operação historiográfica o
exame dos sentimentos que visitam o pesquisador no confronto com as evidências de seu objeto. Examinar
estrutura de sentimento implica concebê-lo , na visão da professora Cevasco, a partir de uma resistência
através da qual há uma “(...) articulação do emergente, do que se escapa à força acachapante da hegemonia que certamente trabalha sobre o emergente nos processos de incorporação, através dos quais transforma muitas de suas articulações para manter a centralidade de sua dominação”. CEVASCO, Maria Elisa.
Para ler Raymond Williams. São Paulo: Paz e Terra, 2001. P. 158 .
67 O nome da ciranda, Saci Pererê, foi escolhido mediante concurso interno entre amigos e militantes do
MST. “ A ciranda infantil não é apenas um local para cuidar de zero a quatro anos. Mais do que isso, é um
espaço educativo dedicado à garotada, na qual se apreende a cantar, desenhar, brincar, escrever e fazer
teatro de acordo com a faixa etária”. SANTOS, Sueli Auxiliadora. Revista Sem Terra, ano II, nº 8, jul-ago-stset. 1999.
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Dentre outras questões organizativas, ressaltavam a necessidade de arrumação dos
quartos, da limpeza dos banheiros, e do revezamento na lavagem dos pratos e talheres
durante os dias de semana. Frisaram que na Escola ninguém fica parado, pois sempre
tem alguma atividade laboral para fazer, mas com organização dava tempo para o
trabalho, lazer e estudo. Na ENFF, estudar é dever revolucionário.
Pedi para os guias que me levassem até o campo de futebol, pois queria pisar
a grama do campo Doutor Sócrates 68, uma vez que sou apaixonado pelo esporte
preferido dos brasileiros. Que riqueza! Um dos guias quase me mata de inveja quando
disse que já fez, na realeza daquele tapete verde, dupla de ataque com Chico Buarque!
Noutra ocasião, em 19 de março de 1980 Chico já fez tabelas e parceria no ataque até
com Bob Marley. Talvez o militante nem dimensione o tamanho do evento histórico que
tinha participado dentro da ENFF. Quanta inveja! Como eu queria ser ele naquele dia!
Depois, fomos até o gigante refeitório de dois andares chamado Josué de
Castro, não teria nome mais justo, para homenagear quem sempre foi o advogado dos
famintos, o combatente ardoroso contra a fome. O maior refeitório que conheci. De fato, é
um lugar gigantesco (o qual abriga- mais ou menos- 500 pessoas). Nas paredes do
referido refeitório há um quadro de Carlos Marighela com a seguinte frase: “não tive
tempo para ter medo”.
È lindo ver ao vivo esse amor que o MST possui em relação aos sujeitos
históricos que doaram as suas vidas pela causa da transformação societária. Colado ao
refeitório, há, segundo os guias, um espaço dedicado para as apresentações musicais e
teatrais que, geralmente, ocorre sábado à noite. No vão entre o refeitório e a biblioteca
que é praticamente do lado um do outro, há um verdadeiro primor de formosura, qual
seja: um lindo bosque, onde pessoas conversam, cantam, tocam violão e contemplam a
fulgurante beleza do lugar.
Disseram-me que conheciam aquelas árvores quando ainda eram crianças, as
quais foram plantadas pelos próprios militantes no ano de construção da Escola em 2005.
Com 13 anos de idade, todavia, já mostravam seu vigor. Abracei uma delas com todo
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Trata-se de uma homenagem póstuma ao notável jogador de futebol, um verdadeiro craque de bola,
conhecido no universo futebolístico pela apurada visão de jogo e, acima de tudo, pelo refinado toque de
calcanhar que o consagrou como um dos gênios do esporte predileto dos brasileiros. Não à toa ele foi
consagrado como um dos principais jogadores de todos os tempos da seleção brasileira. Sócrates Brasileiro
de Souza Sampaio de Oliveira ou simplesmente Dr. Sócrates era não só atleta de futebol, mas também
atuava como médico. Por seu intenso ativismo político, no sentido do seu engajamento nas lutas sociais de
seu tempo, o MST o homenageou com o nome do seu campo de futebol. Campo Doutor Sócrates! Na
inauguração do campo, várias pessoas ilustres lá estavam, como Chico Buarque, Fernando Haddad e o expresidente Lula.
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amor, como se estivesse abraçando o próprio Florestan reencarnado neste belo ser vivo
que é a árvore que nos dá gostosos frutos, refrescantes sombras, seiva para as formigas,
abrigo para os pássaros, alimento para microorganismos e nosso oxigênio através da
alquimia fotossintética que realiza junto com o sol, além de todas outras dádivas.
No corredor que dá para a biblioteca, há fotografias dos “lutadores do povo”,
intelectuais que já faleceram, e deixaram um enorme legado para a causa da
emancipação humana, bem como contribuíram diretamente doando suas obras para a
luta do MST69. Depois de ver os quadros com as fotografias dos intelectuais orgânicos do
MST, os militantes me guiaram entusiasticamente para a biblioteca. De frente para a
biblioteca o coração faltou sair pela boca.
Conforme dito pelos brigadistas, o MST queria homenagear o emérito professor
Antonio Candido com o nome da biblioteca da ENFF. Este, por sua vez, acompanhado
pela incomparável humildade dizia que não era salutar prestar homenagens a pessoas
que ainda estivessem vivas, não só porque a pessoa homenageada poderia- porventuracometer algo contrário aos princípios humanistas, como também se deve privilegiar quem
já morreu. No ato de inauguração da Biblioteca batizada com o nome de “Confraria dos
Amigos de Guararema”, o professor nonagenário explicitou a necessidade de aquisição
de saber pela classe trabalhadora como uma forma de humanização 70. Através da história
do livro e da leitura, extraordinariamente,
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Lá estão estampados in memoriam Carlos Nelson Coutinho, Jacob Gorender, István Mészaros, Antonio
Candido, Plinio de Arruda Sampaio, François Houtart, etc.
70 Sempre com a serenidade de sua alma, o professor Antonio Candido disse sobre o processo de
humanização através da aquisição dos saberes construídos pela humanidade: “Humanização é o processo
que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a
aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o
cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais
compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante”, declarou no final dos anos 90,
quando adotou a defesa da Literatura como direito humano. Nesse sentido, o investimento do MST na
formação cultural dos trabalhadores rurais, ao dar acesso a recursos (conhecimento) por séculos
resguardados às elites, é, para Antônio Cândido, de um lado, a plenitude do processo de democratização do
país, na perspectiva de que a “grande voz muda do Brasil”, os trabalhadores rurais, adquiriu peso de sujeito
político com o movimento. “O MST é chamado a desempenhar um papel fundamental na transformação da
sociedade brasileira. Coordenou, desenvolveu e organizou a criação de uma voz política do trabalhador
rural. A partir do MST é que a nação brasileira passa a ser totalmente representada. Um grande amigo, Caio
Prado Junior, me disse uma vez: o drama do Brasil é quem fala somos nós; de esquerda ou de direita,
somos sempre nós, de famílias ricas, gente que pode estudar, se alimentar. Graças ao MST isso não é mais
verdade”, avalia. E completa: “me lembro de fazendeiros lá de Minas Gerais que diziam: estão querendo
fazer uma escola municipal na minha terra. De jeito nenhum! Porque esse pessoal, se aprende a ler, vem
discutir as contas com a gente. Pra esse fazendeiro, a humanidade é só o trabalho.”Disponível em:
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Antonio-Candido-inaugura-biblioteca-do-MSTe-fala-da-forca-da-instrucao/2/11075
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“O MST está promovendo uma campanha admirável para a elevação do nível
cultural do trabalhador rural brasileiro. Essa elevação é fundamental para que ele
possa reivindicar os seus direitos da melhor maneira possível, e para isso é
indispensável que ele conte com instrumento de instrução, o principal dos quais é
o livro” (MST, 2010)

Dentro da biblioteca, ocorre uma magia: meu corpo e espírito confluíam na
vibração do encanto. Os olhos brilhavam com o colorido do espaço, as mãos suavam e
tremulavam diante de tantos livros doados em todas as áreas do conhecimento, o coração
acelerou quando viu o espaço lúdico dedicado a leitura no interior da biblioteca, com
direito a almofadas, espreguiçadeiras, pufes e balões que trouxeram para mim a alegria
do circo. A ludicidade e a solidariedade são duas características marcantes desta
biblioteca.
As prateleiras são dividas em seções: uma toma conta da área de História,
Ciências Sociais, Geografia, Antropologia e afins. Outra abriga as seções de Arquitetura,
Urbanismo e Arte. No final das prateleiras há uma seção destinada para as Monografias,
TCC´s, Dissertações, Teses sobre o MST. Cada prateleira com suas áreas específicas do
saber, sendo a área dedicada a Ciências Humanas, mais rica e variada, muito em face
das doações dos próprios intelectuais entusiastas da luta do MST. Lembrava da frase do
argentino Jorge Luís Borges, para o qual sua idéia de paraíso era uma biblioteca, onde
ácaros são anjos celestiais. Ali era um pedaço bem gostoso do paraíso, posto que
arejado, claro, nem tão limpo assim, mas multicolorido e lotado de sabedoria engajada. O
mais interessante de lembrar é que nenhum dos livros foi comprado, mas sim doados. Eis
umas das belezas da biblioteca, ela não era mediatizada pelo lucro, mas pela afetividade
socialista. Há lá a obra completa de: Marx e Engels, de Freire, de István Mészaros e
Florestan Fernandes, e de tantos outros intelectuais comprometidos com o projeto da
efetiva transição socialista. Segundo estimativa dos militantes, a biblioteca já conta com
mais de 50.000 títulos. Fiquei a maior parte do tempo da visita na biblioteca. Ainda bem,
pois foi através desta curta internação neste recinto que pude ratificar a fulcral relevância
da educação emancipadora para a arte da resistência do Movimento.
Por ora, focalizemos este que é um pilar do MST, o rompimento da cerca da
ignorância através de uma educação para a vida. Neste gesto de envolver saberes,
fazeres e sentimentos com a experiência é que a ENFF concebe a importância de
constituir coletivos pedagógicos com clareza política, competência técnica, valores
humanistas e socialistas. Destrinchemos um pouco a problemática que recobre a questão.
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È de nosso conhecimento que a educação formal contribuiu decisivamente no
processo de internalização dos pressupostos legitimadores da ideologia dominante, seja
pela transmissão dos valores que orientam os interesses da classe dominante, tais como:
a privatização, a meritocracia, o individualismo, a crença na isonomia das leis; seja a
partir dos conhecimentos necessários à reprodução sociometabólica do sistema como as
justificativas morais de inferioridade do trabalhador frente ao patrão. Servindo, desse
modo, para a perpetuação do status quo. Mészáros aponta, que uma educação para além
do capital deve necessariamente ser pautada na crítica aberta aos postulados
legitimadores da incorrigível lógica do capital, apostando na educação de cunho libertário
como “transcendência positiva da auto-alienação do trabalho” (MÉSZÁROS, 2007) Isto é,
implantar nas mentes e corações o anseio libertário de superar a alienação reinante
mediante uma reestruturação radical de toda a nossa maneira de ser e estar no mundo.
Os princípios orientadores da educação formal devem ser desatados do seu
tegumento da lógica do capital, de imposição de conformidade, e em vez disso
mover-se em direção a um intercambio ativo e efetivo com práticas educacionais
mais abrangentes. Eles (os princípios) precisam muito um do outro. Sem um
progressivo e consciente intercambio com os processos de educação abrangentes
como a ‘nossa própria vida’, a educação formal não pode realizar as suas muito
necessárias aspirações emancipadoras. (...)Neste sentido, a negação radical de
toda a estrutura de comando político do sistema estabelecido deve afirmar-se, na
sua inevitável negatividade predominante, na fase inicial de transformação a que
se vise.(...)Portanto, desde o início o papel da educação é de importância vital
para romper com a internalizaçao predominante nas escolas circunscritas à
‘legislação constitucional democrática’ do Estado capitalista que defende seus
próprios interesses. (MÉSZÁROS, 2007)

Para compreender a dinâmica de um dos pilares da arte da resistência da
ENFF (a educação emancipatória), considero que a amorosa voz de Paulo Freire se faz
salutar, haja vista sua eminente preocupação epistemológica, segundo a qual a educação
serve, antes de tudo, como uma porta aberta para o efetivo exercício da liberdade dos
homens. Pois,
Ao reconhecer que, precisamente porque nos tornamos capazes de observar, de
comparar, de avaliar, de escolher de decidir, de intervir, de romper, de optar, nos
fizemos seres éticos e se abriu para nós a probabilidade de transgredir a ética,
jamais poderia a transgressão como um direito, mas como uma possibilidade.
Possibilidade contra que devemos lutar e não diante da qual devemos cruzar os
braços. Daí minha recusa rigorosa aos fatalismos quietistas que terminam por
absorver à abastança e o desemprego no mundo são imoralidade e não fatalidade
como o reacionarismo apregoa com ares com quem sofre por nada poder fazer.
(...) Minha voz têm outra semântica. Falo da resistência, da indignação, da “justa
ira” dos traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu dever de rebelar-se
contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais sofridas
(FREIRE, 1996)
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A ENFF é correligionária da tese freiriana, segundo a qual não há prática
política neutra, (FREIRE, 2009) Aliás, é preciso atentar para a relevância fulcral da
pedagogia amorosa e rebelde de Freire para o conjunto sistemático das aprendizagens.
a clareza em torno de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra o
quê, fazemos a educação e de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e
contra o quê, desenvolvemos a atividade política (...) assim (grifo nosso)
percebemos a impossibilidade de separar o inseparável: a educação da política.
(FREIRE, 2009)

Eis o relevante papel histórico que a ENFF assume dentro da luta de classes,
na medida em que ajuda a semear uma pedagogia, na qual emerge a possibilidade real
das efetivas aspirações emancipadoras:
A proposta pedagógica da EN busca criar espaços e metodologias que permitam
aos educandos, enquanto militantes em luta por uma nova sociedade, vivenciarem
os valores correspondentes a essa sociedade. E, durante o cotidiano pedagógico
do curso, criasse a possibilidade para que se construam relações e experiências
pessoais e coletivas que se fazem místicas, por um lado porque são a
materialização do extraordinário se tornando real, e, por outro, porque produzem,
enquanto atos que provocam encanto, porque chamam a atenção de quem os
observa (como eu, por exemplo), revelando em ambas as situações uma
dimensão pedagógica que está implícita na prática militante dos sujeitos em luta
quando essa, em um sentido gramsciano, se faz práxis revolucionária.
(MEDEIROS, 2007)

A dimensão educativa que cabe na práxis pedagógica da ENFF é aquela que
se movimenta em torno de duas referências básicas: de uma lado, por ser um lugar de
formação humana, no sentido mais universal desta tarefa; por outro, uma pedagogia
crítica voltada para o cultivo da identidade Sem Terra, e na continuidade de seu projeto
histórico de criação de outra sociedade.(MST, 2004)
Do exposto, fica evidente que a ENFF assume um notável protagonismo na
tarefa homérica de suplantar a ordem vigente. baseado em Jose Paulo Netto, apontamos
algumas possibilidades dessa práxis revolucionária:
“Seu equacionamento, e aqui me refiro especificamente às concepções teóricopráticas vinculadas à tradição marxista, depende de uma tríplice e sincronizada
operação: a) a renovação e o enriquecimento do nosso arsenal heurístico – de
fato, como queria o velho Lukács, um “[...] renascimento do marxismo [...]”,
expurgado da herança stalinista e livre do doutrinarismo; b) a construção de uma
nova forma-partido, capaz de articular as forças sociais (do trabalho e da cultura)
com o núcleo duro do proletariado contemporâneo – qualquer que seja o processo
de superação da ordem da barbárie, ele não dispensará o protagonismo
organizado deste proletariado” (PAULO NETTO, 2012)
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Fruto da épica luta política dos esfarrapados do mundo, a ENFF assume a
imperiosa necessidade de enfrentar as contradições sociais do domínio do capital por
meio do engajamento, entendido aqui como a ampla, plural e intransigente participação
política dos subalternos em sua batalha por uma vida realmente digna baseado numa
igualdade efetivamente substantiva.
É, pois, através da arte da resistência que coincidem as transformações
subjetivas com as determinações objetivas, ou seja, o sujeito transforma o social à
medida que se automodifica mediante a transformação da natureza ao seu redor através
do trabalho. É, portanto, a práxis revolucionária fator fundamental na construção das
condições subjetivas da revolução, formando - a partir de método, teoria e práticas
revolucionárias - novos sujeitos, pois
“Produzir um novo sujeito histórico requer algumas condições básicas. Em
primeiro lugar, é necessário elaborar uma consciência coletiva sustentada em uma
análise apropriada da realidade e uma ética. Quanto à análise, trata-se de utilizar
instrumentos capazes de estudar os mecanismos de funcionamento da sociedade
e de entender suas lógicas, com critérios que permitam distinguir causas e efeitos,
discursos e práticas”. (HOUTART, 2007)

Ao escovar a história a contrapelo, a ENFF anda na contramão da perspectiva
societária que pretende corroborar com os processos de subjugação burguesa. Ao
contrário, na medida em que visa suplantar a sociedade sob o domínio do capital contribui
sobremaneira para o progressivo rompimento das restrições ontológicas das escolas
formais. Colocando para os sujeitos históricos a possibilidade de construir uma visão de
mundo que acelera a chegada de uma ordem social baseado na igualdade substantiva.
Há uma dimensão eminentemente política que atravessada toda e qualquer
perspectiva teórica e metodológica da ENFF, qual seja: ser um espaço dedicado não só
ao intercâmbio de praticas e idéias dos movimentos sociais da América Latina, mas
também como uma raiz dos anseios revolucionários dos povos subjugados pelo
imperialismo. Tal dimensão está consoante com as preocupações sociais do MST, no
sentido de construção de uma cultura dissidente, capaz tanto de organizar o pessimismo
quanto de alicerçar o otimismo em bases revolucionárias. A fala do professor Néstor
Kohan da Cátedra Che Guevara do Coletivo Amauta, na Argentina, vai ao encontro das
prerrogativas libertárias da Escola Nacional do MST:
A fundação da ENFF, como fato especificamente político, constitui uma
contribuição inestimável para todo movimento revolucionário latino-americano. Por
lá passarão camponeses e trabalhadores urbanos, estudantes e jovens
revolucionários de todo continente. Um desafio aberto ao futuro. (KOHAN, 2007, p.
102)
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A chama da integração latino-americana continua acesa, e vive nas mentes e
corações da militância que passa pela experiência lúcida e lúdica da ENFF, visando ao
horizonte um projeto de transição socialista. Para o MST a formação atravessa toda a
ação desenvolvida pela organização dos trabalhadores. Para atender à demanda de
autoeducação da classe trabalhadora, a ENFF foi projetada em três salas de aula, que
comportam juntas até 200 pessoas, um auditório, dois anfiteatros, uma biblioteca com 50
mil obras obtidas por meio de doações, com espaço de leitura e ilha de edição. Além
disso, a escola conta com quatro blocos de alojamentos, refeitórios, lavanderia, estação
de tratamento de esgotos e casas destinadas aos assessores e às famílias de
trabalhadores que ali residem.
Consoante à sua formação teórica, na prática, dispõe de hortas com produção
orgânica para o consumo interno, horta medicinal e árvores frutíferas espalhadas pelo
terreno. Existe granja para criação de galinhas e porcos. Para o lazer, além do campo há
uma quadra multiuso coberta e piscina.
A organicidade de manutenção requer a dedicação integral de 35 trabalhadores
militantes, residentes no local, em todas as áreas: (administrativa, pedagógica,
infraestrutura elétrica, sanitária e outros). Todos os que participantes que freqüentam o
espaço, seja em cursos ou reuniões, se encarregam da limpeza, dos cuidados com a
horta e trabalhos de manutenção.

4 “TODO O MEU PEITO SE APERTA PORQUE PARECE QUE ACONTECE DE
REPENTE. (...) EU PEÇO A DEUS POR MINHA GENTE, É GENTE HUMILDE QUE
VONTADE DE CHORAR” (CHICO BUARQUE E VINÍCIUS DE MORAES)

4.1 ENFF: UM PONTO LUMINOSO NO BREU DAS TOCAS

“Considero o Movimento dos Sem-Terra um segundo (e,
espero, definitivo) momento do longo e difícil processo de
liberação

do

Brasil

da escravidão: o

primeiro

e

juridicamente formal ocorreu em 13 de maio de 1888,
quando a escravidão foi abolida pela Princesa Isabel. A

110
propósito, o Brasil foi o último país das Américas a abolir
o crime contra a humanidade que já fora objeto de
amarga condenação pelo grande cientista alemão
Alexander Von Humboldt (Essai Politique sur l' Île de
Cuba, Paris 1826). Depois de declarados livres, os exescravos foram abandonados ao seu destino e reduzidos
a uma condição miserável, sendo esta uma das razões
mais fortes para a discriminação social e iníqua
distribuição de renda no país. Em nossos dias,
independentemente da cor ou procedência social, uma
grande massa de brasileiros, reduzidos à miserabilidade,
está lutando por uma efetiva REFORMA AGRÁRIA,
contra os grandes latifundiários, uma minoria de pessoas
muito ricas que menosprezam a sorte da parcela
miserável de nossa população. Essa luta -- na minha
opinião -- corresponde à luta pela liberdade e conquista
da cidadania, devendo ser apoiada pelos intelectuais
brasileiros politicamente conscientes, a exemplo da
campanha abolicionista do Romantismo brasileiro, que foi
apoiada por escritores como Luis Gama (poeta e
jornalista, ex-escravo) ou Castro Alves (poeta, autor do
célebre poema contra a escravidão, "Vozes de África",
1868)”.
(Haroldo de Campos)

O mundo é curioso. Às vezes, as flores desafiam o curso natural, ao invés de
nascerem nos jardins e bosques, inesperadamente, irrompem no asfalto. Assim
aconteceu na primavera de 2005, uma formosa flor brotou no chão do interior de São
Paulo (nas margens do município de Guararema), precisamente para irradiar aos quatro
ventos a magia da justa e necessária transformação societária. Suas frondosas pétalas
continuam a alumiar a centelha da esperança, força utópica dos humilhados do mundo,
recurso sem o qual o jardim da nova aurora jamais poderá florir todo seu esplendor e
exuberância. Sabemos que as rosam não falam, mas exalam o perfume que roubam da
boniteza que emergem da efervescência criadora da luta política dos oprimidos da
história. Pois, é precisamente nos diuturnos embates engajados pelas condições
materiais e espirituais da existência que os “de baixo”, constroem sua épica arte da
resistência.
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A consciência de classe experimentada na ENFF ajuda a fomentar o espírito de
radicalidade emancipadora da classe trabalhadora, sem dúvida, dimensão indispensável
para ensejar e efetivar substantivas mudanças sociais.
A ENFF compreende mediante a prática revolucionária que a “essência
humana” que visam construir não pode ser definida idealmente ou abstratamente, mas
sim a partir do conjunto das relações sociais mediatizada pelos trabalhadores, por sua
vez, baseado no “amor, trabalho, linguagem, a realidade transindividual da humanidade”.
(LOWY, 2012, p.24).
Numa passagem luminosa, Balibar mostra a reciprocidade dialética entre a
ontologia transindividual e o conceito de práxis revolucionária: ‘ousemos dizer: as
relações sociais aqui designadas nada mais são do que uma incessante
transformação, uma revolução permanente.(BALIBAR, IN: LOWY, 2012. p.24)

Os trabalhadores associam-se a redenção da humanidade precisamente pelos
sofrimentos universais que suportam dentro do capitalismo. Pois, ela- a classe operárianão tem nada a perder ao romper os grilhões que a prendem na jaula de ferro do
mercado. Por esse motivo, a ENFF é tão importante: por construir mediante práxis
revolucionária, incessantes transformações nas mentes e corações do proletariado. Por
um curioso heliotropismo71, essa flor dirige sua corola para o novo sol que se levanta no
71

A expressão benjaminiana supracitada na epígrafe, a saber: heliotropismo, nos faz viajar um pouco na
história do pensamento científico, sobretudo, em sua acepção moderna. Em primeiro lugar, convém lembrar
que o desenvolvimento do monopólio dos Estados Nacionais no final do século XV e início do XVI, só foi
possível também graças à profusão de investigações científicas sobre os astros e o conjunto do universo
observável, isto é, a ascensão da burguesia como classe em busca de sua hegemonia econômica e política
está intimamente relacionado com uma revolução epistemológica bem específica: a ciência natural moderna
baseada na sua racionalidade técnico-científica. O desenvolvimento do pensamento humano e o porvir
promissor da modernidade implicavam irremediavelmente uma ruptura em relação às épocas históricas
anteriores. Tratava-se de uma verdadeira facada no seio do Teocentrismo medieval, uma vez que Deus não
era o centro do mundo, mas o homem tal qual brilhantemente observou William Shaeskeapeare em sua
formidável peça, O Hamlet. Ela- a revolução epistêmica da ciência moderna- refaz uma cosmologia em que
se quebra o narcisismo do “homem” do medievo cristão, visto como a imagem e semelhança de Deus,
sendo a Terra pensada como eixo gravitacional sob o qual gira o universo finito conhecido, segundo a qual
até o sol giraria em torno de seu eixo. O heliocentrismo- tese herética segundo a qual o Sol é o centro da
nossa galáxia- foi o motivo pelo qual Nicolau Copérnico foi convocado à inquirição do Tribunal do Santo
Ofício da Santíssima Imaculada Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Progressivamente, “ tudo que
era sólido se desmanchava no ar” – seja com Galileu e sua luneta, observando as luas do planeta Júpiter,
seja com Kepler que descobrira a movimentação em órbitas elípticas dos corpos celestes ou ainda Giodarno
Bruno que hereticamente afirmou a infinitude do universo e vidas inteligentes em outras galáxias, idéias que
o levou à fogueira. O curso era irreversível: o mundo era apreensível pelo cálculo, era matematizável por
abcissas e ordenadas, o “homem vitruviano”, de Leonardo da Vinci era sua mais perfeita expressão. Mas
todo este niilismo científico, certamente ao mesmo tempo também reencantando pela descoberta de novos
astros, galáxias e corpos celestes, bem como pela dança cósmica captada na luneta de Galileu e
posteriormente pelo telescópio Hubble, não vem senão como afirmação de uma forma social específica,
qual seja: a tirânica sociabilidade baseada na espoliação dos povos nas Américas e na África, e cada vez
mais, na inexorabilidade da guerra. A guerra é a marca maior da marcha capitalista em seu cortejo trágico
de acumulação de mais-valor. Assim, tal qual o anjo da história de Benjamim, é preciso observar os
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céu da história. Esse novo sol da esperança de um futuro é herdeiro da experiência dos
trabalhadores.
De modo algum a luta da ENFF do MST olvida os becos sem saídas e as
causas perdidas da classe trabalhadora, ou seja, a interpretação da história é realizada a
partir do ponto de vista dos vencidos, pois nem os mortos sossegaram se as classes
dirigentes continuarem a vencer. Parece-me que a ENFF está muito ligada na magia
deste processo, haja vista a alegria e a coragem em que ensejam sua práxis
revolucionária, por seu turno, celebratória da tradição dos oprimidos. Eis o trunfo mor da
Escola do MST: alertar para a consciência necessária da humanidade ameaçada.
não é difícil perceber as graves implicações de um fracasso de uma tentativa de
impugnar as tendências destrutivas de desenvolvimento, que impõe seu poder não
apenas no domínio militar, mas também na produção econômica em relação da
humanidade com a natureza. Assim, o fardo de que estamos falando indica tanto
as graves dificuldades emergentes do desafio histórico claramente identificável,
sublinhando pela inegável urgência do tempo histórico para empreender a ação
corretiva necessária, quanto à responsabilidade que cada indivíduo para que
alcancemos êxito.(MÉSZÁROS, 2007)

Essa formosa flor supracitada- a rosa do povo drummondiana 72- é a Escola
Nacional Florestan Fernandes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No
pleno desabrochar dessa flor, um segredo comunica-se. Este segredo profundo é
precisamente o processo de união da c lasse trabalhadora universal no enfretamento hostil
da realidade nua e crua. O sonho em construção e a máxima de Kar l Marx ser praticada e
entoada em várias vozes: “trabalhadores do mundo inteiro, uni-vos!”. Em nossa visita,
encontramos militantes da Argentina, Peru, Cuba, Austrália e doutras localidades. Tal
perspectiva internacionalista foi defendida por Kolling, coordenador nacional do Setor de
Educação do MST,

destroços que se erguem em nome do “progresso” sem interrupção. Por esse motivo, esta pesquisa,
procura escovar a história a contrapelo à moda benjaminiana, catando os estilhaços das gerações
derrotadas, acordando os mortos com vistas para um futuro de uma esperança redentora através de uma
consciência de massa socialista, por sua vez, alimentada pelas dimensões espirituais da luta: humor,
entusiasmo, amor, fé, coragem e astúcia.
72 A expressão realiza menção ao livro do maravilhoso poeta de Itabira. A rosa do povo foi escrito sob os
auspícios da dramática II Grande Guerra Mundial. Grávido de crítica e sensibilidade, o livro propõe o
questionamento não apenas sobre o ser e estar do poeta perante o mundo e sua posição em face dos
problemas políticos e sociais do seu tempo, mas também traz o sentimento moral de elevar a reflexão sobre
os homens com os primores do lirismo existencial. O prefácio da 21º edição publicada no ano de 2000 traz o
seguinte libelo: “A rosa do povo despetala-se, ou ainda conserva o pudor da alva? E um anúncio, um
chamado, uma esperança embora frágil, pranto infantil no berço? Talvez apenas um ai de seresta, quem
sabe. Mas há um ouvido mais fino que escuta, um peito de artista que incha, e uma rosa se abre, um
segredo comunica-se, o poeta anunciou”. ANDRADE, Carlos Drummond de. A Rosa do Povo. 21'edição.
Rio de Janeiro: Record, 2000.

113
a ENFF é um embrião para manter a chama da integração latino-americana,
visando ao horizonte de um projeto de mudança da sociedade na perspectiva do
socialismo. É importante também fortalecer intercâmbios de militantes em outros
países. Muito mais que uma escola formal, ser posto em uma trincheira de um
país desconhecido é um processo de formação, que nos faz perceber a riqueza de
culturas do mundo e da classe trabalhadora. (KOLLING, 2014, p. 23 apud
ELEUZA, 2015, p.115)

Nesta conformidade, a nós nos parece que a Escola Nacional opera uma
verdadeira revolução73 na história de luta da classe trabalhadora durante o seu processo
de formar a si mesma, seja pelo ineditismo de proporcionar um espaço dedicado a discutir
e intercambiar as problemáticas atinentes aos trabalhadores do mundo inteiro, seja por
prover a formação política de quadros dos movimentos sociais anti- sistêmicos em âmbito
nacional e global a fim de enfrentar o brutal embate entre as classes sociais no contexto
da crise estrutural do capital. Assim, a experiência de classe da ENFF é um peculiar
fenômeno histórico que pode ser percebido nas relações humanas.
De maneira que é precisamente neste movimento autônomo da classe trabalhadora em seu processo de construção da consciência revolucionária que a ENFF é fundamental. Ela incorpora em sua práxis a necessidade da organização coletiva e do estudo
para o enfrentamento lúcido das correlações de forças presentes nas sangrentas relações
de poder.
Por isso o estudo é fundamental. A apropriação do conhecimento científico, das
experiências históricas, das estratégias de lutas, dos métodos de trabalho e
direção, de organização e também de formação política são condições essenciais,
para o avanço da organização em que os seus partícipes se transformam em
sujeitos políticos com capacidade de pensar, elaborar e fazer. Foi com essa
preocupação que vários companheiros foram elaborando subsídios metodológicos
em diferentes momentos, e que agora organizamos nesse Caderno de Formação,
a fim de que os militantes possam levar adiante as tarefas organizativas e sigam
se formando no processo. Daí a importância do método, do jeito, da maneira como
se faz, como se aprende fazer – fazendo . (MST, 2009)

A ENFF constitui desse modo, um valoroso patrimônio dos trabalhadores, uma
vez que ela ajuda a sistematizar os subsídios teórico-práticos para o enfrentamento da
sempre complexa e tensa realidade. Assim, a questão que mais nos importa como te73

Cabe recordar – conforme nos adverte o historiador Reinardht Kosseleck em seu livro Futuro Passado
contribuição à semântica dos tempos históricos- que a expressão revolução era designada durante o século
XVI tão somente para a observação do céu e dos corpos celestes tal como o fazia Issac Newton, Nicolau
Copérnico e Galileu Galilei, somente no contexto das revoluções burguesas do século XVII e XVIII é que a
palavra revolução ganhou sua conotação atual, qual seja: de transformação radical e abrupta da realidade
vigente. No século XIX, a partir das idéias desenvolvidas por Marx e Engels, a revolução será levada a cabo
pela classe trabalhadora que irá redimir a humanidade no próprio contexto do problema que se oferece e
dentro da dinâmica da luta de classes. Essa é a noção que adoto como ferramenta hermenêutica para
analisar a ENFF.
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órico-crítico é compreender tais processos à luz de sua historicidade, percebendo infelizmente que
(...) não é que haja desigualdade, mas que ela continue aumentando. E, o que é
muito pior, o desenvolvimento se converteu e involução, em retrocesso: isto é, não
só os ricos são cada dia mais ricos, mas também os pobres estão cada vez mais
pobres, inclusive em termos absolutos. Novamente de acordo com as cifras do
Banco Mundial, em 47 dos 133 países que oferecem dados o PNB per capita caiu
entre 1985 e 1995. Entre eles figuram em lugar de destaque, como era de se esperar, os da África Subsaariana, como Ruanda, Angola ou Camarões, mas também Nicarágua, Peru e Brasil (FONTANA, 1998, p. 36)

Como pesquisador do MST e de sua Escola Nacional, dediquei-me a analisar
em profundidade não apenas o fundamento de sua radical ação política, mas também
quero entendê-lo como contraponto crítico à ideologia do pensamento único que vigora
nos estudos acadêmicos e nos aparelhos privados de hegemonia. Pois, aliado com a re flexão do historiador espanhol (FONTANA, 1998, p.37), sendo essencial “enfrentar o
grande desafio de estudar os mecanismos que produzem a pobreza e a fome, mecanis mos estes que não aparecem ontem, nem em 1949, mas que vê de muito mais longe”.
Não é à toa que a ENFF é atacada pelos representantes da ideologia dominante e seus correligionários, já que a burguesia quer as condições de vida que não coloque
em perigo seus privilégios de casse. Como ela é feita pelo e concebida para os trabalha dores do mundo inteiro, causa indignação dos donos do poder. E o ódio aumenta, uma
vez que em sua experiência de classe, a ENFF fomenta as bases reais para mudanças
substantivas da vida real. Pois, ao ensejar em sua práxis a elevação da consciência revolucionária para o conjunto da classe trabalhadora, ela tornar-se, indubitavelmente, um verdadeiro perigo para os poderosos! Ao proporcionar a formação política dos quadros da militância social da classe trabalhadora do campo e da cidade nos países da América latina
e doutras localidades, a Escola Nacional do MST é a turbulenta correnteza que sacode as
águas tranqüilas do rio que deságuam no novo mar da história!
Por isso mesmo é que repito: um dos desafios mais prementes da presente
pesquisa foi o de precisamente desnudar o processo de mistificação das relações sociais
de produção capitalistas operados pela classe dominante cujo intuito mor reside em excluir os trabalhadores do controle do processo produtivo. Pois, para a manutenção da ordem dominante “(...) não há alternativa a não ser a exclusão dos produtores reais da possibilidade de controle desde o início da consolidação histórica do capital como sistema reprodutivo dinâmico e abrangente.”'(MÉSZAROS, 2012, p. 32).
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Ao advogar com justa rebeldia pelas causas populares contra a exploração da
minoria burguesa, o MST é alvo do ódio dos aparelhos privados da hegemonia dominante, os quais estão em consonância com os interesses da parcela abastada da sociedade.
Exemplo paradigmático da hegemonia da classe dominante: a demonização da ação política do MST precisamente porque não só contrariaram em sua práxis os fervores e mantras burgueses por eles quotidianamente transmitidos e evocados, mas também pelo fato
de lutarem pela supressão da alienação reinante 74
É sabido mediante análise da historicidade das lutas populares brasileiras, que
camponês pobre sempre foi perseguido, marginalizado e morto desde os tempos imemoriais. Mesmo com objetos e táticas distintas de luta, há algo que atravessa tais movimentos
populares e que perdura até agora: a violência dos dominadores contra o camponês po bre75.
Ao escovar a história a contrapelo, trans-vemos que a ENFF anda na contramão da visão de mundo dominante, na medida em que visa suplantar a sociedade sob o
domínio do capital. E mais: coloca para os sujeitos históricos a possibilidade de construir
uma visão de mundo que acelera a chegada de uma ordem social distinta, mais justa e
fraterna. Modificando o curso da história,
(...) a dinâmica da história não é qualquer força externa misteriosa, mas a
intervenção de uma enorme multiplicidade de seres humanos no actual processo
histórico, na linha da "manutenção e/ou mudança" – num período relativamente
estático bastante mais de "manutenção" do que de "mudança", ou vice-versa na
altura de uma grande elevação na intensidade de confrontações hegemônicas
antagonistas. (...) Entendemos que para isso são necessárias duas coisas.
Primeira: fazer a crítica do passado. Essa crítica significa essencialmente a crítica
da centralidade da política, que se instaurou tanto pelos caminhos reformistas
quanto pelas vias revolucionárias. Isto implica, obviamente, resgatar a centralidade
do trabalho, tanto no seu sentido ontológico como político e também como eixo do
processo de transição do capitalismo ao comunismo”. (TONET, 2016)

É justamente aqui que residiu a importância social deste estudo, qual seja, o de
problematizar o conjunto das políticas públicas ensejadas no interior da ENFF dentro de
74

Em face da histórica passeata , a qual reuniu aproximadamente 40.000 pessoas, a revista Veja em edição
de 23 de abri de 1997, assim definiu o MST: “A rebeldia é a marca do MST. Os sem-terra não aguardam
quietinhos as decisões da Justiça. Não fazem lobby para modificar as leis no Congresso. Não, nada disso.
Eles tomam as terras primeiro, conversam depois. São gente brava, que invade o terreno onde se funda a
ordem capitalista: a propriedade privada”. Sobre isso ver: https://veja.abril.com.br/brasil/os-25-anos-do-mstinvasoes-badernas-e-desafio-a-lei/ acessado em: 02.06.2019
75 Aquelas que ocorreram contra as expropriações no contexto da acumulação primitiva do capital. Aquelas
que pelo nordeste brasileiro se expressaram no Arraial de Belo Monte em Canudos e no Caldeirão (da
Santa Cruz do Deserto). Não esquecendo jamais do relevante papel das rebeldes Ligas Camponesas
lideradas pelo advogado Francisco Juliao no processo de conscientização e mobilização de luta em torno
da questão agrária.

116

um contexto histórico notabilizado pelo descenso das lutas dos trabalhadores, pela
criminalização dos movimentos sociais e pelo avanço extraordinário no Congresso
Nacional do pensamento conservador. Examinar iniciativas sociais que buscam formar
sujeitos ativos e compromissadas na transformação da vida é algo que visa oferecer
contrapontos críticos ao vigente neoconservadorismo e às teses do fim da história.
Com o intuito de concluir este capítulo, finalizo como um balanço crítico das
vivências e projeções elaborado pela AAENFF (Associação dos Amigos da Escola
Nacional Florestan Fernandes):
“Não é fácil, nessas condições de refluxo dos movimentos e das lutas sociais, de
crise econômica mundial que atinge a todos, de crise ideológica que afetou e afeta
boa parte dos partidos e movimentos de esquerda, manter uma Escola com essa
envergadura. Dessa maneira, as conquistas não são méritos da ENFF em si, mas
do conjunto da classe trabalhadora, de amigos, apoiadores, militantes que
participam desse importante processo de educação da classe, em especial dos
camponeses. A conquista dos movimentos sociais é tornar a Escola em uma
ferramenta transformadora para além dela. Além disso, a ENFF tem a tarefa de
contribuir com a reflexão, com a qualificação da práxis de dirigentes e militantes de
diversos movimentos sociais do Brasil e de outros países, com o intuito de manter
viva a chama da transformação social. Ou seja, não podemos continuar com essa
lógica de desenvolvimento capitalista que está destruindo o planeta, as pessoas, a
natureza. Por meio do estudo e das lutas, vamos entendendo que continua válida
a idéia e a necessidade de transformar a sociedade e construir uma nova
civilização. Por isso, outra conquista é a de ser um espaço onde se alimentam
sonhos, se aspira liberdade e vincula teoria com a prática numa perspectiva
emancipatória, com base nos valores socialistas e nas premissas políticas de uma
sociedade de fato, democrática, fraterna e igual, como sustentava Florestan
Fernandes. (AAENFF, 2010)

4.2 A ATUALIDADE DO LEGADO DE FLORESTAN FERNANDES
“Florestan Fernandes, não dá pra esquecer, seu nome está presente, no MST".

76

“Eu nunca teria sido o sociólogo em que me converti sem o meu passado e sem a
socialização pré e extra-escolar que recebi através das duras lições da vida. Para
o bem e para o mal — sem invocar-se a questão do ressentimento, que a crítica
conservadora lançou contra mim — a minha formação acadêmica superpôs-se a
uma formação humana que ela não conseguiu distorcer nem esterilizar. Portanto,
ainda que isso pareça pouco ortodoxo e antiintelectualista, afirmo que iniciei a
minha aprendizagem sociológica aos seis anos, quando precisei ganhar a vida
como se fosse um adulto e penetrei, pelas vias da experiência concreta, no
conhecimento do que é a convivência humana e a sociedade em uma cidade na
76

Vejamos um fragmento do texto lido em 29/8/2009, por Heloísa Fernandes, socióloga e filha de
Florestan Fernandes, na semana dedicada a ele na Escola Nacional do MST, em Guararema, São Paulo: “
(...)Para os Trabalhadores Sem Terra, Florestan é uma presença viva: está aqui, bem diante de nós, nesta
foto em tamanho natural, todo sorridente e que todos nós encontramos logo que entramos na Escola.
Florestan está presente nas salas de aula, onde professores e alunos discutem sua vida e sua obra.
Florestan está presente nos textos, nas orientações de luta, nestas frases dele, que encontramos pelos
corredores e nas salas de aula.” Disponível em: https://fpabramo.org.br/2009/09/01/florestan-fernandes-e-aescola-nacional/ . Acesso em: 08.10.2018
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qual não prevalecia a ordem das bicadas, mas a relação de presa, pela qual
o homem se alimentava do homem, do mesmo modo que o tubarão come a
sardinha ou o gavião devora os animais de pequeno porte. A criança estava
perdida nesse mundo hostil e tinha de voltar-se para dentro de si mesma para
procurar nas técnicas do corpo e nos ardis dos fracos os meios de autodefesa
para a sobrevivência”.(FERNANDES, 1994)

A vida de Vicente foi varrida por várias tempestades, os empregos de sua mãe
como lavandeira e faxineira possibilitaram ao pequeno enxergar as agruras da vida de
perto, percebendo as relações de presa através da qual o homem se alimentava do
próprio homem. Preso à sua classe e à hostilidade deste mundo selvagem, a criança tinha
de voltar-se para si mesma para procurar os malabarismos que realizam os fracos
mediante confronto com a brutalidade dos mais fortes. As lições da vida foram
apreendidas na dureza de sua existência concreta. Todavia, mesmo com pouco tempo
para curtir a infância, o menino alegra-se muito nos lampejos de luz que vinham pela
amizade que se fôrma através do companheirismo77 .O princípio da solidariedade desde a
mais tenra infância era o que alegrava o miúdo Vicente, progressivamente, sua
consciência social ia sendo construída a partir do contato direto com as dores e as
delícias da molecada que tinham não apenas sua faixa etária, mas que também eram
impelidos a trabalhar para sobreviver. A índole de Vicente ganhava novas riquezas
mediante o exercício da fruição dos sentidos e da boniteza da solidariedade à maneira do
apoio-mútuo dos Tupinambás, por ele magistralmente estudado.
O caráter humano chegou-me por essas frestas, pelas quais descobri que
o grande homem não é o que se impõe aos outros de cima para baixo ou através
da história; é o homem que estende a mão aos semelhantes e engole a própria
amargura para compartilhar a sua condição humana com os outros, dando-se a si
próprio, como fariam os meus Tupinambás. Os que não têm nada que dividir
repartem com os outros as suas pessoas — o ponto de partida e de chegada
da filosofia de 'folk' dentro da qual organizei a minha primeira forma de sabedoria
sobre o homem, a vida e o mundo. (FERNANDES, 1980)

O jovem Vicente nutria grande admiração pelos livros, era um leitor voraz de
Machados de Assis e Lima Barreto. A despeito da rusticidade de sua querida mãe que não
acreditava no poder do livro, ou da chacota de vários de seus colegas que caçoavam de
sua propensão para o mundo da leitura dizendo que ele ia ficar “doido de pedra” ou com o
“miolo mole” de tanto ler; mesmo assim Vicente prosseguia com seus estudos a fim de
libertar-se da “virtude” da ignorância tão cultivada por seus pares e familiares. Vicente
77

Nos grupos de folguedos, de amigos da vizinhança, dos colegas que se dedicavam ao mesmo mister,
como meninos de rua, engraxates- ele era um deles-, garçons, ajudantes de cozinheiros, entregadores de
pão e carne, aprendizes de alfaiate e por aí afora).
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recusava-se veementemente a aceitar quieto a servidão como um dado da natureza. Só
esse espírito questionador já era o suficiente para o MST nomear sua Escola Nacional
com o nome de Florestan Fernandes. Mas, há mais.
Vicente não depreciava quem não tivesse uma cultura letrada, admirava quem
sabia ser homem, pois digno desse nome era quem enfrentava todas as agruras da vida
com serenidade e tinham seu padrão de humanidade. Com esses homens recebeu o que
ele mesmo caracteriza como sendo a segunda etapa de sua socialização que, por sua
vez, se sobrepôs à anterior, pois através desta Vicente descobriu “que a medida do
homem não é dada pela ocupação, pela riqueza e pelo saber, mas pelo seu caráter,
significava, para eles, pura e simplesmente, sofrer as humilhações da vida sem degradarse” (IBID, IDEM)
Nada foi fácil para ele. Trabalhava como garçom, e os mais vários tipos de
preconceitos eram por eles sofridos, sendo comum à época serem taxados de ladrões e
imprestáveis. Na arquitetura mental dos anos 20, estavam atrás no quadro social apenas
os gatunos, prostitutas e soldados da Força Pública.
A criança "cria da casa" rompeu o horizonte do analfabetismo da mãe, ganhou
curiosidade, amor aos livros e um intenso desejo de "ser gente"... Vivendo ao léu,
comendo quando dava, sofrendo humilhações, Florestan vive nas ruas a
experiência da exclusão, da violência e do preconceito, temas que são marcantes
na sua obra sociológica. Como sociólogo, nunca idealizou a pobreza, que, ao
contrário, queria ver superada, e seus alunos cansaram de ouvi-lo dizer que só se
torna sociólogo quem deseja algo socialmente, isto é, quem tenha um desejo
coletivo. (FERNANDES, 2009, p.32-33)

Carregando no peito intenções puras, um ardor de apreender, o desejo de quem
sabe tornar-se um professor de escola secundária e uma vocação política para querer
modificar o mundo, Vicente ingressa na secção de Ciências Sociais da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da USP em 1941. Por não conseguir estudar, uma vez que
ocupava boa parte do seu tempo trabalhando, ele é réu confesso das falhas de sua
formação intelectual. De mais a mais, muitos professores visitantes falavam em suas
línguas natais (francês e inglês), o que dificultava a aquisição do saber.
As dificuldades empurraram Florestan para a estrada do autodidatismo
intensivo. Ele deu um verdadeiro salto no escuro, mas agarrado com as luzes do estudo e
do comprometimento aliado a uma disciplina rigorosa do trabalho sério, deu saltos
magistrais para a sua intuição sociológica. O próprio Florestan cita um exemplo de
quando era aluno de Roger Bastide, no primeiro semestre de 1941. Este pediu uma
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reflexão sobre a crise da explicação causal na sociologia. Aquele reuniu como foi possível
a bibliografia acessível na Biblioteca Municipal de São Paulo e na Biblioteca Central da
Faculdade de Filosofia da USP. A despeito de seu homérico esforço, tirou nota quatro e
meio, com um comentário piedoso do professor, algo como um “estude mais”.
Essa experiência ensinou a Vicente que ou ele deveria desistir, ou submeter-se
a uma disciplina quase monástica de trabalho. Optou pela segunda solução e, aos
poucos, seu ser-estar no mundo ganhou maior elasticidade intelectual. Em suma,
malgrado suas origens pobres, Vicente progressivamente, foi ultrapassando as barreiras
intelectuais e ter êxito como e enquanto estudante comprometido com o estudo.
Paulatinamente, o provinciano Vicente ia adormecendo enquanto florescia o
Florestan Fernandes que tornaria a ser o exímio professor e pesquisador engajado nas
lutas políticas e sociais de seu tempo histórico. Aliás, esse é um dos principais motivos da
escolha de seu nome para denominar a sua Escola Nacional, ou seja, foi pelo seu
compromisso histórico com a causa da emancipação do poviléu sem eira nem beira
dentro do capitalismo selvagem que o MST homenageou este lutador do povo:
Graças ao seu exemplo, Florestan nos deixou um importante legado: uma vasta,
diversificada e profunda obra teórica; a energia inesgotável na defesa das causas
justas; a solidariedade humana e a dignidade moral; a sensibilidade e o olhar terno
dos que sofrem calados; a determinação e a força dos grandes guerreiros, prontos
para a batalha. Seu ânimo de luta combina-se com a fibra militante e o alcance
revolucionário que inspiram o MST, que ele tanto prezava. (PIZETTA, 2009, p. 21)

Combinando ensino e pesquisa, Florestan foi lapidando seu notável saber
sociológico. Na primeira metade da década de 40 do século passado, o sociólogo vai
construindo os alicerces de uma formação sólida e rigorosa. Convém destacar, fruto de
investigação empírica realizada entre os anos de 1945 e 1946, no curso de pósgraduação na Escola Livre de Sociologia e Política, obtêm, no ano seguinte, o diploma de
mestre depois da defesa da dissertação sobre "A organização social dos Tupinambás".
Em 1951 tornou doutor pela USP com a tese: "A função social da guerra na
sociedade tupinambá". Nessa época, coordenou, juntamente com Roger Bastide, pela
UNESCO, pesquisa sobre o negro em São Paulo, e, em 1953, conquistou o título de livre
docente pela mesma Universidade. Aqui a titulação decorreu de um intenso processo
investigativo, o qual sempre esteve totalmente vinculado com as experiências e projeções
dos homens concretos.
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“as coisas que tiveram maior importância na minha obra como investigador se
relaciona com minas pesquisas feitas na década de 40( como a investigação sobre
o folclore paulista, a pesquisa de reconstrução histórica sobre os Tupinambás e
várias outras de menor envergadura) ou com a pesquisa sobre reações raciais
feita em 1951-52, em colaboração com Roger Bastide( e suplementada por mim
em 1954). Este trabalho meramente intelectual conformou o modo de praticar o
ofício de sociólogo.”78

Vicente, ao realizar pesquisas sobre as relações étnicas- raciais do estado de
São Paulo, focaliza a tensa e precária inserção do negro na sociedade de classes. Em
sua pesquisa, Florestan posiciona-se contra o fetichismo de cor, o qual converte o
africano em escravo, o negro em inferior, discriminado, diminuído. Assim ele disserta
sobre o processo de fetichismo da cor: negro equivalia a indivíduo privado de autonomia e
liberdade; escravo correspondia( em particular do século XVIII em diante, a indivíduo de
cor). Daí a dupla proibição, que pesava sobre o negro e o mulato: o acesso a papeis
sociais que pressupunham regalias e direitos que lhes era negado, vedado pela ‘condição
social’ e pela ‘cor’. (BASTIDE; FERNANDES, Apud FERNANDES; IANNI, 2008.)
O que é importante frisar é que o intenso engajamento de Florestan é estranho
à postura dos acadêmicos de plantão interessados tão somente em seu umbigo, na
masturbação narcísica de seu ego. Ao arrepio desta visão elitista que percebe a
sociedade sem nunca ter sentidos suas profundas agruras, Vicente antes de estudar esse
processo na pesquisa sobre o negro, viveu todas as matizes e problemáticas atinentes à
luta de classes na própria dificuldade decorrente de sua vida.
A fronteira que era a ele negada também era conhecida pela experiência
concreta como lupem-proletariado, seja como engraxate, seja garçom ou vendedor de
artigos dentários que foi. Quando tornou- se Professor Doutor engajou-se nas lutas
políticas do seu tempo através de sua defesa apaixonada de um saber integrado com
uma prática social transformadora, de modo que Vicente jamais abandonou seu
comprometimento com uma visão de mundo revolucionária. De maneira que um de seus
mais profícuos companheiros da Sociologia Crítica, Octavio Ianni, destaca que a
formação acadêmica, o estilo de pensamento e o compromisso com os problemas do
povo têm raízes na formação humana, iluminam-se desde o horizonte do menino lá longe.
(FERNANDES; IANNI, 2008)
Em virtude disso, de seu intensivo engajamento no campo das lutas sociais,
Florestan participa ativamente das campanhas em torno da educação pública, gratuita e
de qualidade. Percorreu vários estados, denunciando a precariedade do ensino e as
78

Obra citada.
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vicissitudes do sistema educacional. Era um advogado da democratização do ensino, da
valorização do magistério e da melhoria do saber como meio para elevar a consciência
crítica, de modo que
Para Florestan, a solução desses problemas e dilemas esbarrava na precariedade
do padrão educacional das massas e do nível de consciência de classe dos
trabalhadores e só a democratização do ensino poderia elevar seu nível de
consciência crítica.(FERNANDES; Apud FERNANDES, 1989)

Sua militância era polissêmica, pois expressava sua indignação através de
livros e palestras, bem como em passeatas e manifestações de rua. Com a imposição do
AI-5 (Ato Institucional nº 5), Florestan foi “convidado” a se retirar do país, perdendo não só
sua cátedra na Universidade, mas afastando-se de sua convivência com seus entes
queridos entre os sombrios anos de 1969-1972. Um dos motivos de seu afastamento
deve-se a sua aposta ontológica na desobediência civil, onde, periodicamente, “ de baixo
para cima sobem à tona forças sociais novas, que infundem a desobediência civil um teor
coletivo que não se confunde com o ‘imobilismo’ e com o ‘realismo’ dos donos do poder”.
(FERNANDES, 1984)
Nunca a sua crítica foi tão necessária, haja vista a plena vigência da plataforma
neoliberal condescendente com os interesses da grande burguesia, absolutamente hostis
as conquistas do povo. Todavia, conforme assinala Florestan Fernandes, dada a forma
mesquinha com que a grande burguesia opera sua drástica exploração e dominação,
surgem variados espaços que expressam focos de resistência contra a condição de
subalternidade, os quais se espraiam
“ nos bairros, nas aldeias, nas fábricas, nas fazendas, nos sindicatos, nas
organizações estudantis, nas famí lias, nas igrejas,nas escolas, nos partidos, nas
escolas de samba, nos centros de cu ltura, etc.- em todas as situações grupais
concretas e quotidianas- os proletários e os oprimidos negam a ordem social
capitalista, sua teia de espoliação econômica, de dominação social e cultural. Esta
negação contem a contra face positiva da relação contraditória dos proletários e
oprimidos com o capitalismo e poe em cena histórica as forças sociais da
revolução democrática que escapam do controle burguês.”(FERNANDES, 1985, p.
3)

Conforme

frisamos

Florestan

Fernandes

sempre

esteve

presente

e

umbilicalmente ligado à militância política, seja nos movimentos sociais e reivindicatórios
de seu tempo, seja nos partidos políticos, como o PSR(Partido Socialista Revolucionária)
ou o PT, no qual participou da fundação, sendo eleito deputado federal. No Congresso
Nacional, sempre levantou a bandeira das aspirações socialistas, pois a “contestação está
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implantada no nível das estruturas, do funcionamento e da transformação dessa
sociedade

de

classes,

nascida

do

capitalismo

industrial” (FERNANDES,

apud

FERNANDES; IANNI, 2008).
Nesta conformidade, pensamento e o real se constituem reciprocamente, de
modo que “ a práxis vem a ser o critério experimental de verificação da verdade objetiva”
(FERNANDES, apud FERNANDES; IANNI, 2008.) Pois, é através da busca pela verdade
contida da unidade no diverso, é que existe a possibilidade de reconstruir a radical
historicidade do social, que aparece de modo corpulento na revolução. De maneira que o
processo de apreensão do saber para Florestan envolve dialeticamente a ciência e a
sociedade em que vive, sendo o modo de compreende o real não apenas em teoria, mas
também na prática, pois “(...) não é apenas em teoria que se põe em prática, nesta ou
naquela modalidade; é o movimento da história que se decanta em teoria” (IANNI;
FERNANDES, 2008).
Não é, portanto, sem motivo que ele é homenageado pelo MST, pois o próprio
Florestan era um apoiador e entusiasta da luta empreendida pelo Movimento. Este
sociólogo sempre ratificou que cabe aos oprimidos tanto um ruptura com a velha tradição
do reformismo, desatando
“o nó górdio de um a história que enlaça a burguesia, em escala quase coletiva,
ao conformismo pró- imperialista e à reprodução do ‘antigo regime’ sob as novas
bases e novas formas (...).o que ressalta, aos olhos do publicista, é que essas
classe oprimida não só herda ‘tarefas não cumpridas’ da burguesia. Ela precisa
arrostar, destruir e enterrar o que sobrou dos vários antigos regimes sucessivos,
que serviram de suporte a uma variedade de burguesia.(...) os proletários
emergem, pois, como coveiros do passado remoto e recente, de uma burguesia
nacional de horizonte intelectual e político vesgo, de uma burguesia internacional
ávida de lucros e de ‘controle global’, e de uma sociedade civil sem alternativas
para os ‘de baixo’ (FERNANDES, 1986)

De mais a mais, sua conduta ética inabalável, sua retidão de caráter, sua
dedicação teórico- prática para o processo de transição socialista, seu apoio irrestrito ao
poviléu sem eira nem beira, seu compromisso histórico e fiel com os deserdados da terra,
sua paixão radical pelas classes que compõe a maioria do povo, são elementos que
ajudam a entender um pouco da escolha de seu nome para designar a digna e formosa
Escola Nacional do MST, a flor rebelde do jardim da nova aurora chamada Escola
Nacional Florestan Fernandes. Vida longa a esse sonho em construção!
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU UM “CANTO TORTO FEITO FACA QUE CORTE A
CARNE DE VOCÊS!”
Este texto é fruto de nossa imersão espiritual nos livros e na luta. O tom
dramático da escrita decorreu precisamente das dores e delícias que atravessei ao longo
dessa sarabanda louca chamada vida. A minha condição de professor favelado e amante
da história e da poesia jamais poderiam ser olvidadas e/ou negligenciadas dentro da
corrente narrativa, pois a favela que habita em mim exige o grito contra o conjunto de
expropriações que mastigam lestas e indiferentes a carne da vida. Esta dissertação é uma
denúncia aberta à reprodução sociometabólica do modo -de- produção capitalista. A
ENFF é o anúncio de um novo sol que raia no novo céu da história. Destaco que a
escolha do Movimento como tema é porque convivi e vivi ombro a ombro e de mãos
dadas com eles em lutas, marchas, barricadas, ocupações e assentamentos, e não
porque eles foram asceticamente meu objeto de análise.
Enfatizo, portanto, que meu desejo de estudar efusivamente a ENFF decorreu
precisamente de minha experiência como e enquanto militante social participante ativo da
movimentação real na história. De maneira que, meus sonhos e esperanças contra a fúria
implacável dos poderosos marcaram decisivamente a tônica da investigação. A ira
flamejante do sentipensamento posto aqui em discussão procurou revelar a raiva justa
contra a atual catástrofe em curso ocasionado pelo rolo compressor da irrefreável
barbárie capitalista. Muita vez o fiz com verdadeiro ódio, com ele me salvo e dei a poucos
a esperança mínina, um consolo. Essa inclinação feérica viva em mim permitiu enxergar
as agruras da Severina existência humana de perto. Sentimentos emergiram com toda
força dadas as líricas e épicas aventuras vividas com os condenados da terra.
Murmurei meu protesto, esbravejei com e pelos sem eira nem beira, todos os
pisados, maltrapilhos e abandonados. Dei ênfase à indignação do MST, pois eles há 36
anos têm representado e manifestado nossa profunda indignação diante da miséria e das
transgressões éticas que estão destruindo nosso país, compartilhando o sonho da
construção de um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, um projeto do povo
brasileiro assentado na cultura da igualdade substantiva. Dei ênfase a ENFF, porque ela é
um baluarte das aspirações libertárias e emancipatórias da classe trabalhadora. Apreendi
que ela é uma escola diferenciada, dentre outras dimensões, porque é autogestada, e não
está organizada- como a esmagadora maioria- para a internalizaçao mistificadora das
relações sociais, mas pautada no desenvolvimento contínuo e progressivo da consciência
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socialista com vistas para a construção de uma alternativa concreta oniabrangente. Eis a
importância social da ENFF do MST para o nosso tempo histórico.
A partir da experiência in loco entendi diferentemente a dinâmica de
funcionamento do MST, bem como atentei para seu poder extraordinário de despertar os
sonhos, cultivar a solidariedade, semear a esperança, enlaçar o desejo de aprender e
ensinar sempre engatado ao princípio de transformar a vida e a realidade concreta.
Todavia, entre flores e náuseas reafirmo inspirado em Drummond que o tempo
é de fezes, desmatamentos, expropriações, lixos, maus poemas, desatinos, desesperos,
fome, miséria, alucinações e espera. Todavia, existem consolos e formas de elevação
espiritual contra a precariedade de nossas vidas cada vez mais apequenadas dentro da
jaula de ferro do mercado. A ENFF é um deles. Por isso, carrego muita fé no MST e em
sua Escola Nacional, sobretudo, pelo inestimável fato de os mesmos gestarem em sua
experiência de classe o alimento do sonho, a centelha da esperança, o consolo espiritual
dos camponeses sem terra.
Seu poder místico e vibrante atua poderosamente na vida, no amor, na carne e
no espírito de centena de milhares de pobres que não sucumbem diante da tirânica fúria
dos sanguinários capitalistas, já que lutam ardorosamente por justiça social e por um
projeto popular de Nação. Ao potencializar ao máximo a formação de quadros para
avançar num projeto de unidade da classe trabalhadora, contribui sobremaneira tanto no
fortalecimento dos laços de solidariedade de classe, quanto ajuda no desenvolvimento
contínuo da consciência socialista, alicerce para a construção de uma ordem societária
hegemônica alternativa.
Por fim, espero que esta pesquisa possa ter atendido não apenas aos
pressupostos científicos que assentam o paradigma científico das ciências sociais, mas
que manifestasse também os primores poéticos da alegria e da justa raiva dos
despossuídos e indignados contra as injustiças do mundo. Indignação, estandarte da
esperança. Sou indignado contra as injustiças a que somos vítimas cada vez mais
frequentes. Por esse privilégio, sinto-me um companheiro de Che. Indignação esta que foi
a vida, a obra, a paixão, o lirismo, a musicalidade, a teatralidade, o legado e a
eternidade79 de tantos e tantas. Eis a confessa vocação política desta dissertação, pois na
79

Eu amo a inspiração poética que Carlos Drummond traz para o interior da minha alma. A dimensão que
adoto de eterno é tributária da poesia drummondiana. Aqui me refiro ao seu poema “Eterno”. Vejamos um
trecho: “(...) A cada instante se criam novas categorias do eterno. /Eterna é a flor que se fana/se soube florir/
é o menino recém-nascido/antes que lhe dêem nome /e lhe comuniquem o sentimento do efêmero/é o gesto
de enlaçar e beijar/na visita do amor às almas/eterno é tudo aquilo que vive uma fração de segundo/mas
com
tamanha
intensidade
que
se
petrifica
e
nenhuma
força
o
resgata.
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medida em que realizou a crítica aberta às formas ardis da dominação burguesa,
denunciando a sua ontológica contradição basilar, qual seja: àquela entre capital e
trabalho, buscou trazer à cena histórica a esperança da efetiva transformação societária
realizada pelos trabalhadores em sua experiência histórica de luta pela real emancipação,
questão tão urgente em nossa história. Pois, nosso tempo, na visão de mundo do MST é
o de uma encruzilhada:
No Brasil, chegamos a uma encruzilhada histórica. De um lado está o projeto
neoliberal, que destrói a Nação e alimenta a exclusão social. De outro lado, há a
possibilidade de uma rebeldia organizada e da construção de um novo projeto.
Como parte da classe trabalhadora de nosso país, precisamos tomar uma posição.
Por essa razão, nos manifestamos. (MST, 1997)

Os céticos, as forcas reativas, os fiéis defensores da ordem rechaçam toda e
qualquer tentativa de alteração do status quo, por esse motivo temem a rebeldia
organizada e a utopia que reveste os trabalhadores numa efusão lírica. A respeito de utopos é sempre lírico re-lembrar a utopia de Mário Quintana: “se as coisas são
inatingíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... Que tristes os caminhos, se não fora
a presença distante das estrelas!” (QUINTANA, 2005)
Nessa conformidade crítica, a corrente pesquisa tem uma inestimável
importância social e epistemológica, pois ela ajuda a reverberar a voz que desafina o coro
dos contentes, somando sua inclinação amorosa e seu canto de protesto com as
pesquisas empíricas que escovem a contrapelo a história. Sua justificativa social decorreu
da premente necessidade de questionar o vigente modelo socioeconômico predatório,
uma verdadeira ameaça à sobrevivência humana.
O texto abre-se ao contraditório e as limitações de um confesso aprendiz, “de
um estudante da vida que eu quero levar” para parafrasear o saudoso Belchior. Aliás,
como musicou este sábio cearense eles venceram, há perigo na esquina e o sinal está
fechado para nós que somos jovens. Talvez tomado por inspiração epifânica, poderíamos
dizer que o “comentário a respeito de Jonh” não seria tão somente relacionado ao Beatles
Jonh Lennon, mas também ao mago Walter Benjamim que já ressaltara sua antipatia- tal
qual Belchior- em relação ao perigo do cortejo triunfal dos vencedores80. Pois, há sim
/é minha mãe em mim que a estou pensando/de tanto que a perdi de não pensá-la/é o que se pensa em nós
se estamos loucos/é tudo que passou, porque passou/é tudo que não passa, pois não houve
/eternas
as
palavras,
eternos
os
pensamentos;”
.Extraído
em:
http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond13.htm. Acesso em: 26.10.2018.
80 “Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal em que os dominadores de hoje
espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão” (BENJAMIN, Magia e técnica, arte e política,
[Sobre o conceito de história], p. 225).
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perigo na esquina, e os inimigos não têm cessado de vencer. Destarte, a ENFF contribui
sobremaneira em sua experiência classista para que este cortejo triunfal dos vencedores
seja interrompido pela própria classe trabalhadora dentro do contexto teórico-prático de
sua autotransformação.
Concluo dizendo que no seio dos meus quereres, certamente, há um que
transbordou: o desejo de enlaçar a produção cientifica com os primores lúbricos e ébrios
da música, da poesia, do lirismo, da literatura, da história rebelde dos trabalhadores. O
poeta Mário Quintana já nos ensinara que “basta um momento de poesia para nos dar
uma eternidade inteira” (QUINTANA, 2005)

127

REFERÊNCIAIS
ALBUQUERQUE, Gerson Rodrigues de. História e historiografia do Acre: Notas sobre os
silêncios e a lógica do progresso. Tropos:comunicação, sociedade e cultura, Rio
Branco, AC, v. 1, n. 4, 7 dez. 2015.
ALMEIDA, Lúcio de; SÁNCHEZ, Félix Ruiz. Um grão menos amargo das ironias da
história: o MST e as lutas sociais contra o neoliberalismo.Lutas Sociais, São Paulo, v. 5,
p. 77-91, 1998. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/18892/14043>.
Acesso em: 19 nov. 2019.
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo
(Org.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1995.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia Poética. 53. ed. Rio de Janeiro: Record,
2004.
______. A Rosa do Povo. 21. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.
BARBOSA, L. P. Estética da resistência. Conhecer: Debate entre o Público e o
Privado, v. 9, n. 23, p. 29-62, 2 jul. 2019.
BAUER, Carlos; MORAES, Carin. Escola Nacional Florestan Fernandes presente na
história social da educação brasileira. Poíesis Pedagógica, Catalão – GO: v. 13, n. 1, p.
107-125, jan/jun. 2015.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre
literatura e história da cultura. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense,
1987. v. 1.
______. Ensaio Reunidos: Escritos sobre Goethe. São Paulo: 34, 2009. 192 p.

128

______. Escritos sobre mito e linguagem. Trad. Susana Kampff e Ernani Chaves. São
Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2011.
______. Origem do drama trágico alemão. Tradução: João Barrento. 2. ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2013.
______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.
______. BENJAMIN, Walter. Passagens. Tradução: Irene Aron. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2006.

BENSAID, Daniel. Marx, o intempestivo: Grandezas e misérias de uma aventura crítica
(séculos XIX-XX). Prefácio de Francisco Louçã. Tradução de Vera Rodrigues. Lisboa: Edições Combate, 2013.
BLOCH, Marc., Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.
BOGO,

Ademar.

A

mística:

parte

da

vida

e

da

luta.

Disponível

em:

<http://base.dph.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8237.html> Acesso em: 11 nov. 2019.
CEVASCO, Maria Elisa. Para ler Raymond Williams. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
CHAUÍ, Marilena de Sousa. Convite à filosofia. 8. ed. São Paulo: Editora Ática, 1997.
COELHO, Fabiano. A Prática da Mística e a Luta pela Terra no MST. 2010. 284 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da faculdade
de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2010. Disponível

em:

<http://www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca/disserta

%C3%A7%C3%A3o-e-tese/mestrado-pr%C3%A1tica-da-m%C3%Adstica-e-luta-pelaterra-no-mst> Acesso em: 15 nov. 2019

129

D’ANGELO, M. A modernidade pelo olhar de Walter Benjamin. Estudos Avançados, v.
20, n. 56, p. 237-250, 1 abr. 2006.
EAGLETON, Terry. Marxismo e crítica literária. São Paulo: Editora UNESP, 2011.
ENGELS, Friedrich. Discurso diante do túmulo de Karl Marx. Disponível em: <https://
www.marxists.org/portugues/marx/1883/03/22.htm> Acesso em: 21 nov. 2019.
FERNANDES, Bernardo M.; STEDILE, João P. Brava Gente: a trajetória do MST e a luta
pela terra no Brasil. 3. ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005.
FERNANDES, Florestan. A Sociologia no Brasil. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1980.
______. Ciências Sociais: na ótica do intelectual militante. Estudos Avançados. v. 8, n.
22,

p.

123-138,

1

dez.

1994.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S010340141994000300011> Acesso em: 10 out. 2019.
______. A natureza sociológica da sociologia. São Paulo: Ática. 1980.
______. Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana.. 3. ed. São Paulo: Expressão
popular, 2012.

______. O desafio educacional. São Paulo: Cortez & Editores
Associados, 1989.

______. Desobediência civil e sufrágio. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 2-3, 11 mar.
1984.
______. A luta popular pela Constituição. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 2-3 28 de
mar. de 1985.
______. Nova República? Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

130

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra,
1987.
______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30. ed. São
Paulo: Paz e terra, 1996.
______. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 50. ed. São
Paulo: Cortez, 2009.
FONTANA, Josep. A história depois do fim da História. São Paulo: EDUSC, 1998.
FONTES, Virgínia. Capitalismo, crises e conjuntura. Serv. Soc. Soc, São Paulo, ed. 130,
p. 409-425, set/dez 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n130/0101-6628sssoc-130-0409.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019.
______. O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história. 2. ed. Rio de Janeiro:
EPSJV / editora UFRJ, 2010. 388 p. Disponível em:
<http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/brasil_capital_imperialismo.pdf>. Acesso em:
12 nov. 2019.
GAGNEBIN, Jeanne Marie (Org.). Escritos sobre mito e linguagem: 1915-1921.
Tradução: Susana Kampff Lages, Ernani Chaves. São Paulo: 34, 2011. 173 p.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: editora 34, 2006.
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Tradução: Sergio Faraco.
São Paulo: LPM 2010.
KI-ZERBO, Joseph. historia geral da africa I: metodologia e pré-historia 2. ed rev. Brasília: Unesco, 2010. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
ue000318.pdf > Acesso em: 21 dez. 2019.
HOUTART, François. Os movimentos sociais e a construção de um novo sujeito histórico.
In: BORON, Atilio A; AMADEO, Javier; GONZÁLEZ, Sabrina (Org.). A teoria marxista

131

hoje: Problemas e perspectivas. Buenos Aires: CLACSO, 2007. p. 459-469. Disponível
em:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100715073000/bo-

ron.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2019.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de indicadores
sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira, Rio de Janeiro:
IBGE, 2017
JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: Pra uma nova crítica do valor. Lisboa: Antígona, 2006.
JIMENEZ, Susana Vasconcelos; MENDES, Maria das Dores. Erradicar a pobreza e reproduzir o capital: notas críticas sobre as diretrizes para a educação do novo milênio. Cadernos de Educação, Pelotas, n. 28, p. 119-137, jan/jun 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/view/1793>. Acesso em: 19 nov. 2019.
KOHAN, Néstor. As armas secretas do MST. In: Escola Nacional Florestan Fernandes,
Cadernos, n. 1. A Política de Formação de Quadros. São Paulo: ENFF, 2. Ed., dez/
2007.
DEL ROIO, Marcos; DEO, Anderson; MAZZEO, Antônio Carlos (Org.). Lenin: Teoria e
prática revolucionária. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.
418 p. Disponível em: <https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/lenin_ebook.pdf >
Acesso em: 21 dez. 2019.
LÖWY, Michael. “A contrapelo”: A concepção dialética da cultura nas teses de Walter
Benjamin (1940). Lutas Sociais, São Paulo, n. 25/26, p. 20-28, 2. sem. 2010 e 1 sem.
2011 2011. Disponível em: <http://www4.pucsp.br/neils/downloads/Vol.2526/michaellowy.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2019.
______. Walter Benjamin e o Surrealismo: As núpcias químicas de dois materialismos.
Revista Limiar, São Paulo, v. 3, ed. 6, p. 54-61, 2. sem. 2016. Disponível em: <https://pe riodicos.unifesp.br/index.php/limiar/article/view/9480/6938>. Acesso em: 17 set. 2019.

132

______. Por um marxismo crítico. Lutas Sociais, São Paulo, ed. 3, p. 21-30, 1997.
Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/18981/pdf>. Acesso em: 12 nov.
2019.
______. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses "Sobre o conceito de
historia". Tradução: Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2005. 160 p.
______. A teoria da revolução no jovem Marx. Tradução: Anderson Gonçalves. São
Paulo: Boitempo, 2012. 224 p.
LOWY, Michael (Org.).Revoluções. Tradução: Yuri Martins Fontes. São Paulo: Boitempo,
2009. 546 p.
MAIA, Luciola Andrade. Mística, educação e resistência do Movimento dos Sem Terra.
Fortaleza: Edições UFC, 2008.
MANÇANO, Bernardo. O MST, sua genealogia e a luta pela reforma agrária no Brasil.
São Carlos: UFSC, 2000.
MARX, Karl. O Capital livro 1: crítica da economia política. O processo de produção do
capital. Tradução: Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2011. 894 p.
______. Sobre a questão judaica. Tradução: Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo,
2010.
______. Para a crítica da economia política: salário, preço, lucro; o rendimento e suas
fontes: a economia vulgar. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
______. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Editora Boitempo, 2006.
MEDEIROS, Evandro Costa de. A dimensão educativa da mística sem terra: a
experiência da Escola Nacional Florestan Fernades. 2002. 222 p. Dissertação (Mestrado
em Educação) - Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-Graduação em

133

Educação., Florianópolis, 2002. Disponível em:
<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83253>. Acesso em: 18 out. 2019.
MÉSZÁROS, István. Teoria da alienação em Marx. Tradução: Isa Tavares, São Paulo:
Boitempo, 2006.
______. Atualidade histórica da ofensiva socialista. São Paulo: Boitempo, 2010.
______. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2007.
______. Para além do capital : rumo a uma teoria da transição. Tradução : Paulo
Castanheira, Sérgio Lessa, São Paulo: Boitempo, 2011.
______. Educação para além do capital. Tradução: Isa Tavares. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2008.
MIRANDA, Roberto de Sousa; CUNHA, Luis Henrique Hermínio. A estrutura organizacional do MST: lógica política e lógica prática. Caderno CRH, Salvador, v. 26, ed. 68, p. 363375,

maio/ago

2013.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v26n68/

a10v26n68.pdf>. Acesso em: 16 out. 2019.
MORISSAWA, Mitsue. A História da luta pela Terra e o MST. São Paulo: Expressão Popular, 2001.
MOTA, Maria Eleusa da. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST e Escola Nacional Florestan Fernandes - ENFF: a construção da educação do campo no
Brasil. 2015. 165 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Geografia UFU,

Uberlândia,

2015.

Disponível

em:

<https://repositorio.ufu.br/bitstream/

123456789/16230/1/MovimentoTrabalhadoresRuraisSem.pdf>. Acesso em: 10 set. 2019.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. Literatura e Formação da
Consciência. Cadernos de estudos ENFF.. 2007.

134

______.Como fazemos a Escola de Educação Fundamental (Caderno de Educação n.
9). Porto Alegre, 1999
______. MST: Lutas e conquistas. 2. ed. São Paulo: Secretaria Nacional do MST, 2010.
Disponível

em:

<http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/MST

%20Lutas%20e%20Conquistas%20-%20MST,%202010.pdf>. Acesso em: 14 out. 2019.
______. Pesquisas sobre a Escola Itinerante: refletindo o Movimento da escola.
Curitiba: Secretaria de educação - PR, 2009. 139 p.
______. Escola Itinerante uma prática pedagógica em acampamentos. Coleção
Fazendo Escola n. 4. MST, disponível em:
<http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/FE%20(4).pdf> Acesso em:
12 nov. 2019.
______. Os 25 anos do MST. Revista Sem Terra n. 23, janeiro de 2009.
______. A Questão da Mística no MST. [S. l.: s. n.], 1991.
______. Manifesto das educadoras e dos educadores da reforma agrária ao povo bra-

sileiro. Brasília, 28-31 jul 1997. Disponível em: <http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/1997%20%E2%80%93%20Manifesto%20das%20educadoras%20e
%20dos%20educadores%20da%20Reforma%20Agr%C3%A1ria%20ao%20povo%20brasileiro%20-%20MST.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2019.
______. Campanha de construção da Escola Nacional do MST. Caderno de Formação n.
29, São Paulo: MST, 1998.
______. Calendário histórico dos trabalhadores. São Paulo, 1993. Disponível em:
<http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/Caderno%20de%20Forma
%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2019.pdf>. Acesso em: 4 set. 2019.

135

______. “Método de trabalho de base e organização popular”. Caderno de Formação nº
38: , São Paulo: Setor de Formação - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
2009.
NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida. Tradução: Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2003.
PAULO NETTO, José. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
______. Uma face contemporânea da barbárie. In: III ENCONTRO INTERNACIONAL “CIVILIZAÇÃO OU BARBÁRIE”, 2010, Serpa. Comunicação [...]. [S. l.: s. n.], 2010. Disponível em: <https://pcb.org.br/portal/docs/umafacecontemporaneadabarbarie.pdf>. Acesso
em: 21 out. 2019.
______. Capitalismo e barbárie contemporânea. Argumentum, Vitória, v. 4, n. 1, p. 202222, jan/jun 2012. Disponível em: <http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/netto-josepaulo-201608060404028661510.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2019.
PESSOA, Fernando. Poemas de Alberto Caeiro. Lisboa: Ática, 1946.
______. Álvaro de Campos - Livro de Versos. Lisboa: Estampa, 1993.
PINASSI, Maria Orlando. Florestan Fernandes e a crise do capital: a urgência da
educação e a formação da consciência crítica. Germinal: marxismo e educação em
debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 110-117, dez 2014. Disponível em:
<https://portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/13091/9298>. Acesso em:
21 ago. 2019.
PIZETTA, Ana Maria Justo. A construção da Escola Nacional Florestan Fernandes: um
processo de formação efetivo e emancipatório. Libertas, Juiz de Fora, ed. Edição
Especial, p. 24-47, fev. 2007. Disponível em:

136

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/libertas/article/view/18215/9466>. Acesso em: 17 out.
2019.
______. Florestan Fernandes e a militância do MST. In: ENFF, Cadernos, nº 4. O Legado
de Florestan Fernandes. São Paulo: ENFF, agosto de 2009.
ROUANET, S. P. As Razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
SANTOS, Sueli Auxiliadora. Ciranda infantil: a creche idealizada pelo MST. Revista sem
terra, São Paulo, ano 2, n. 8, p. 38-44, jul/set 1999. Disponível em: <http://www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=HEMEROLT&PagFis=5864>. Acesso em: 12 ago.
2019.
SANTOS NETO, Arthur Bispo dos. A interpretação alegórica do mundo na filosofia de
Walter Benjamim. Maceió: UFAL, 2007.
SCOTT, James C. Los dominados y el arte de la resistencia.Discursos ocultos. Bucaramanga: Ediciones Era. 2000. Colección Problemas de México.
SILVA, Roberta Maria Lobo da. A Dialética do Trabalho no MST: Construção da Escola
Nacional Florestan Fernandes. 2005. 320 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de PósGraduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Niterói,
2005. Disponível em: <http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/TESE
%20A%20Dialetica%20do%20Trabalho%20no%20MST.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2019.
THOMPSON, E. P. Tradición, revuelta e consciência de clase: Estudios sobre La crisis
de La sociedade preindustrial. 3. ed. Barcelona: Editorial Crítica, 1989.
______.A Miséria da Teoria ou um planetário de erros. Tradução: Waltensir Dutra. Rio
de Janeiro: Zahar, 1981
______. A formação da classe operária inglesa: A árvore da liberdade. 2. ed. Rio de
Janeiro: Paz e terra, 1987. v. 1.

137

TONET, Ivo. Atividades educativas emancipadoras. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 9,
n. 1, p. 9-23, jan/jun 2014. Disponível em:
<https://revistas.apps.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/download/5298/3905>.
Acesso em: 14 out. 2019.
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2016. Homicídio por armas de fogo no
Brasil. Flasco Brasil, 2016. Disponível em: <https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/
Mapa2016_armas_web.pdf> . Acesso em 12 ago. 2019.

138

ANEXOS

139

ANEXO A - CARTA CONVOCATÓRIA DO CURSO DE TEORIA POLÍTICA – TURMA IV – 2013
ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES
Guararema/SP, 11 de março de 2013.
Para: Organizações da Via Campesina e dos Movimentos Sociais do Brasil
REF.: CURSO DE TEORIA POLÍTICA PARA DIRIGENTES E FORMADORES DE MOVIMENTOS
SOCIAIS DO BRASIL – IV TURMA -2013
Estimados companheiros e estimadas companheiras!
O momento histórico exige, como sempre exigiu na luta de classes, toda a nossa capacidade e inteligência para dar conta das tarefas que esta vai nos impondo. Entre tantas tarefas importantes, a
formação política e ideológica de nossa militância assume um lugar de relevância. A nossa missão
é cumprir bem essa tarefa, pois olhando a história da esquerda, as organizações que não deram
importância para o papel da formação política e projeção de novos quadros, tiveram enormes dificuldades e muitas até desapareceram. Portanto, nossa tarefa como Organizações políticas desse
tempo histórico é potencializar ao máximo a formação de quadros para avançarmos num projeto
de unidade da classe trabalhadora do campo e cidade, fortalecendo cada vez mais os laços de solidariedade de classe.
Desta forma, a ENFF está organizando a IV Turma do CURSO DE TEORIA POLÍTICA PARA DIRIGENTES E FORMADORES DE MOVIMENTOS SOCIAIS DO BRASIL. A primeira turma realizouse no período de 2009/10, a II no decorrer de 2011e a III em 2013.
O curso busca atender os seguintes OBJETIVOS:
1. Contribuir com o processo de formação de militantes dos diversos movimentos sociais do Brasil
criando a necessidade do estudo permanente, com o desenvolvimento da consciência política, na
busca do conhecimento e capacidades para dar conta das tarefas e exigências políticas desse
momento histórico, na perspectiva do avanço da luta de classes e da construção do socialismo.
2. Potencializar as relações e o intercâmbio entre a militância dos movimentos sociais do Brasil,
bem como fortalecer a unidade política, ideológica e teórica destes movimentos sobre os processos de mudanças sociais no Brasil.
3. Fortalecer o intercâmbio de experiências no campo da formação e dos desafios orgânicos dos
movimentos sociais.
Para tanto, é indispensável que as organizações projetem seus militantes para respondermos aos
desafios políticos, organizativos e teóricos.
Então, é fundamental que se observe alguns CRITÉRIOS na indicação da militância:
a) Que já tenham uma caminhada, uma experiência de militância nos movimentos sociais.

140

b) Que tenham a característica de serem multiplicadores de processos de formação em suas organizações.
c) Ter escolaridade mínima, isto é, saber ler fluentemente, escrever e interpretar textos.
d) Considerar a questão de gênero, igual participação de homens e mulheres.
e) Deve ser indicado pela direção do movimento ao qual faz parte.
O curso ocorrerá em é de três etapas com 15 dias cada, sendo o seguinte calendário:
Etapa I –05 a 18 de maio de 2013
Etapa II –18 a 31 de agosto de 2013
Etapa III –17 a 30 de novembro de 2013
Aguardamos informações com indicação dos nomes no correio:
secretariadoscursos@enff.org.br, até o dia 20 de abril de 2013.
Coordenação Político Pedagógica
Núcleo de Estudos de Teoria Política
“Contra a Intolerância dos Ricos, a Intransigência dos Pobres.” Florestan Fernandes.
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ANEXO B – MANIFESTO DAS EDUCADORAS E DOS EDUCADORES DA REFORMA AGRÁRIA
AO POVO BRASILEIRO
No Brasil, chegamos a uma encruzilhada histórica. De um lado está o projeto neoliberal, que destrói a Nação e alimenta a exclusão social. De outro lado, há a possibilidade de uma rebeldia orga nizada e da construção de um novo projeto. Como parte da classe trabalhadora de nosso país,
precisamos tomar uma posição. Por essa razão, nos manifestamos.
1. Somos educadoras e educadores de crianças, jovens e adultos de Acampamentos e Assentamentos de todo o Brasil, e colocamos o nosso trabalho a serviço da luta pela Reforma Agrária e
das transformações sociais.
2. Manifestamos nossa profunda indignação diante da miséria e das injustiças que estão destruindo nosso país, e compartilhamos do sonho da construção de um novo projeto de desenvolvimento
para o Brasil, um projeto do povo brasileiro.
3. Compreendemos que a educação sozinha não resolve os problemas do povo, mas é um elemento fundamental nos processos de transformação social.
4. Lutamos por justiça social! Na educação isto significa garantir escola pública, gratuita e de qualidade para todos, desde a Educação Infantil até a Universidade.
5. Consideramos que acabar com o analfabetismo, além de um dever do Estado, é uma questão
de honra. Por isso nos comprometemos com esse trabalho.
6. Exigimos, como trabalhadoras e trabalhadores da educação, respeito, valorização profissional e
condições dignas de trabalho e de formação. Queremos o direito de pensar e de participar das decisões sobre a política educacional.
7. Queremos uma escola que se deixe ocupar pelas questões de nosso tempo, que ajude no fortalecimento das lutas sociais e na solução dos problemas concretos de cada comunidade e do país.
8. Defendemos uma pedagogia que se preocupe com todas as dimensões da pessoa humana e
que crie um ambiente educativo baseado na ação e na participação democrática, na dimensão
educativa do trabalho, da cultura e da história de nosso povo.
9. Acreditamos numa escola que desperte os sonhos de nossa juventude, que cultive a solidariedade, a esperança, o desejo de aprender e ensinar sempre e de transformar o mundo.
10. Entendemos que para participar da construção desta nova escola, nós educadoras e educadores, precisamos constituir coletivos pedagógicos com clareza política, competência técnica, valores humanistas e socialistas.
11. Lutamos por escolas públicas em todos os Acampamentos e Assentamentos de Reforma Agrária do país e defendemos que a gestão pedagógica destas escolas tenha a participação da comunidade Sem Terra e de sua organização.
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12. Trabalhamos por uma identidade própria das escolas do meio rural, com um projeto políticopedagógico que fortaleça novas formas de desenvolvimento no campo, baseadas na justiça social, na cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na valorização da cultura camponesa.
13. Renovamos diante de todos, nosso compromisso político e pedagógico com as causas do
povo, em especial com a luta pela Reforma Agrária. Continuaremos mantendo viva a esperança e
honrando nossa Pátria, nossos princípios, nosso sonho.
14. Conclamamos todas as pessoas e organizações que têm sonhos e projetos de mudança, para
que juntos possamos fazer uma educação em nosso país, a educação da nova sociedade que já
começamos a construir.
MST REFORMA AGRÁRIA: UMA LUTA DE TODOS
1º Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária
Homenagem aos educadores Paulo Freire e Che Guevara
Brasília 28 a 31 de julho de 1997.

