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SENSE FRONTERES
La lluita de classes té la seva concreció directa
en les ocupacions de terres, els assentaments
i el model d’explotació agrària triat

L’MST va néixer
en el marc de la
transició dels anys
setanta al Brasil

Text i fotos: Isaac Giribet i
Bernat

A primer cop d’ull, la gran impor-

tància que encara té avui el context

rural brasiler ens podria semblar

contradictòria amb el fet que aquest

país tingui una de les principals

economies del Món i sigui el país

més industrialitzat d’Amèrica Lla-

tina. Per aquest motiu, a l’hora

d’entendre la importància actual de

l’agricultura brasilera es fa impres-

cindible entendre el paper que his-

tòricament ha jugat el món rural

d’ençà de l’inici de la colonització

portuguesa mediatitzat pel procés

d’apropiació i de concentració de la

terra convertida en un instrument de

dominació política, destinada a la

producció de monocultures agríco-

les per a l’exportació. Només d’a-

questa manera ens podrem fer una

idea cabal de la importància econò-

mica i política de l’agricultura bra-

silera, que continua marcada per la

funcionalitat de la seva producció

respecte de les necessitats dels mer-

cats internacionals.

Un dels elements que més criden

l’atenció és la plena vigència de les

qüestions de caràcter rural (ocupa-

cions de terres, moviments socials

agraris, assassinat de treballadors

rurals, programes de Reforma

Agrària –RA-...); en el marc d’un

món rural bipolar conviuen de ma-

nera conflictiva dos models agríco-

les radicalment oposats que van de

l’agricultura de subsistència a la so-

fisticació tècnica de l’agronegoci.

En aquest panorama hi juga un

paper molt destacat el Movimento

dos Trabalhadores Rurais Sem

Terra -MST-, un moviment social

que lluita per a la aplicació d’una

RA que permeti accedir a la terra a

milers de famílies excloses que

veuen en el retorn a la terra la possi-

bilitat de sortir de la misèria.

La gestació de l’MST
com moviment social

L’MST va néixer en el marc polític

del procés brasiler de transició a la

democràcia, iniciat a finals de la dè-

cada dels 70, en un moment en que

el país patia grans transformacions

econòmiques marcades per un pro-

cés accelerat de industrialització i

mercantilització de les activitats

productives que en el context rural

va anomenar-se procés de moder-

nització agrícola. Aquest procés va

suposar un augment accelerat de la

desigualtat social que va submergir

en la pobresa més absoluta una part

importat de la població rural, espe-

cialment la d’origen camperol que

es va veure obligada a deixar el

camp (2).

No hi ha una data que doni el tret

de sortida formal per al naixement

de l’MST, a pesar que la seva fun-

dació oficial va tenir lloc el 1984. A

l’hora de fer referència a la seva

etapa seminal, més que de mo-

ments concrets o de fets puntuals

em de parlar de processos de presa

de consciència i del pas a l’acció

d’una part important del campero-

lat que es dóna a partir de la segona

meitat de la dècada dels setanta (3).

En aquells anys, per primer cop

d’ençà de l’inici de la dictadura, els

camperols expulsats del camp van

oposar-se a acceptar les opcions

que els oferia el govern: proletarit-

zar-se en els naixents pols indus-

trials urbans o migrar cap a les

zones de colonització amazònica.

Seguint l’exemple iniciat en els es-

tats meridionals, cada cop més sem

terras van passar a exigir l’aplicació

de la RA en les seves regions d’ori-

gen, una possibilitat que establia el

marc legal amb que s’havia dotat

l’estat autoritari per regir la política

agrària, l’Estatuto da Terra.

Una de les voluntats que més

aviat van posar de manifest els

membres d’aquests incipients

col·lectius, sovint agrupats en sindi-

cats anomenats genèricament “de

treballadors rurals”, fou la necessi-

tat de crear una organització d’or-

ganitzacions que tingués un àmbit

d’actuació nacional que fos capaç

d’estructurar les diverses lluites que

s’estaven portant a terme. Van deci-

dir anomenar-lo “moviment”, tant

per que l’estructura sindical clàssi-

ca resultava excessivament restricti-

va com per dotar-lo d’un sentit d’e-

lement col·lectiu que aglutina al

mateix temps que avança.

Pràctiques de l’MST

En les darreres dècades Brasil ha

sofert un profund canvi econòmic i

social, accelerat des dels 90 amb

l’entrada en escena del paradigma

neoliberal i el conseqüent procés de

(des)realització del treball. Avui el

camperolat està dotat d’una altra

naturalesa, molt vinculada a les for-

mes precàries que presenta el tre-

ball urbà i a l’exclusió social que

aquest genera (4).

A pesar que els camperols ac-

tuals acumulen unes trajectòries de

vida clarament diferenciades de les

de les dècades precedents, l’ocupa-

ció de latifundis improductius i la

construcció d’espais de resistència,

els campaments, continuen sent les

seves principals pràctiques (5).

L’objectiu d’aquestes expressions

antagonistes es pressionar el govern

per tal que destini per a fins de RA

aquelles grans extensions de terres

que rauen vagaroses.

A l’hora de legitimar les seves

pràctiques el Moviment Sense

Terra s’empara el la “funció social”

(productivitat mínima) que segons

la Constitució brasilera de 1988 han

de tenir totes i cadascuna de les te-

rres que conformen el territori na-

cional, defensant que aquesta “fun-

ció social” que actualment no es

atesa, es faci efectiva per mitjà d’un

veritable i ampli projecte de RA; és

a dir, que es divideixin les grans

propietats ocioses en establiments

rurals de caràcter familiar per a que

donin resposta al conflicte agrari

generat com a conseqüència de l’a-

tàvica desigualtat. Amb la creació

d’assentaments de RA s’afavoreix

la democratització de la renda, es

defensen els drets humans, es gene-

ren llocs de treball i es modifica el

patró de la propietat rural consoli-

dat històricament, caracteritzat per

una forta concentració en mans

d’una petita minoria (6).

L’ocupació de terres, la formació

de campaments i la creació d’as-

sentaments són materialitzacions

locals i concretes de la lluita de

classes al camp brasiler; caracterit-

zada pel conflicte de models agraris

que enfronta el projecte capitalista

(7) (“terra de negoci”) amb un pro-

jecte que combina les relacions ca-

pitalistes amb les no capitalistes,

prioritzant el benestar dels treballa-

dors i la producció d’aliments

(“terra de treball”).

El primer govern Lula

En el primer govern Lula da Silva

(2003-06), el vector director de les

polítiques públiques en agricultura

fou el Segundo Plano Nacional de

Reforma Agrária -II PNRA-.

Aquest, enlloc d’impulsar una veri-

table RA, ha seguit les passes dels

governs anteriors creant assenta-

ments rurals isolats destinats a re-

soldre conflictes puntuals transfor-

mant la RA en una “política

compensatòria d’assentaments ru-

rals” de caràcter assistencial, que en

cap cas modifica l’estructura de la

propietat. 

De moment la política limitada

d’assentaments rurals ha aconse-

guit esdevenir un instrument de

contenció del conflicte social al

camp al, suposadament, atendre els

interessos dels diversos actors de la

qüestió agrària. Però el conflicte de

fons perviu i la RA continua pen-

dent d’aplicació, tot indica que l’ac-

tual període de calma tensa té els

dies comptats ja que l’executiu cen-

tral no serà capaç de mantenir el

conflicte agrari sota control sense

aportar nous elements per desacti-

var-lo, un cop ha quedat clar que el

II PNRA no ha aconseguit posar a

disposició la demanda de terra exis-

tent. 
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