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Resumo:
As transformações do estado capitalista contemporâneo, hegemonizado pela ideologia neoliberal,
produziram profundas  alterações  nas  economias  e  sociedades  mundiais,  determinando  também
alterações geopolíticas e na divisão internacional do trabalho. Como resultado dessas alterações,
grande parte da produção mundial é hoje controlada por alguns grupos econômicos que atuam em
diversas nações monopolizando processos de trabalho e os lucros, estabelecendo uma relação de
interdependência e subordinação entre nações hegemônicas e periféricas. Esse modelo produziu,
para os países periféricos, conflitos de classe ainda mais agudos, nos quais - caso do Brasil - a ação
das  classes  dominadas  foi  historicamente  refreada  e  reprimida  através  da  utilização do aparato
estatal, instrumento prioritário das classes dominantes para a promoção de seus interesses. Além
disso, o desenvolvimento periférico e dependente do Brasil se deu a partir da atividade primário-
exportadora, em que pese o longo período de industrialização pelo qual passou o País, sobretudo
entre as décadas de 1930 e 1970, no qual também aprofundaram-se as relações capitalistas no meio
rural sem alterar, porém, o padrão de concentração fundiária. O País, assim, chegou a século 21 sem
ter  realizado  uma  reforma  agrária,  e  tem  hoje  no  agronegócio  o  modelo  hegemônico  de
desenvolvimento rural, que ocupa ainda um papel importante na atual estratégia macroeconômica
do estado brasileiro. Esse modelo produziu, ao longo da história, conflitos no meio rural que se
tornaram crônicos,  e  vem fomentando revoltas  e  movimentos  de  resistência  desde  a  sociedade
colonial,  tendo  como  um  dos  seus  exemplos  contemporâneos  o  Movimento  Sem  Terra.  Este
trabalho analisa as ações do MST à luz dessas transformações e do desenvolvimento dependente do
capitalismo no Brasil na sua luta pela reforma agrária e a desconcentração fundiária e na relação
com o estado, avaliando até que ponto aquelas constituem uma inovação em relação à ação de
resistência  do  campesinato  brasileiro  no  meio  rural.  Considerando,  ainda,  o  recente  momento
político brasileiro, procuramos indicar algumas alterações táticas e estratégicas que possam orientar
a uma disputa mais ampla do Movimento por um projeto de resistência e contra-hegemonia.
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