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ENTREVISTA

João Pedro Stédile

"A LLITAPELATIERRA É LEGAL"
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que já reúne
mais de 180 iniijàmílias espalhadas pelo País, tem várias propostas para
reorganizar a produção agrícola no Brasil, a partir da reforma agrária,
com estímulo ao cooperativismo e à descentralização da agroindústria

Embora divida a Secretaria Nacional do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST) com outras quinze lideranças, o economista
gaúcho João Pedro Stédile, é um dos rostos visíveis de um movimento que
envolve, segundo afirma, em torno de 140 mil famílias assentadas e
mantém outras 44 mil em acampamentos, esperando assentamento.
Nascido em Lagoa Vermelha (RS), Stédile ajudou a fundar o MST, em
1979, ano em que, no dia 7 de setembro, ocuparam o primeiro pedaço de

terra, em Sarandi (RS). Nesses 17 anos,
o MST conseguiu se tornar um proble-
ma para o governo e colocou a reforma
agrária na pauta política. Stédile disse
à Revista do Legislativo que a refor-
ma agrária será feita não importa por
qual partido, que a globalização é um
mito e que a economia brasileira preci-
saencontrar seupróprio caminho, "sem
se apartar do mundo".

Revista do Legislativo - Qual é a
situação do MST hoje?
João Pedro Stédile - Há 4,8 milhões
de famílias sem terra no Brasil, e par-
ticipam do MST quantas pudermos or-
ganizar. O MST não tem esquema de
filiação e nem quer. Depois de 17 anos
de luta, conseguimos assentar 140 mil
famílias no País inteiro, em aproxima-
damente 1.200 assentamentos. Hoje,
temos 158 acampamentos com 44 mil
famílias esperando assentamento em
todo o Brasil. Mas não são organizados
só pelo MST. A crise na agricultura
está tão grave que muitos acampamen-
tos estão acontecendo de forma espon-
tânea.
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"Os fazendeiros
sempre

andaram
armados, isso

não é nenhuma
novidade. A
essência do

latifúndio é a
prática da

violência, para
manter o poder

RL - O que é a reforma agrária para
o MST?
JPS - O primeiro passo para a gen-
te entender a reforma agrária é
saber se existe um problema na agri-
cultura ou não. O governo diz que a
agricultura está indo bem. Se a so-
ciedade aceita essa argumentação,
não precisa fazer reforma agrária.
Agora, quando acontece um conflito
social, o governo desapropria a área
do conflito e faz um assentamento
isolado. Isso não é reforma agrária.
A reforma agrária é um conjunto de
medidas, que começa pela desapro-
priação de propriedades improduti-
vas, e ataca vários outros problemas
agrários que afetam toda sociedade,
não só os sem-terra.

"A LUTA PELA TERRA É LEGAL"

RL - Os fazendeiros falam em for-
mar uma milícia para enfrentar os
sem-terra?
JPS - Eles sempre andaram arma-
dos. Isso não é novidade. A essência
do latifúndio é a prática da violên-
cia, para manter o poder deles. Na
conjuntura atual, esse tipo de decla-
ração é um blefe. Como eles estão
percebendo que a sociedade apóia a
reforma agrária, tentam assustar o
governo. Mas o governo sabe que é
blefe, e nós sabemos que é blefe.
Nós não temos medo dos latifun-
diários.

RL - Que indicadores vocês têm de
que a sociedade apóia a reforma
agrária?
JPS - Vou citar um. Uma pesquisa
do Ibope, feita em todas as capitais
do Brasil, revelou que 86% da popu-
lação do Brasil apóiam a reforma
agrária. 10 por cento estão em cima
do muro, e apenas 4% são contra.

RL —EdoMST, o que a sociedade acha?
JPS - O MST nunca tinha apareci-
do naquela pesquisa do Vox Populi,
sobre a credibilidade das institui-
ções. E agora, na pesquisa feita em
agosto, aparece em quarto lugar.
Em primeiro lugar, estão a impren-
sa e a Igreja Católica, com 667k de
credibilidade. Depois vêm as Forças
Armadas e a universidade, com 59%,
e o MST, com 58% de apoio da so-
ciedade brasileira.

RL - A imprensa usa o argumento
das invasões para mostrar que o
MST age fora da lei. O que vocês
fazem para reverter essa imagem.?
JPS - Procuramos explicar para a
sociedade que a nossa forma de luta
não é invasão, é ocupação. E a dife-
rença não é apenas semântica. In-
vasão, pelo Código Penal, é quando
alguém faz esbulho possessório de
um patrimônio para retirar provei-
to econômico. E o que os fazendeiros
fazem com as terras de índios e de

posseiros. Nós não entramos na fa-
zenda para enriquecer ou tomar
patrimônio. Ocupamos terras im-
produtivas, porque o artigo 184 da
Constituição diz que essas terras
devem ser desapropriadas e coloca-
das a serviço da reforma agrária.
A nossa ação é ocupação, e é uma
forma de pressão para que o governo
aplique a lei e desaproprie. Não exis-
te nada mais legítimo e legal nesse
país do que uma ocupação de terra
improdutiva.

deles."	RL - Que problemas são esses?
JPS - São sete. A concentração da
propriedade, que deixa 46% das ter-
ras do Brasil com um por cento dos
proprietários. A má utilização da
terra, pois só nas propriedades aci-
ma de mil hectares existem 120 mi-
lhões de hectares totalmente impro-
dutivos, segundo o cadastro do Incra
de 1994. O terceiro problema é a
produção. As terras mais férteis se
destinam a produtos de exportação
ou produtos de sobremesa: açúcar,
cacau, café, soja e laranja. Temos
que mudar. As melhores terras têm
que produzir alimentos. O quinto
ponto é a fome. No Brasil, 32 mi-
lhões de pessoas passam fome, e 65
milhões se alimentam aquém das
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necessidades. Sexto problema: o
êxodo rural, que torna as grandes
cidades inabitáveis. E, por fim, o
modelo tecnológico adotado na agri-
cultura, de concentração da
agroindústria, que apenas beneficia
as empresas multinacionais. Um
projeto de reforma agrária tem que
adotar um novo modelo, espalhando
pequenas agroindústrias em diver-
sas cidades, criando empregos des-
centralizados.

ve a descentralização da agroin-
dústria, para organizar a produção,
e o estímulo à cooperação agrícola.
Os agricultores têm que desenvol-
ver formas de ajuda mútua. NoMST
e rio movimento sindical, temos to-
das essas experiências, que vão dos
graus mais simples, um vizinho aju-
dar outro na colheita, até formas
mais complexas, que seria uma co-
munidade de agricultores donos de
uma agroindústria.

"A LUTA PELA TERRA É LEGAL"

RL - Numa economia globalizada,
esse modelo descentralizado, de pe-
quenas agroindústrias, teria como
concorrer no mercado?
JPS - E por isso que a sociedade
resolveu apoiar a reforma agrária.
A sociedade percebeu que a reforma
agrária tem relação com o desenvol-
vimento do Brasil, e que esse modelo
implantado pelo neoliberalismo não
vai resolver o problema do desem-
prego, da fome, do êxodo rural, da
pobreza. O projeto neoliberal quer
incluir no Primeiro Mundo apenas
15% da população e deixar 85% ex-
cluídos. Estamos dizendo para a so-
ciedade que há outro caminho para a
economia brasileira. Esse caminho
passa pela agricultura e não pela
indústria automobilística, como pen-
sa o governo.

RL - Que resultados trariam essas
mudanças para a economia brasileira?
JPS - Num processo de reorganiza-
ção da agropecuária, vamos ter uma
produção para o mercado interno de
massas, que é mal atendido. A de-
manda reprimida de alimentos no
Brasil é enorme. Há pesquisas que
mostram que, aumentando a renda
do povo, a primeira coisa que o pes-
soal faz é comprar leite, pão e carne.
Quando houver um mínimo de
redistribuição de terra e de renda,
vai faltar de tudo.Vamos precisar de
muita produção para o mercado in-
terno, mas de leite, feijão, arroz,
carne, e não açúcar, laranja, cacau,
café, como agora. Outro ponto envol-

RL -Essa proposta valoriza o papel
das cooperativas. Mas o Brasil tem
uma cultura cooperativista?
JPS - Nossa experiência é a de que
as pessoas não são refratárias à coo-
perativa. A burguesia, que é contra
a cooperativa, diz que não dá certo.
E não dá certo porque algumas, em
geral corrompidas, quebraram. Já
imaginou, se a cada quebra de em-
presa no Brasil, ficássemos dizendo
que empresa no Brasil não dá certo?
Uma das melhores cooperativas que
temos está no sertão do Ceará. Di-
zem que nordestino não gosta de
cooperativa. Mentira. O nordestino
tem tradição de trabalho associa-
tivista, até porque a miséria é maior
ali, e, se não se unirem, eles mor-
rem. No Sul, temos as cooperativas
clássicas. No Norte, há toda a tradi-
ção indígena, que é a de viver em
comunidade, em agrovilas.

RL - Qual deveria ser o papel do
Estado e do município no processo
de reforma agrária?
JPS - Todos os problemas que citei
são de natureza nacional, de res-
ponsabilidade do governo federal.
Estados e municípios têm papel com-
plementar, mas constitucional, que
é a atuação nas áreas da educação,
da saúde, da infraestrutura básica.
O governo federal diz que quer que
os governos estaduais participem
mais, dentro da atribuição constitu-
cional deles. Já os governos estadu-
ais estão sendo oportunistas, pedin-
do mais dinheiro.

"Não entramos
em fazendas

para enriquecer
ou tomar

patrimônio.
Entramos em

terras
improdutivas,

destinadas, pela
Constituição,
para reforma

agraria
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"A LUTA PELA TERRA É LEGAL"

RL - Qual a expectativa de vocês em
relação ao futuro próximo?
JPS - A crise social no Brasil vai se
agravar nos próximos anos, porque
esse modelo econômico só gera ex-
cluídos e a população brasileira - ao
contrário do que dizem - tem uma
tradição de rebeldia, de luta. Acre-
dito que o projeto neoliberal vai fra-
cassar no Brasil. Uma coisa é apli-
car o receituário neoliberal no Chi-
le, que tem uma população de 11
milhões de habitantes e um PIB de
U$$ 30 milhões, menor que o do Rio
Grande do Sul, ou no Peru e na
Colômbia, que são sociedades em
crise, e mesmo no México, que tem
60 milhões de habitante, e não tem
sequer exército, tal a submissão de-
les aos Estados Unidos. Aplicar esse
receituário num país continental,
com 150 milhões de habitantes, é
uma história bem diferente. E uma
massa enorme de excluídos. O pró-
prio governo diz que, no projeto de
globalização, não tem lugar para todo
mundo. Então, a crise social vai se
agravar. Nós, do MST, vamos conti-
nuar lutando por mais assentamen-
tos. Mesmo que não seja a reforma
agrária como nós a sonhamos.
A esperança é que possamos ter um
governo mais popular em 98, com a
derrota do projeto neoliberal, para
reconstruirmos uma política econô-
mica voltada para a economia brasi-
leira - sem se apartar do mundo.

RL - E a globalização?
JPS - A globalização é um mito, é
pura propaganda ideológica. Na eco-
nomia do Brasil, não existe globa-
lização. O comércio exterior do Bra-
sil movimenta US$30 bilhões, o que
representa apenas 5% do PIB, que é
de US$800 bilhões, nas contas do
ministro Kandir. Que economia glo-
balizada é essa que tem apenas 5%
voltados para o mercado externo?
Isso é um mito. O que está globa-
lizado é a ideologia cultural. A impo-
sição dos Estados Unidos via meios

de comunicação. É difícil imaginar
que as economias do mundo estejam
globalizadas. Tem fluxo de capital,
não globalização. Esse é o grande
embate político e ideológico que há
hoje com as elites. A eleição de FHC
significou que as elites brasileiras
abandonaram o projeto Brasil, en-
tregando o País ao capital estrangei-
ro. A derrota da reeleição não é só a
derrota de um projeto de vaidade
pessoal do FHC, é uma vitória estra-
tégica contra o neoliberalismo.

RL - Qual é a filiação ideológica do
MST?
JPS - Nossa base doutrinária é
pluralista. Temos três vertentes. A
primeira vem da Igreja, da Teologia
da Libertação. A segunda vem da
experiência do nosso povo. Nossa
trajetória teve um esforço perma-
nente em estudar a história do nos-
so povo. E a terceira vertente vem
dos teóricos socialistas. Procuramos
estudar e assimilar todos os teóricos
socialistas, dentro da visão plura-
lista.

RL - Vocês têm um projeto de ter o
poder no País?
JPS - O projeto do MST é organizar
os trabalhadores rurais para a re-
forma agrária, porque achamos que
é um dos caminhos para resolver os
graves problemas sociais do nosso
povo. Agora, as mudanças necessá-
rias para se fazer a reforma agrária
não dependem de nós, nem do Parla-
mento, nem da boa vontade de nin-
guém. Depende do Estado. Então, os
trabalhadores vão ter que dominar o
Estado. Como fazer isso, qual o par-
tido, que tipo de Estado, nós não
temos preocupação nem em rotular,
nem em prever. Nós achamos que,
se lutarmos e tivermos convicção de
que nossa causa é justa, as soluções
vão aparecendo.

RL - 0 MST vai virar partido?
JPS - No dia em que virar partido,
o MST acaba.

"O projeto
neoliberal quer

incluir no
Primeiro Mundo
15% da população

e deixar 85%
excluídos.

Estamos dizendo
para a sociedade

que há outro
caminho para a

economia
brasileira"
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