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Resumo: 

As formas de resistência do mundo ao capitalismo se configuram em diversas 
maneiras de organização, institucionalizadas ou não. Buscamos na Geografia, a partir do 
conceito de território, a compreensão destas formas de resistência. A América Latina como 
um todo tem um histórico de massacres contra os povos indígenas. Com a colonização 
européia, esse histórico se ampliou contra os escravos. Hoje os povos ampliam a luta 
cotidiana dos indígenas, quilombolas, caiçaras, camponeses, desempregados da cidade, 
sem-teto, ribeirinhos, etc. e a academia, principalmente as ciências sociais, cumprem o 
papel de investigar e, mais ainda, atuar com estes movimentos de resistências. Para isto, 
partimos dos acampamentos do MST para buscar esta compreensão.  

   O MST, um movimento social que busca fazer a Reforma Agrária através da 
luta direta pela terra, oficializa-se no Paraná, no município de Cascavel, o 1º Encontro 
Nacional do MST, onde se reafirma a ocupação de terras como uma ferramenta legítima da 
luta pela terra. Mas a luta pela terra não começa em 1984. O Brasil, assim como a América 
Latina, tem um histórico de colonizações que se configuraram territorialmente e 
politicamente em concentração de terras, resultando nas mais perversas formas de injustiça 
social. As ferramentas de luta pela terra variam, a constituição de 1988 assegura a Reforma 
Agrária através dos artigos 184 e 186, estes fazem referência à função social da terra, 
determinando que quando esta for violada, a propriedade deverá ser desapropriada para fins 
de Reforma Agrária.  

Porém, o mesmo Estado que constitui, é o Estado que cria barreiras. As 
ocupações de terra passam a ter mais legitimidade, as bandeiras de reivindicações 
aumentam, assim como os mecanismos de repressão ao Movimento. Neste contexto, torna-
se necessário suprir e subsidiar a luta pela  terra através de mecanismos paralelos. A 
academia ganha força e relativa liberdade para atuar como agentes construtores e 
colaboradores do Movimento, assim como ONG´s, outros movimentos sociais e populares, 
a própria igreja católica através da Comissão Pastoral da Terra (CPT), objetivam cumprir o 
papel que o Estado não supre mais.  

Neste contexto, o presente projeto de pesquisa objetiva fazer um estudo de 
práticas de gestão territorial, utilizando como ponto de apoio para o estudo empírico as 
relações existentes em acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), valendo-se do estudo de caso dos acampamentos localizados na Região 
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), no Estado do Rio Grande do Sul.  

Conceitos como território, poder, autonomia e autogestão tornam-se essenciais 
nesta pesquisa, uma vez que a interligação destes dará o embasamento teórico-conceitual 
necessário, na nossa perspectiva, para a formação de territórios que se concretizam e 



existem devido a práticas que queremos construir conceitualmente, a Autogestão 
Territorial. A partir do estudo de formas de relações de poder dessas transformações entre 
os acampados e seu território, ou seja, de territorialização, e de práticas de convivência e 
relações de poder estabelecidas que emergem através da necessidade de resistência para 
assegurar os fins propostos, qual seja, o assentamento. Utilizamos nesta pesquisa, uma 
metodologia que perpassa por um trabalho de campo atuante, através da pesquisa 
participante, para vivenciar e investigar as formas de relações que costituem estes 
acampamentos, dando ênfase às práticas políticos-territoriais, as formas de democracia 
estabelecidas, a identidade camponesa e as formas de produção e comercialização. 
Propomos uma discussão que saia do senso comum do conceito de autogestão, como um 
termo utilizado por determinado grupo de pessoas e de instituições, e reafirmá-lo na a 
Geografia. Partimos destas relações para fundamentar o que defendemos nomear de 
Autogestão Territorial. 

Para isso, propomos esta pesquisa, com a intenção de subsidiar formas de 
compreensão de territórios que se encontram em situação de resistência e exclusão, em 
especial aos camponeses, que vivem na luta diária e desigual de competir com as grandes 
multinacionais do papel, dos transgênicos, dos latifundiários, todos assessorados com o 
aporte legal do Estado. Concluindo, temos nesta pesquisa não só o caráter acadêmico, 
temos nesta pesquisa nossa concepção de sociedade e natureza, fugimos do olhar cartesiano 
para buscar na Geografia a igualdade que buscamos em uma sociedade de grupos 
autônomos, que possam gerir suas vidas e seus espaços em harmonia.  

 

Caracterização do problema: 

O interesse em focar nossa investigação nos acampamentos da RMPA baseia-se 
também em um histórico de lutas. Como exemplo, exporemos o caso do acampamento Jair 
Antônio da Costa, hoje localizado no município de Nova Santa Rita.  

A história da construção deste acampamento é reflexo do contexto de lutas que 
se formava na RMPA. Este surge depois de uma greve de sapateiros no município de Nova 
Hartz/RS, na região do Vale dos Sinos, em 2005, que já vinha sofrendo devido ao 
desemprego (a Região do Vale dos Sinos é um pólo calçadista no Brasil), devido à 
diminuição da exportação de calçados e, conseqüente, aumento na importação. Com o 
término da greve, sentiu-se a necessidade de manter este grupo organizado, que já estava 
composto por grevistas, desempregados, camponeses da região e ainda contava com o 
apoio de movimentos sociais, como o MST. O nome do acampamento é dado em 
homenagem ao sapateiro morto na greve, depois de enfrentamentos com a polícia. Neste 
contexto, o já formado acampamento se desloca para a área que pertencia ao Departamento 
Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER), que já estava ocupado pelo MST e torna-se 
referência de uma nova proposta de espaço de interlocução com os sapateiros, com os 
camponeses e com um novo perfil de acampados: os desempregados e “desgarrados da 
cidade”. Nesse conjunto, torna-se necessária uma nova organicidade para o acampamento.  

A primeira “luta grande” aconteceu na Fazenda Guerra, município de Palmares 
do Sul /RS, que representa um símbolo do agronegócio do Estado e motivo de grandes 
conflitos travados pelo MST com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) e com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (FARSUL). 
Esse foi um marco para a reflexão de muitos acampados sobre o significado do 
acampamento diante de tantas dificuldades e pequenas possibilidades aparentes de melhoria 



de vida. Não obstante, o acampamento é expulso pela polícia das terras do DAER e se 
desloca, então, para uma área que já estava em processo de Reforma Agrária, a Fazenda 
Montepio, no município de Nova Santa Rita. 

Hoje, o acampamento Jair Antônio da Costa, conta com instalações 
improvisadas sob lonas pretas, como salas de aula, biblioteca e posto médico. No local, 400 
famílias estão acampadas. Aproximadamente 200 crianças recebem educação desde o 
ensino fundamental até a 7ª e 8ª série.1  

De acordo com o depoimento de uma acampada “Quero ter minha terra e um 
futuro para os meus filhos. É tudo o que eu quero. A gente só quer trabalhar e não ficar 
dependendo de governo para bóia [comida]. Queremos tirar o sustento da nossa terra 
para os nossos filhos”. Esta acampada conta que trabalhava há 23 anos em uma fábrica de 
calçado em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, quando foi demitida depois de ter 
machucado uma perna. Ficou desempregada por dois anos e decidiu acampar a fim de obter 
um lote para plantar, como fazia com seus pais durante a adolescência na zona rural de 
Porto Lucena, no Noroeste do Estado.2 

Expomos aqui nosso problema partindo de premissa que alguns territórios se 
formam a partir de contextos de resistências mesmo estando sob a égide do Estado, este não 
o contempla, tornando-se necessária busca por formas de organização que auxiliem na 
gestão destes territórios. 

 

Objetivo Geral:  

Estudar a autogestão, através do olhar da Geografia, como uma alternativa de 
autonomia em territórios em situação de resistência, buscando subsidiar a construção do 
conceito de Autogestão Territorial. 
 

Objetivos específicos:  

- Refletir sobre o conceito de Autogestão a partir de práticas de gestão 
territorial, dos conceitos de autonomia e poder, buscando na Geografia a fundamentação 
teórica necessária para a concretização desta reflexão; 

- Propor uma alternativa de gestão territorial, visando assessorar práticas de 
autogestão, como territórios notadamente de resistência; 

- Contribuir com um acervo sobre práticas de Autogestão no Brasil, visando dar 
continuidade em posteriores estudos de práticas de gestão de territórios coletivos; - 
Elaboração de um mapa temático relativo ao acervo construído sobre práticas de 
Autogestão; 

 

Fundamentação Teórica: 

Do território e da autonomia. 
   Haja vista a complexidade teórica, metodológica e epistemológica que 

envolve esta busca do teórico e do empírico, como algo único e indissociável, não se 
                                                 
1  Fonte: Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio Grande do Sul – COCEARGS. Órgão 
vinculado ao MST. 
2  Depoimento e dados retirados dos arquivos em periódicos do MST. 



pretende aqui definir território como um conceito imutável e restrito. Também não nos 
restringiremos a uma escola que defina de antemão nossa investigação, procuraremos entre 
os diversos autores que discutem o território como espaço apropriado e construído, a partir 
de relações de poder norteadas e caracterizadas, segundo a nossa leitura, como focos de 
resistência aos atores externos. Estes atores externos pode ser o Estado, as empresas 
privadas, as organizações não governamentais e governamentais, entre outros que 
componham o engenho do capitalismo. Ou seja, atores que reproduzem a lógica capitalista 
onde estes territórios de resistência não se enquadram, porém, existem. Partimos deste 
princípio – de que não “institucionalizaremos” o conceito de território nesta etapa do 
projeto – por que acreditamos que na investigação do empírico (trabalhos de campo) é que 
poderemos nos adequar a um conceito definitivo e não adequar à realidade a um conceito 
pré-definido. 

Esta não pré-determinação pelo conceito, parte do pressuposto que há muito 
tempo o conceito de território vem se modificando entre seus principais pensadores, 
logicamente, de acordo com as mudanças sociais globais, tanto no plano econômico, como 
no plano político. O Estado já não cumpre mais o papel ao qual se propôs outrora, como 
gestor da “coisa pública” e, de acordo com algumas leituras, cumpre um papel meramente 
assistencialista. Com estas mudanças, vêm junto novas configurações espaciais, o território 
já não serve somente como caracterizador do Estado-nação, da espacialização do 
patriotismo, ou seja, não está mais restrito ao uso da Geografia Política, onde foi sua 
origem. O território se constitui através de várias vertentes e funções, podendo ter um 
objetivo específico para a sua construção ou simplesmente “surgir” enquanto lócus de 
diferentes objetivos e culturas. 

Neste sentido, a contribuição de Rogério Haesbaert para a concepção de 
território, que perpassa por três vertentes: a jurídica-política, onde dá ênfase ao poder 
controlador, em especial ao do Estado; a econômica, que enfatiza o embate entre as classes 
sociais e a relação capital-trabalho na construção do território; e a cultural, que aborda as 
dimensões simbólicas e a apropriação do espaço através do imaginário e da identidade 
social. Assim, a afirmação da competência da utilização do conceito de território como de 
gestão do espaço formado a partir das relações de poder, da territorialidade também como 
um componente político desse poder e repleto de significados, nos leva a um olhar atento 
aos sujeitos que estão envolvidos no processo de apropriação do espaço e o significado que 
este tem para eles. Segundo Haesbaert,  

(...) o território e a territorialização devem ser trabalhados na 
multiplicidade de suas manifestações – que é também e, sobretudo, 
multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos agentes/ 
sujeitos envolvidos. Assim, devemos primeiramente distinguir os territórios de 
acordo com os sujeitos que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o 
Estado, empresas, instituições como a Igreja etc. As razões do controle social 
pelo espaço variam conforme a sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes, 
com o próprio indivíduo. (HAESBAERT, 2004, p.3) 

 

Ainda, de acordo Haesbaert,  

A apropriação dos espaços podem se dar também como uma manifestação da 
subjetividade e do imaginário, criando territórios permeados pelo simbólico e 



geradores de uma identidade social definida e expressa através do espaço: a 
identidade territorial. (HAESBAERT, 1999). 

Neste sentido, o conceito de identidade territorial torna-se indispensável diante 
do objetivo desta pesquisa, sendo este fundamental na compreensão e na construção do 
território proposto enquanto um espaço carregado de símbolos, que são alguns dos 
responsáveis pelas relações existentes nestes territórios de resistência. 

Outro autor que dialoga com Haesbaert a partir da concepção de território não 
somente visto a partir de um viés objetivo e material, se encontra em Souza, quando afirma 
que: 

Territórios existem e são construídos (e descontruídos) nas mais diversas escalas, 
da mais acanhada (p. ex., uma rua) à internacional (p. ex., a área formada pelo 
conjunto dos territórios dos países membros da Organização do Tratado do 
Atlântico-Norte – OTAN); territórios são construídos (e descontruídos) dentro de 
escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, anos, meses ou dias; 
territórios podem ter um caráter permanente, mas também periódica, cíclica” 
(SOUZA, 1995, pág. 81) 

A leitura feita por Souza, nos abre precedentes para a compreensão destes 
territórios construídos em uma outra abordagem enquanto escala e, neste caso, 
principalmente, enquanto tempo. Uma vez que um de nossos objetos de estudo é construído 
pela resistência em busca da desapropriação de terras e do cumprimento da Reforma 
Agrária pelo Estado, o caráter dos acampamentos se torna, em sua origem, efêmero, pois 
sua própria construção precede e tem como objetivo, sua desconstrução.  

Referindo-se ao desenvolvimento dos espaços urbanos em sua obra, Souza 
chama a atenção à necessidade da abordagem do território em sua forma mais complexa, ou 
seja, cheia de significados e particularidades que pressupõe relações de poder e autonomia.  

Uma sociedade autônoma é aquela que logra defender e gerir livremente seu 
território, catalisador de uma identidade cultural e ao mesmo tempo continente de 
recursos, recursos cuja acessibilidade se dá, potencialmente, de maneira igual 
para todos. (SOUZA, 1995, p. 106).  

Partindo deste pensamento, o território existe a partir de relações de poder e a 
autonomia é um pressuposto para estes territórios construídos a partir da resistência a 
algum ator externo. Propomos a reflexão sobre autonomia em outros campos do 
conhecimento. Neste caso, não poderíamos deixar de buscar na filosofia a contribuição 
assaz importante de Cornellius Castoriadis relacionado à autonomia. Para o filósofo, 

Falar de uma sociedade autônoma, da autonomia da sociedade não somente em 
relação a tal camada dominante particular, mas em relação a sua própria 
instituição, necessidades, técnicas, etc., pressupõem ao mesmo tempo a 
capacidade e a vontade dos humanos de se autogovernar, no sentido mais forte 
desta palavra [grifo nosso]. (CASTORIADIS, 1981, p. 23).  

É dizer que, nesta abordagem, a autonomia parte, em primeiro lugar, do próprio 
sujeito de se autogovernar, de autogerir seu espaço, a partir da suas próprias necessidades, 
em uma lógica horizontal e autônoma. Como indicamos em nossos objetivos, abrir 
caminhos para construir o conceito de Autogestão Territorial como uma forma de gestão 



“particular” aos territórios que se edificam através de alguma forma de resistência, falar em 
autonomia torna-se mister, indiferente da escala a ser abordada. 

Ainda que nos preocupemos em não deferir um aporte teórico fixo que possa 
induzir nossa pesquisa a um resultado pré-determinado da investigação, concordamos que 
estes conceitos até então abordados, território e autonomia, dialogam com os territórios que 
iremos investigar. E, concordando que a abordagem de território, qualquer que seja, 
pressupõe relação de poder, apontamos para o pensamento de Hannah Arendt quando, em 
sua análise em A Violência, onde faz uma abordagem política, principalmente o que se 
refere à autogestão, a autora faz uma defesa entusiasta aos conselhos operários durante os 
processos revolucionários no Ocidente. A idéia de que o poder não é dominação, e que este 
último ratifica justamente a perda de poder, Arendt coloca: 

O ‘poder’ corresponde à habilidade humana de não apenas agir em uníssono, em 
comum acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo; pertence ele a um 
grupo se mantiver unido. Quando dizemos que alguém está ‘no poder’ estamos na 
realidade nos referindo ao fato de encontrar-se esta pessoa investida de poder, por 
um certo número de pessoas, para atuar em seu nome. No momento em que o 
grupo, de onde origina-se o poder (potestas in populo, sem um povo ou um grupo 
não há poder), desaparece, ‘o seu poder’ também desaparece. (ARENDT, 1985, 
p. 24).  

Partindo desta concepção, sugerimos então que o poder estabelecido nesta 
relação constitui-se fundamental para a reflexão sobre a organização territorial coletiva, ou 
seja, partimos do pressuposto que a relação de poder aqui se trata do comum acordo entre 
os acampados. Essa mesma relação de poder “em uníssono” reflete na resistência que 
existe nos acampamentos e no que diz respeito ao seu território.  

 

Autogestão: conceito, prática e paradoxo. 

A proposta de autogestão surge da necessidade de afirmarmos todas as 
problemáticas levantadas até agora nesta pesquisa. Trata-se da busca pela fundamentação 
teórica de conceitos que possam contemplar os questionamentos trazidos até então. A 
autogestão, para alguns autores, é um modelo de organização em que o relacionamento dos 
sujeitos e as atividades econômicas combinam propriedade e/ou controle efetivo dos meios 
de produção com participação democrática da gestão, de acordo com Vianna3,  

A autogestão significa que os próprios “produtores associados”  dirigem sua 
atividade e o produto dela derivado. Abole-se, assim, o estado, as classes sociais, 
o mercado, etc., já que com a autogestão abole-se a divisão social do trabalho. 
Consequentemente abole-se a divisão entre “economia”, “política”, etc. 
(VIANNA, 2005).  

O autor ainda chama a atenção para a utilização do conceito de autogestão por 
diferentes agentes, a exemplo,  

... para uns, é um “método de gestão de empresas” e, para outros, é uma “forma 
política” que assume o comunismo, ou seja, a “democracia direta”. A primeira 
concepção deixa entrever a possibilidade de existir autogestão no interior da 

                                                 
3  Texto disponível em sítio digital, referenciado na bibliografia. Por isso, não existe indicação de página. 



sociedade capitalista e a segunda apresenta a idéia de que é possível haver 
comunismo sem autogestão, já que esta é reduzida a uma mera “forma política” e, 
sendo assim, não é a essência do comunismo e por isto este poderia utilizar outras 
“formas políticas” (idem). 

Colocamos estas citações de Viana para fomentar nossa discussão a procura de referenciais 
que contemplem a complexidade deste tema. 

 

Do conceito: 

Os libertários foram, por muito tempo, os propagadores e defensores da 
Autogestão. Muito mais que uma forma de gestão funcional, a Autogestão consistia uma 
forma de romper com a lógica da autoridade, no contexto político e histórico da Primeira 
Internacional. Essa ruptura versava na organização coletiva dos trabalhadores, de forma 
livre e sem exploração do trabalho, um princípio de ação. Podemos dizer, em linhas gerais, 
que a Autogestão teve seu papel expressivo na Espanha, como forma de organização 
sindicalista. Acreditamos que, para iniciar esta explanação, é de extrema importância que 
compreendamos a concepção de liberdade, sociedade e política do pensamento libertário, 
de alguns de seus principais pensadores. Assim, a Autogestão versar-se-á espontaneamente.  

Na história de pensamentos e práticas de Proudhon, nos deparamos com uma 
série de iniciativas em prol de uma organização social livre, autônoma e articulada – por 
isso se dera mais atenção aos sindicatos autogeridos. Segundo Gaston Leval (2002), a 
tentativa mais conhecida de Proudhon em viabilizar formas de gestão libertárias, foi a 
Criação do Banco do Povo. O caráter do “empreendimento” era justamente assegurar a 
gratuidade do crédito, muito mais com o caráter de troca, do que de geração de juros 
propriamente dito. Esse artifício visava, precisamente, garantir a soberania dos trabalhos 
em todo o processo de produção associada autogerida.  

Em Bakunin, podemos identificar o pensamento libertário, e logo pensamento 
formador dos princípios de Autogestão, quando profere em relação às formas de 
organização dos trabalhadores - ainda que sob influência dos Pioneiros de Rochdale4 - 
fazendo uma entusiasta abordagem de organização espacial, portanto genuinamente 
geográfica, ao falar 

Quando as associações produtoras e livres, cessando de ser escravas e tornando-
se, por sua vez, senhoras e proprietárias do capital que lhes será necessário, 
compreenderem em seu seio, a título de membros cooperadores, ao lado das 
forças operarias emancipadas pela instrução geral, todas as inteligências especiais 
exigidas por cada empresa; quando, combinando-se entre si, sempre livremente 
segundo suas necessidades e sua natureza, elas forem uma imensa federação 
econômica com um parlamento esclarecido pelos dados tão amplos quanto 
possível e detalhados por uma estatística mundial, tão como ainda não pode 
existir hoje, e que, combinando a oferta e a procura, poderá governar, determinar 
e repartir entre diferentes países a produção da indústria mundial, de sorte que 
não haverá mais, ou quase, crises comerciais e industriais, estagnação forçada, 
desastres, penas nem capitais perdidos, então, o trabalho humano, emancipação 
de cada um de todos, regenera o mundo. (Bakunin apud Leval, 2002, pág. 30). 

                                                 
4 Veremos mais a frente desta pesquisa, na discussão referente a Cooperativismo. 



É muito explícito no pensamento de Bakunin, tratando-se especificamente da 
organização dos sindicatos, o espírito libertador a partir de um novo enfoque econômico – 
característico pos pensadores anarquistas da época. Bakunin, ao longo de sua obra e seu 
pensamento, profere com muito argumento a libertação do homem – e, portanto da 
humanidade – por seu coletivismo, preconizava a propriedade coletiva dos meios de 
produção, tanto na indústria, como na agricultura.   

A futura organização social deve ser feita apenas de baixo para cima, pela livre 
associação e federação dos trabalhadores, nas associações, de início, depois das 
comunas, nas regiões, nas nações, e finalmente em uma grande federação 
universal. É só então que se realizará a verdadeira e vivificante ordem da 
liberdade e da felicidade geral, essa ordem que, longe de renegar, afirma, ao 
contrário, e põe a concordância os interesses dos indivíduos e da sociedade. 
(Bakunin apud Leval, 2002, pág. 31) 

Podemos identificar também em seus escritos, a preocupação com o caráter social 
que as organizações livremente geridas teriam. O caráter da mudança da sociedade a partir 
de suas formas de organização, e o entusiasmo com que considera a Geografia como fator 
necessário para a concretização de seu projeto de sociedade, faz-se com que nossa pesquisa 
se torne mais instigante. Talvez, Kropotkin seja o pensador anarquista que mais se 
identifica com os propósitos de nossa pesquisa, referindo-se aos nossos recortes espaciais, 
ao escrever sua mais célebre obra A Conquista do Pão. Leval (2202) faz uma análise muito 
interessante ao citar os capítulos da obra deste ícone do anarquismo-comunista, como 
sintetizadores de suas idéias, são eles: Nossas riquezas; A abastança para todos; O 
comunismo anarquista; A expropriação; Os gêneros alimentícios; A moradia; O vestuário; 
As vias e os meios; As necessidades de luxo; O trabalho agradável; O livre acordo; O 
salariado coletivista; Consumo e produção; A descentralização das indústrias; A 
agricultura.  

Evidentemente que as obras de Kropotkin, como toda importância e contribuição de 
seu pensamento, serão retomadas minuciosamente em nossa pesquisa. Mas queremos expor 
aqui o caráter de organização social que levanta em todas as suas instâncias, basicamente e 
dentro de toda a sua complexidade, os princípios que buscaremos nas formas de 
organização coletivas contemporânea na construção de territórios, que avance a análise 
puramente de produção, e transcenda para os reflexos do social, político e espacial. 

Reafirmando a influência dos anarquistas na defesa desse conceito – e não 
apropriação – e também como principais articuladores e pensadores da Autogestão como 
uma forma de prática e ação. Vale-nos utilizar de René Berthier (2002), quando conceitua, 
agora referindo-se as práticas anarco-sindicalistas, de Maio de 68 

“Autogestão” é, antes de tudo, o meio de pôr em aplicação o princípio: a 
emancipação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores. Isso 
implica estruturas organizacionais que permitem a aplicação desse princípio. 
Essas estruturas são, de saída, essencialmente organismos de base que permitem a 
expressão de todos os trabalhadores, simultaneamente no plano da empresa e no 
local de moradia. (Berthier, 2002, pág. 62). 

No contexto histórico que foi pensado esse conceito, nos conflitos que aconteciam 
em Maio de 68 e em uma conjuntura política onde os sindicatos ainda tinham uma força 
política muito grande, os organismos de base - onde se dá realmente a prática de 



Autogestão - se situa em um plano político, social e econômico, mas, fundamentalmente 
geográfico, pois se pensa o local como gestão, porém com um forte reflexo de expansão 
para outras escalas. No caso brasileiro, como veremos mais adiante, os paradoxos 
contradições que geraram com a apropriação do conceito de Autogestão já perambulavam. 
É neste sentido que se torna de fundamental importância a crítica que Berthier já fazia ao se 
referir à ausência de autogestão se essa não fosse articulada com outros organismos 
autogeridos, ou organismos de base. Ainda que se referisse a empresas autogeridas – que 
mais tarde serão o foco de apropriação por instituições como medida paliativa de contenção 
social dos pobres -, Berthier nos dá como exemplo, o caso de empresas supostamente 
autogeridas, ou seja, diretamente geridas pelos trabalhadores, mas que não se articulavam 
enquanto organismos de mudança social. Para isso, afirmava que deveria haver uma 
articulação maior, regional, onde os organismos de base não se tornassem organizações 
isoladas, ou microautogestão. Para isso, defende a Autogestão Federalista, pois esta tem em 
suas bases a horizontalidade e a possibilidade de uma organização espacial contundente. 
Vê-se, mais uma vez, a geografia permeando nestas discussões.  

 
Das práticas, contradições e paradoxos:             

O conceito de autogestão foi, e é utilizado por diversos atores, em diversos 
contextos históricos. Todavia, a apropriação e a banalização do conceito se concretizam 
quando esta passa a ter o caráter de ferramenta para a classe trabalhadora ao reivindicar 
políticas públicas de financiamento e, ao mesmo tempo, negar a intervenção do aparelho do 
Estado. Isso ocorre mais especificamente, no Brasil, na época da ditadura militar, quando a 
formação de movimentos sociais e outras organizações contestatórias começam a se 
configurar em sua organicidade a partir das premissas e da luta pela autonomia. 
Evidentemente que os movimentos autonomistas não foram os “banalizadores” da 
autogestão, ao contrário, essa mudança compulsória em seu caráter se inicia quando o 
Estado desperta para a possibilidade de se utilizar desta forma de gestão como mecanismo 
para mascarar o então “abandono” do Estado pelos movimentos contestatórios, 
independente da formação político-ideológica ao qual se enquadravam. A disputa pela 
riqueza socialmente produzida e negação do Estado como agente implementador (de cima 
para baixo), acaba por criar um caráter paradoxal a essa forma de gestão. O caráter político, 
histórico e ideológico passa então a se tornar secundário, pois, aquele que uma vez foi uma 
forma de resistência ao Poder, acaba por ser apropriado pelo discurso da 
“redemocratização” – no caso brasileiro, pós-ditadura. De acordo com o Pedro Arantes do 
grupo Usina, 

Há, assim, um caráter aparentemente paradoxal na reivindicação de uma 
autogestão que é dependente do fundo público, constituindo um campo de semi-
autonomia, altamente conflituoso, que oscila entre a necessária repartição da 
riqueza e uma perda progressiva de independência de suas organizações. Essa 
“autogestão à brasileira” esteve associada também a uma cultura organizacional e 
a valores do cristianismo progressista das comunidades de base, muito mais do 
que a uma motivação política anarquista ou socialista. (USINA, 2008, pág. 50) 

É neste contexto histórico, com a abertura à “democratização” e num quadro de 
crise com dívida externa, que novos atores entram em cena. A intervenção de organismos 
multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização das Nações 
Unidas (ONU) e o Banco Mundial no cenário político e econômico do país começam a 



inclinar às políticas públicas para a autogestão como capacidade dos pobres de se 
responsabilizarem por sua própria reprodução social, ou como o próprio Banco Mundial 
que, nos anos 70, apóia com entusiasmo programas sociais ao qual denomina de “self-
help”, intensificando e reforçando as políticas de baixo custo. Ao mesmo tempo, no Brasil, 
temos a ascensão do Partido dos Trabalhadores como uma alternativa representativa da 
classe trabalhadora. Nos anos 80, os movimentos sociais começam a fazer parte da agenda 
política de diversos partidos e do governo, esse fenômeno não fica restrito ao Brasil, 
acontece em muitas partes do mundo onde findam as ditaduras. Como exemplo, no Brasil, 
com a vitória nas urnas do Partido dos Trabalhadores e com a gestão de Luiza Erundina no 
município de São Paulo (1989-1992), institucionaliza-se o programa de habitação popular 
dos “Mutirões Autogeridos”.  

A transição traumática do regime militar para um governo democrático refletiu 
nas políticas públicas e, consequentemente, nos recursos públicos. Nessa conjuntura 
político-partidária, social e econômica as promessas de “boas práticas” advindas de 
pretensos gestores que disputavam a “nova forma” de governar, aliados aos sindicatos e 
movimentos sociais que, segundo o grupo Usina,  

Em linhas gerais, esse é o desastre com que nos defrontamos e no qual se insere o 
debate sobre as iniciativas populares de autogestão de fundos públicos em 
políticas sociais, como os mutirões habitacionais. O imbróglio atual está em se 
conseguir definir o significado dessa “autogestão” num quadro de catástrofe 
social e desresponsabilização do Estado em relação aos custos de reprodução da 
classe trabalhadora. (idem) 

Enfim, o uso e a função da autogestão é muito mais complexa do que se pensa. 
Perpassa por contextos que envolvem escalas diferentes, tempos diferentes. A autogestão 
passa de um instrumento de gestão coletiva, com suas bases na democracia direta, e passa a 
ser um instrumento de contenção e manutenção dos pobres a baixo custo, como política 
pública governamental para as populações marginalizadas. A cooptação do discurso da 
livre organização das populações passa a caracterizar estes atores que encenam nos palcos 
do capitalismo, desde o regime mais autoritário, até aquele mais neoliberal, desde o 
discurso da esquerda, até o discurso do partido mais conservador.  

Procuraremos nesta pesquisa desconstruir este argumento através da 
compreensão destas mudanças e apropriações. Mas como poderemos construir os conceitos 
de autogestão e autonomia apoiando-se nos acampamentos do MST? Mesmo que algumas 
definições contemplem a priori nossos anseios, não identificamos a presença da discussão 
territorial, conceito que julgamos fundamental na questão espacial destas relações onde a 
autogestão existe (ou não), ou seja, não contemplamos a Geografia. 

Das práticas camponesas, faz-se necessário um breve resgate histórico do que 
podemos chamar de “anarquismo agrário”, no que se refere à organização e resistência dos 
camponeses, de acordo com Guzmán  e Molina 

O ideal de uma revolução popular e camponesa seria cristalizada numa federação 
de comunidades rurais, livremente unidas. O marco teórico do campesinato como 
agente revolucionário consiste, pois, no estabelecimento de um sistema de fatores 
como estrutura analítica para explorar a potencialidade revolucionária do 
campesinato. (GUZMÁN e MOLINA, 2005. p 28).  



 Na obra citada, os autores fazem um resgate do anarquismo agrário nas 
contribuições de Bakunin e Kropotkin. Ainda reconstruindo o pensamento de Kropotkin, os 
autores sintetizam a leitura anarquista da concepção de campesinato em relação à 
organização e método dos territórios camponeses, que julgamos fundamentais na 
compreensão da necessidade histórica de uma abordagem da questão agrária em diversas 
escalas e campos do conhecimento.  

Afirmar a inexistência dessa discussão na Geografia seria errôneo, alguns 
autores trazem propostas anarquistas como base de organização de territórios coletivos. De 
acordo com Marcos, 

O empenho de uma parte da humanidade na busca de formas de organização da 
produção e comercialização capazes de permitir uma vida em bases mais 
harmoniosas com o ambiente é antigo. O mesmo período histórico que vê a 
hegemonia do sistema capitalista vê, contraditoriamente, as bases para a sua 
superação. (...). Todas essas características são, na verdade, a retomada de 
propostas anarquistas da autogestão (self reliance); da busca da satisfação das 
necessidades da população insediadas (basic needs); da necessidade de 
considerar a terra como um patrimônio comum, do se servir de vantagem de 
todos e de cada um (eco desenvolvimento); da necessidade de se realizar a 
integração, sempre que possível, das atividades agrícolas àquelas industriais 
de base local, tentando assim fechar o ciclo ecológico e, por quanto possível, 
alcançar a auto-suficiência (economias de rede/fechamento do ciclo ecológico). 
(MARCOS, 2004, pág. 49).   5  

             Neste trabalho6, a autora analisa e apresenta algumas formas de produção e 
comercialização alternativas, através da ótica do desenvolvimento local auto-sustentável e 
das propostas de Kropotkin, utilizando como espaço de estudo experiências de 
comunidades agrícolas na Itália. Para a autora, 

Estas novas formas visam à construção de uma relação mais harmônica com 
território, capaz de garantir um modelo de desenvolvimento mais igualitário e 
menos excludente, baseados nas potencialidades do território e da comunidade 
que o realizam. (MARCOS, 2004, pág. 28) 

Ainda que se referisse às comunidades territorialmente “permanentes” e bem 
estruturadas, podemos buscar nestes estudos também a base de organização e organicidade 
dessas comunidades como sustentação de territórios autogeridos . 

 

 

Principais resultados esperados: 

 

O projeto se propõe, em sua metodologia, a participação ativa e direta da 
população na construção do seu território. Baseada nesta premissa buscaremos fazer da 
análise dos dados coletados e das experiências, uma dissertação que sirva como referência 
                                                 
5  Grifos originais da autora. 
6  Trabalho retirado de parte dos resultados obtidos durante a tese de doutorado da autora em Geografia e 
planificação da paisagem para a valorização do patrimônio histórico e ambiental, na Università degli Studi di 
Genova. Artigo e apresentado no IV Congresso Nacional de Geógrafos. 



nos estudos de gestão territorial, mas que traga um retorno com a comunidade estudada. 
Partilhamos das preocupações trazidas por Lacoste (1977), ao questionar “É normal que o 
pesquisador se desinteresse da sorte da população que estudou? É normal que esta 
permaneça na ignorância das pesquisas das quais foi objeto?”  

Também sentimos a obrigação, enquanto pesquisadoras, de compartilhar este 
estudo em encontros, congressos e simpósios da Geografia – como Encontro Nacional de 
Geógrafos (ENG), Simpósio Nacional de Geografia Agrária (SINGA), Encontro Nacional 
de Geografia Agrária (ENGA), Encontro da pós-graduação em Geografia, promovido pela 
Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia (ANPEGE), Encontros regionais e 
nacionais do MST, tais como todas as formas de socialização da pesquisa, na tentativa de 
aproximar o conhecimento acadêmico para outras instâncias fora da academia. Aportadas 
ainda nas considerações de Lacoste (1977), onde afirma que “não é preciso parar a 
pesquisa, atitude negativa e perfeitamente irrealista, mas esforçar-se em comunicar os 
resultados aos homens e as mulheres que foram objetos delas, pois estes resultados 
conferem poder à quem os detém”. 
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