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1. Introdução 
 
 A exposição deste artigo começa com a apresentação dos parâmetros 
metodológicos que orientam a pesquisa sobre a cooperação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no extremo oeste de Santa Catarina; caso da 
Cooperunião, cooperativa de produção desenvolvida pelos integrantes do Assentamento 
Conquista na Fronteira, fundado no ano de 1985, no município de Dionísio Cerqueira. 
A investigação começa pela caracterização da produção de mais-valia na atual 
sociedade burguesa, bem como o advento das contradições geradas com a concentração 
e centralização do capital em curso. Sugere-se que, da negação do capital surge uma 
nova negação, na verdade, uma nova síntese, a partir da atividade de uma classe de 
pessoas da sociedade, cada vez mais alijada do poder e da propriedade social, além de 
negada pelo capital, que tem como única perspectiva para continuar existindo a 
construção de uma nova sociedade, um novo modo de produção social – a partir da 
velha forma de sociedade, porém superando-a. São discutidos ainda os termos de uma 
leitura de Marx e Engels que dê conta de investigar o espaço das contradições do 
capitalismo e as novas condições de luta do proletariado na construção da sociedade 
comunista. Enfim, trata-se de criar um movimento teórico, não apenas acadêmico, mas 
econômico e político, que dê conta de estudar o modo de produção da sociedade como a 
própria necessidade de superá-lo, como a si mesmo, no processo da permanente 
necessidade de reprodução da sociedade humana no espaço.  

A situação do Movimento Sem Terra é a de quem teve a produção da própria 
vida negada pelo sistema de produção dominante, tendo sido, desse modo, desalojado 
de sua própria casa; foi com isso forçado a empreender um novo modo de cooperação 
social, a fim de que pudesse estar presente no território ampliando sua participação na 
produção e na riqueza social. O caso da Cooperunião é analisado como uma nova forma 
de cooperação social, desta vez, entre os trabalhadores do MST, e no qual se encontram 
o novo e o velho modo de cooperação da sociedade. Ao mesmo tempo em que, na 
cooperativa há a superação da oposição entre capital e trabalho, representada pela 
autogestão da produção realizada pelas 60 famílias integrantes da Cooperunião, que 
produzem alimentos e serviços – inclusive produtos industrializados – para o auto-
consumo e para a venda, há por esta via a manutenção da estrutura privada do mercado 
e as das empresas capitalistas; há a ebulição de um novo estado físico na natureza; ainda 
são bolhas emergindo no imenso meio líquido, porém está colocada a possibilidade de 
que a água esteja esquentando.  

Os sem-terra do Assentamento Conquista na Fronteira demonstram o dilema em 
se encontram, ao mesmo tempo, como mensageiros de uma nova poesia e participantes 
de um velho teatro; além de superar o capital, em vista da cooperação superior que 
organizam, permanecem com ele no horizonte da sociedade privada de meios de 
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produção coletivos, da alienação do trabalho, etc.; e permanecem com ele nas crises que 
o assolam periodicamente, quando, então, são levados a se desenvolver, como agora, a 
procurar novos meios de se reproduzir – é claro que, econômica e politicamente, 
objetiva e subjetivamente, como processo unitário em transformação.  
 
 
 
 
2. Aspectos metodológicos da pesquisa sobre o desenvolvimento do MST no 
extremo oeste de Santa Catarina 

 
A pesquisa sobre o desenvolvimento do MST no extremo oeste de Santa 

Catarina, região Sul do Brasil, tem como pressuposto fundamental a compreensão de 
que a história – pensada aqui como espaço geográfico – evolui, sistematicamente, como 
afirmação e negação; e que a relação entre tese e antítese, existência e contradição, 
origina, seguidamente, uma nova realidade – ou uma nova síntese. A própria natureza 
natural – primeira natureza – da qual terá evoluído a espécie humana a fim de se 
constituir na natureza humanizada (MARX, K., 2004) que conhecemos – segunda 
natureza (SANTOS, M., 2002) – pode ser assim pensada, como situação 
intrinsecamente contraditória da qual emergiram transformações, a cada momento, até 
que se chegasse ao surgimento dos primeiros seres humanos – portanto, desde os 
tempos mais remotos.  

A exposição deste método de investigação não é fato recente na atividade 
científica; na verdade, o pensamento dialético, como é chamado, vem se desenvolvendo 
já desde a atividade dos antigos filósofos gregos, mais especificamente dos pré-
socráticos, a exemplo de Epicuro, cuja filosofia da natureza refere-se ao movimento do 
átomo como um movimento dialético (MARX, K., 1979). Porém, modernamente, foi 
Hegel, G., filósofo alemão, quem retomou a dialética como base do pensamento 
científico, no caso, como lei geral do movimento da realidade. Sua filosofia, entretanto, 
era idealista, porque acreditava ser o pensamento humano a base de tudo o que existe; a 
dialética hegeliana partia de dentro da cabeça dos homens e, em última instância, do 
espírito humano, que remetia à noção de Deus – um ser extra-sensível no comando da 
existência material. 

Na obra de Marx, K. e Engels, F., (1996) a dialética assumiu nova perspectiva; 
coube a estes autores situá-la no contexto de produção material da existência e retirá-la 
do plano metafísico. Desse modo, o pensamento – como elemento especificamente 
humano – só poderia existir como parte do processo de produção material da realidade.  
Não seria, entretanto, o caso de propor um novo determinismo, desta vez estabelecendo 
a materialidade, abstratamente considerada, como determinante do pensamento; mas, 
antes, sugerir que a materialidade que se está tratando – uma materialidade 
historicamente definida – inclui o próprio pensamento. Não resta, assim, pensar a idéia 
que surge na cabeça dos seres humanos separada da matéria que a constitui; do mesmo 
modo, seria imaginar os seres humanos fora da natureza. Trata-se de compreender a 
materialidade em curso como natureza humanizada, portanto, dotada de pensamento. 
Finalmente, a materialidade a que se referiram Marx e Engels traduz a própria 
universalidade existente e – conforme referido – inclui o próprio pensamento, na sua 
condição atual de natureza humanizada; não pode, desse modo, ser determinada por 
nada exterior a ela, pois resume tudo o que existe, só podendo ser determinada por ela 
mesma, porém, como simultânea afirmação e negação de si mesma, ao mesmo tempo 
em que produz sua própria superação. 



Os dois autores tiveram ainda os economistas políticos ingleses do final do 
século XVIII e início do XIX, especialmente Smith, A. e Ricardo, D., como ponto de 
partida em suas pesquisas. Estes últimos desenvolveram investigações, a partir de um 
método dedutivo, sobre a natureza das forças produtivas modernas e das relações 
capitalistas de produção. Especialmente Marx, apropriou-se dos resultados a que 
chegaram os economistas políticos, indo além na definição das categorias existentes na 
sociedade burguesa e na elucidação dos conflitos por ela produzidos – é claro que, Marx 
escreveu em um momento posterior ao qual viveram Smith e Ricardo, quando a 
sociedade burguesa havia, de fato, amadurecido em suas próprias contradições. A 
dialética materialista, nessa medida, propunha um método de pesquisa pelo qual era 
possível investigar a realidade econômico-política como uma positividade que, em se 
negando, transforma a si mesma em nova unidade econômico-política, ademais, 
contraditória. Veja-se que, aqui, se encontram, de forma indissociada, economia e 
política, forças produtivas e relações de produção, numa unidade dialética definida em 
torno de um modo de produção; não uma separação entre ação instrumental e ação 
comunicativa com ênfase para um determinismo econômico, como bem observa Prado, 
E. (2005). 

Marx, K. (1998) desenvolveu o conceito de mais valia, trabalho excedente no 
capitalismo, em torno do qual demonstrou de que maneira a cooperação especificamente 
capitalista, fundada no mercado de força de trabalho, ao produzir a superação das forças 
produtivas da sociedade, pelo desenvolvimento do ser social – materializado na 
manufatura e em seguida na grande indústria moderna – produz, ao mesmo tempo, o 
próprio acirramento do conflito de classes envolvendo proprietários e não-proprietários 
dos meios de produção – burgueses e proletários – por meio do desenvolvimento da 
alienação do trabalho. A acumulação capitalista, desse modo, concentra a riqueza social 
nas mãos de uma minoria detentora do capital e estabelece a não-propriedade para a 
grande maioria; por sua vez, ao desenvolver seguidamente a tecnologia no processo 
produtivo, como única forma de reduzir salários e aumentar lucros, a fim de vencer a 
concorrência, o capital produz reiteradamente a desutilidade dos trabalhadores 
assalariados e sua exclusão do processo produtivo, o que se caracteriza como processo 
degenerativo do capital (AUED, I., 1999). Desse modo, Marx observou como a 
sociedade capitalista, ao mesmo tempo em que produz mais valia, produz a si mesma, 
ou seja, sua reprodução, porém, realizando ao mesmo tempo sua própria negação 
(MARX, K. 1985). Aued, I. (2002), com base em Marx, fala de três vetores históricos 
engendrados com o modo de produção capitalista, conforme enfatiza: a produção da 
mais-valia, ou como os homens produzem na sociedade burguesa, a produção da própria 
sociedade burguesa (na forma de sua reprodução) e, finalmente, a negação da sociedade 
capitalista, sua degeneração. 

Marx, porém, enfatiza que a classe trabalhadora, o proletariado moderno, 
classe dos não-proprietários dos meios de produção, tornada cada vez mais numerosa e 
supérflua sob o desenvolvimento do capitalismo, não teria outra opção senão tomar a 
história em suas mãos por meio de uma revolução que pusesse abaixo a 
institucionalidade burguesa e sua forma de propriedade. Seria o momento de negação da 
negação, a ascensão de uma nova sociedade, a partir dos escombros da velha sociedade 
burguesa, que Marx e Engels (1993) chamaram de comunismo.  

O que se pretende enfatizar é que, de acordo com Marx e Engels o comunismo 
não se refere simplesmente a uma sociedade futura, mas em evolução no presente 
(ENGELS, F., 1980), em germinação, desde o momento em que proletariado passou a 
assumir seus interesses de classe frente à burguesia, particularmente, em junho de 1848, 
na cidade de Paris, na França (MARX, K., 2008a). A tese defendida aqui procura 



recuperar o marxismo no sentido de que o espaço geográfico produz ao mesmo tempo 
formas espaciais distintas, como formas comunistas e capitalistas, mesmo considerando 
que as primeiras encontram-se sob a hegemonia do modo de produção capitalista. Da 
mesma forma que as manufaturas, primeiras formas de produção baseadas no mercado 
de força de trabalho, existem desde meados do século XVI, quase três séculos antes de a 
burguesia tornar-se a classe dominante da sociedade. Marx (1979) chega a tratar as 
cooperativas de trabalhadores – auto-geridas – como formas de superação negativa do 
capital, enquanto aponta as sociedades anônimas – organizadas hierarquicamente sob 
cotas de ações – como elemento da superação positiva do capitalismo. Ao longo do 
século XIX, Marx (2008b) ainda considerou a experiência da Comuna de Paris (1871), 
segundo ele, a primeira forma de governo proletário existente no mundo. 

Durante o século XX, o espaço comunista se desenvolveu nos países 
socialistas, como no caso da União Soviética, dos demais países do Leste Europeu, da 
China, de Cuba, etc., assumindo formas econômicas e políticas variadas como soviets, 
kolkhozes, sovkhozes, cooperativas..., além de partidos políticos, Internacionais 
Comunistas, dentre outras formas de organização política do proletariado, a exemplo da 
guerrilha cubana. Além disso, este espaço de negação da negação do capitalismo esteve 
também presente no interior dos próprios países capitalistas, integrando partidos 
proletários e experiências auto-gestionárias de produção do proletariado; verifica-se em 
cooperativas de trabalhadores, na Europa, nos kibutz, em Israel, e no próprio 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Brasil, como se verá adiante.  

Antes de seguirmos com a apresentação do MST, particularmente, sua 
produção no extremo oeste de Santa Catarina, cabe enfatizar que quando se fala da 
presença de espaços de produção comunistas no interior do capitalismo não se deve 
supor que se trate de formas puras, tendo em vista sua inserção no mundo burguês que 
as faz incorrer, em maior ou menor dimensão, nos próprios vícios burgueses; muito 
menos, que em sua existência eliminam todas as contradições existentes na sociedade; 
embora se possa afirmar que tenham se desenvolvido conforme se degenera a sociedade 
burguesa e que se afirmam em alguma medida como superação do antagonismo de 
classes. 

 
3. Contradições e desenvolvimento do MST no extremo oeste de Santa Catarina: o 
caso do Assentamento Conquista na Fronteira 

 
Em se tratando do Movimento Sem Terra no extremo oeste de Santa Catarina, 

temos em vista que se trata de uma experiência desenvolvida por um setor do 
proletariado diante de acirradas contradições geradas a partir da territorialização 
capitalista realizada no Brasil, imediatamente, durante o período militar e depois, na 
fase democrática recente do país. 

Em suas primeiras ações em Santa Catarina, em maio de 1985, o MST 
organizou duas grandes ocupações de terras improdutivas no oeste e extremo oeste do 
estado envolvendo, somente no extremo oeste, aproximadamente 540 famílias. Nos 
acampamentos organizaram formas iniciais de cooperação, no entanto com a limitação 
de não possuírem a propriedade da terra. Mesmo assim, vivendo intensamente em 
coletividade, dividindo sonhos e responsabilidades, foram desenvolvendo os primeiros 
passos de sua atividade cooperada. A formação da consciência, forjada nos cursos e na 
própria atividade prática, e a conquista da terra são provavelmente as principais 
conquistas dos militantes do MST geradas no período de acampamento. 

Ainda em 1985, surgiram os primeiros assentamentos no extremo oeste, 
quando novas exigências de organização passaram a estar colocadas. Era necessário 



desenvolver a produção, a fim de que a luta pela terra não acabasse em desilusão. O 
período até 1995 pode ser considerado uma primeira fase do processo de cooperação no 
Movimento Sem Terra, no qual estão registradas ações como a compra de máquinas em 
conjunto, por assentados detentores de lotes individuais, o trabalho em mutirões 
envolvendo as famílias, a criação das primeiras associações, ainda no nível de cada 
assentamento, o surgimento, no ano de 1988, do primeiro assentamento de propriedade 
totalmente coletiva da região, Assentamento Conquista na Fronteira, no município de 
Dionísio Cerqueira. É importante ressaltar que o referido assentamento representa um 
dos modelos de cooperação possíveis de se verificar no interior do Movimento Sem 
Terra no Brasil e, em particular, no extremo oeste de Santa Catarina. 

Com relação a este último, observa-se que foi formado por 60 famílias, 
inicialmente divididas em dois grupos, sendo 35 famílias que estavam há três anos 
vivendo em acampamentos organizados nos municípios de Abelardo Luz e Taiópolis, 
no próprio estado de Santa Catarina, e que por serem os mais jovens dentre os 
acampados foram ficando por último na ordem de prioridade para serem assentados; até 
que inspirados por experiências de assentamentos coletivos que conheceram durante o 
período de acampamento, um deles localizado em Ronda Alta, no estado do Rio Grande 
do Sul, optaram por organizar seu próprio assentamento de forma coletiva. Segundo 
eles, a própria geografia dos 1198 ha da propriedade que conquistaram formada por 
morros, sendo 40% área de reserva, contribuiu para a decisão em favor da organização 
coletiva. Além dessas famílias, outras 25 que não participaram do mesmo processo de 
luta, mas que eram originárias do município de Dionísio Cerqueira e foram indicadas ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pela Prefeitura do 
Município, foram assentadas. Fala-se que entre 1988 e 1991 receberam curso de 
formação e que durante esse período, em outubro de 1990 foi fundada no assentamento 
a Cooperunião, esta última, uma Cooperativa de Produção Agropecuária (CPA) baseada 
na experiência das CPA’s cubanas. Entre 1991 e 1993 realizou-se o processo de 
unificação dos dois grupos de assentados.   

O ano de 1996 pode ser considerado o início de uma nova fase no 
desenvolvimento da cooperação realizada pelo MST no extremo oeste de Santa 
Catarina; tendo em vista a abertura da economia e a territorialização do agronegócio no 
campo brasileiro, muitos pequenos agricultores passaram a ser expulsos de suas terras. 
O próprio MST passou a conviver com maiores dificuldades na produção dos 
assentamentos frente aos novos concorrentes, o que demandou um novo avanço da 
cooperação realizada pelos sem-terra, o que no extremo oeste de Santa Catarina se 
materializou no início do processo de industrialização da produção. As primeiras 
experiências de industrialização do MST na região foram organizadas no município de 
São Miguel do Oeste; inicialmente, em abril de 1996, foi a Associação 25 de maio que 
passou a produzir leite tipo C e vender nos mercados da região; posteriormente foi a 
Cooperativa Regional de Comercialização do Extremo Oeste (Cooperoeste), criada em 
julho de 1996, a partir da união de três associações, dentre elas a Associação 25 de 
maio. Em 1999 a Cooperoeste desenvolveu sua unidade de produção de leite longa vida 
e desde então passou a comercializar leite de caixinha dentre outros laticínios. 

Já os assentados da Cooperunião, após terem superado muitos desafios, desde 
produzir a própria sobrevivência até conseguir realizar os primeiros excedentes no 
mercado – chegaram a produzir fumo e fabricar jeans, que abandonaram com o processo 
do assentamento – passaram a produzir frango, leite, erva mate e peixe, além da maior 
parte dos gêneros alimentícios que necessitam para auto-consumo, e grãos para atender 
a produção de frangos. Veio, então, a partir de 1998, o processo de industrialização, 
com a fábrica de ração e, mais recentemente, o frigorífico abatedouro de aves. 



Atualmente, a cooperativa reúne 136 sócios organizados por equipes de 
trabalho e tem como carro-chefe a produção de frangos. O que se pode ressaltar com 
relação à Cooperunião é que, por um lado, esta organização permite que os assentados 
avancem com relação à escala de cooperação presente entre os pequenos produtores  da 
região – grosso modo, inseridos no mercado por meio da produção leiteira. Por outro 
lado, é possível que a cooperativa permaneça aquém da escala de cooperação de certas 
agroindústrias capitalistas; porém, este fato é em certa medida compensado pela 
vantagem que dispõem os assentados na obtenção de economias de escopo, e pela 
própria qualidade da cooperação que realizam, na qual se supera o antagonismo 
presente na relação capital-trabalho, donde se conclui tratar-se de um germe do espaço 
comunista de que falamos acima. No mais, cabe considerar as circunstâncias políticas 
pelas quais a Cooperunião vem tendo acesso a recursos de instituições públicas. Porém, 
vejamos inicialmente as condições imediatas de produção da cooperativa.  

 Comecemos pela produção do leite: neste caso, a Cooperunião dispõe de 150 
vacas leiteiras, em sistema de pastoreio rotativo organizado por piquetes, produzindo 
uma média diária de 14,5 litros de leite por animal – a média da região é em torno de 12 
a 15 litros – sendo o total da produção vendido para a Cooperoeste, outra cooperativa do 
Movimento Sem Terra, localizada em São Miguel do Oeste e especializada na 
industrialização do leite. Embora não seja o que há de mais importante no assentamento 
a produção de leite permite uma primeira comparação com o caso dos agricultores 
familiares do extremo oeste de Santa Catarina; diga-se de passagem, que a região está 
situada em meio à maior bacia leiteira do país, na qual o insumo básico – leite in natura 
– é produzido principalmente por agricultores familiares organizados em pequenas 
propriedades. Ademais, o próprio MST possui entre seus quadros uma ampla gama de 
pequenos produtores, ainda que a maioria esteja, para além do lote de terra individual, 
organizado em alguma forma de associação ou cooperativa, como veremos a seguir, 
quando discutirmos o caso da Cooperoeste. 

 Com relação à Cooperunião, se pode considerar que a maior escala de 
produção que realiza permite-lhe a obtenção de custos fixos mais baixos, além da 
utilização de menos trabalhadores na produção, relativamente ao caso dos pequenos 
produtores de leite, ainda que ambos trabalhem com recursos técnicos semelhantes – 
melhoramento genético do rebanho, produção a base de pasto selecionado, ordenha 
mecanizada, etc. Além de economias de escala, os integrantes da cooperativa dispõem 
de importantes economias de escopo, tendo em vista que trabalham com atividades 
complementares. Um exemplo disso é que, além de produzirem leite de forma 
competitiva no mercado, o leite que produzem – e seus derivados – abastecem todo o 
assentamento, o que faz com que seja reduzido o custo de reprodução da sua força de 
trabalho. Outro ganho que têm com a integração da cadeia produtiva é a utilização de 
praticamente todo o resíduo da produção leiteira, especialmente o esterco do gado, 
como insumo para a produção de fertilizante orgânico na agricultura. 

A produção de frangos da Cooperunião dispõe de 12 aviários, cada um com 
dimensão de 600m² e capacidade para 7.000 aves; também está integrada com a 
produção agrícola para a qual produz fertilizante aproveitando o próprio resíduo. A 
cooperativa também dispõe de uma unidade mecanizada de produção de ração, para a 
qual são comprados 100% do farelo de soja necessário como insumo e 35% do milho 
(os 65% restantes são produzidos em áreas do próprio assentamento e em 14 ha de 
terras arrendadas ao custo de 20% do produto), o que faz com que a produção de 
frangos obtenha ração com custo reduzido. A cadeia produtiva do frango reúne ainda 
um abatedouro com frigorífico localizado no próprio assentamento, que recebe frangos 
in natura por um preço mais baixo do que se fossem adquiridos junto a pequenos 



produtores. Pode-se destacar que se tornou cada vez mais inviável a produção de 
frangos por pequenos agricultores, principalmente, a partir da década de 1990 quando 
foram à falência a maior parte dos produtores que trabalhavam em regime de 
“integração” junto a agroindústrias capitalistas localizadas na região. Neste momento, as 
agroindústrias estão tendo que internalizar a produção de frangos in natura – ainda que 
tenham que assumir o risco de lidar com um produto sujeito a instabilidades próprias da 
produção agropecuária – a fim de reduzir custos, por meio das economias de escala que 
lhes são acessíveis, especialmente, quando não conseguem dispor de grandes produtores 
de frango in natura trabalhando em regime de integração. A Cooperunião, certamente, 
não participa com a mesma intensidade das economias de escala obtidas pelas grandes 
agroindústrias capitalistas, no entanto, tem como diferencial positivo o fato poder contar 
com maiores economias de escopo – além da referida integração com a agricultura 
praticada no assentamento, produzem todo o volume de frango que necessitam para 
auto-consumo, o que torna ainda mais baixo o custo de reprodução da sua força de 
trabalho. O abate dos frangos se dá com aproximadamente 44 dias, enquanto em outras 
empresas este período pode chegar a 36; porém, esta diferença se revela em função da 
não utilização de hormônios de crescimento na ração dos frangos da Cooperunião, o que 
em mercados mais especializados poderia resultar em algum diferencial positivo no 
preço final do produto da cooperativa.   

No que se refere à produção de peixes e erva-mate realizada pelos integrantes 
da Cooperunião, pode-se considerar que seguem parâmetros de economias de escopo 
semelhantes àqueles indicados acima, porém com alguma restrição. Por exemplo, a 
produção de erva-mate não é consumida pelos assentados, como é o caso do leite, do 
frango e de seus derivados; basicamente, participa da utilização dos resíduos da 
produção leiteira e avícola como fertilizante em sua produção. Já com relação aos 
peixes, que contam com dois açudes com capacidade para produção de 28.000 Kg de 
pescado em cada um deles, sabe-se que a maior parte é vendida para uma empresa 
privada, no entanto, a produção também abastece o assentamento. Além disso, as 
produções de peixe e erva-mate contam com relativa eficiência na utilização da força de 
trabalho, já que, em vista da sazonalidade da produção destas, tem-se a possibilidade de 
alocar os trabalhadores em outras atividades nos momentos que demandam menor 
esforço na produção, assim como reuni-los em maior escala nos momentos de maior 
necessidade – apesar de que, nesses momentos chegam a contar com força de trabalho 
assalariada, porém, de forma residual.  

Outros dois setores de trabalho da cooperativa, que atendem pela produção das 
construções e da subsistência, estão relacionados com o auto-consumo dos assentados. 
Destaque-se que o auto-consumo, neste caso, é realizado para atender 60 famílias, no 
que se refere à produção de gêneros alimentícios e, em se tratando das construções, 
serve como apoio a todos os setores do assentamento, inclusive à construção das 
moradias. Em ambos os casos, o auto-consumo permite que se obtenham economia na 
produção. Basta observar que, se os assentados tivessem de contratar serviços de 
construção ou comprar alimentos orgânicos no mercado conforme suas necessidades, 
certamente, teriam um custo mais elevado do que o que gastam com a produção interna 
desses setores.   

Já o setor da lavoura, responsável pela produção de 65% do milho que a 
cooperativa necessita na fabricação de ração para aves, trabalha com técnica 
convencional – utiliza agrotóxicos, fertilizantes químicos e mecanização na plantação. 
Sua economia de escala é certamente menor que a praticada por grandes lavouras 
capitalistas, porém, permite aos assentados economizar na compra de insumos da 
produção de ração, dentre outras coisas porque dispensa a figura do atravessador. Os 



custos gerenciais também devem ser ressaltados como relativamente baixos, não só no 
que se refere a este setor, pois a diretoria da cooperativa e a coordenação do 
assentamento atendem aos diversos setores de produção da Cooperunião e todos juntos 
representam uma escala de produção considerável, também pelo fato de que o valor 
pago por hora de trabalho a esses funcionários é compatível com o de todos os outros 
trabalhadores, portanto bem abaixo do valor pago por hora de trabalho aos executivos 
das grandes agroindústrias. Ainda mais, a cooperativa pode contar com o fato de que 
seus gerentes são provavelmente mais fieis aos interesses da empresa em que trabalham 
que os executivos das empresas capitalistas, já que são também proprietários da 
propriedade em que trabalham patrimônio e lhes interessa não só o salário que recebem, 
mas a maximização do interesse da empresa coletiva – e isso é muito diferente da 
participação nos lucros que propõe a empresa capitalista.  

No Assentamento Conquista na Fronteira funciona ainda uma ciranda infantil e 
uma escola de 1ª a 4ª série, na qual trabalham profissionais do próprio assentamento 
pagos pela Prefeitura do município; os alunos das séries posteriores estudam na sede do 
município de Dionísio Cerqueira e alguns deles cursam nível superior em centros 
urbanos maiores. É importante destacar que todos os envolvidos na produção do 
assentamento recebem seus rendimentos por hora trabalhada, sendo, a hora de trabalho 
paga de forma igual para todas as funções – inclusive os funcionários da escola que 
embora sejam pagos pela Prefeitura do município incluem o que recebem no fundo da 
cooperativa e recebem de acordo com a alíquota paga aos outros funcionários. A 
cooperativa ainda remunera conforme a renda média dos cooperados seis trabalhadores 
liberados para atividades políticas e acadêmicas realizadas fora do assentamento, 
inclusive um vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores – do qual também é 
presidente municipal – no seu quarto mandato em Dionísio Cerqueira. Ela também 
contribui com doações para o Movimento Sem Terra, dentre outros movimentos sociais. 
Finalmente, é certo que o Movimento Sem Terra tem conseguido importantes vitórias 
“políticas” no território brasileiro e, é certo, em outros lugares do mundo, disso nem a 
“direita” duvida; e embora as agroindústrias capitalistas, representadas nacionalmente 
por uma expressiva bancada ruralista no Congresso Nacional, tenham conseguido 
barganhar imediatamente maiores resultados junto ao poder público nacional, não se 
pode desconsiderar o fato de que os assentados do MST fazem parte de um movimento 
social organizado nacional e internacionalmente que ao longo dos últimos 20 anos tem 
conseguido aumentar rapidamente sua influência política, de forma a ter elevado talvez 
mais aceleradamente que os próprios ruralistas seu acesso as políticas públicas no 
Brasil. Mas essa é uma longa discussão, até porque, dizer que um setor do proletariado 
está conquistando mais espaço junto ao Estado, até mesmo frente a um setor atrasado da 
burguesia, é uma afirmação que envolve considerar, no mínimo, um período de 
reascenso do movimento proletário no Brasil.          

E aqui chegamos num ponto da exposição que merece destaque. Note-se que não 
se separa economia e política no que se refere a produção do MST, muito menos idéia; 
os integrantes da Cooperunião são ao mesmo tempo militantes do MST, e tanto numa 
dimensão como em outra estão disputando espaços de poder na sociedade. Produzindo 
alimentos, idéias, marchas, encontros... E não parece haver dúvida, os espaços 
“políticos” são tanto espaços onde se constroi a dinâmica dos espaços imediatamente 
econômicos, como os espaços “econômicos” são também espaços onde se decide a 
política; e também não se separam, senão como ideologia descolada da realidade, 
objetividade e subjetividade. Trata-se de um mesmo processo, onde política e economia 
estão juntas, como materialidade capaz de pensar a si mesma, em definição. De outro 
modo, seria puro economicismo pensar que a economia define a política, e a própria 



psique humana, numa relação de determinação absoluta; como seria o cúmulo do 
idealismo político imaginar que a política determina por si só a economia e a psicologia. 
Ou psicologismo, sei lá, pensar que esta última domina o desenvolvimento humano em 
todas as suas dimensões.  

Com esta dimensão, Marx e Engels foram beber na fonte da Economia Política 
(Clássica) e não na da Economia Vulgar (Neoclássica). Beberam também na dialética e 
no socialismo. É conhecida a frase de Marx que fala que os homens constroem a 
história, mas não como desejam. Pode-se imaginar como estes autores viam a política, e 
a própria  idéia... Seria como economia? E como viam a economia? Certamente 
consideravam a existência de diferentes modos de produção sociais, em diferentes 
épocas, movidos por relações de produção e forças produtivas indissociáveis, tudo num 
só espaço, embora sendo diferentes, se complementando, e negando; e, em se negando, 
dando origem ao novo, novo espaço, novos modos de produção sociais; sabendo que em 
alguns momentos as oposições se intensificam e se produzem grandes novidades. No 
caso da economia política burguesa a contradição se acirra com o desenvolvimento da 
alienação do trabalho praticada pelo capital – que além de expropriar os homens de suas 
formas tradicionais de produção, termina por expulsá-los dos próprios meios de vida 
burgueses.  

É não poderíamos deixar de perguntar: como, de fato, e em que momento, a 
economia política da Cooperunião se acirra? Devemos, por fim, porém, ainda 
sucintamente, sugerir algumas considerações a esse respeito.  
 
4. Considerações finais 

 
Embora seja uma gota de água no deserto, e garanta a vida dos homens na forma 

de água, a cooperação autogestionária levada a efeito por segmentos dos trabalhadores, 
está sujeita a se desenvolver até o ponto crítico de criar uma nova forma hegemônica de 
vida; quiçá uma inundação. Antes disso, porém, se acirra quando se acirram as crises do 
capital; pois, se de um modo a Cooperunião permite que se supere em seu interior a 
contradição entre capital e trabalho, de outro, está tão inserida no mercado como 
qualquer empresa capitalista, operando como empresa privada. Ainda que com a 
diferença de funcionar como empresa cooperativa dos trabalhadores e nessa dimensão 
supere imediatamente antagonismo entre capital e trabalho, a Cooperunião contribui ao 
mesmo tempo para o acirramento da alienação do trabalho sob o regime do capital 
porque tende a disputar o mercado com as empresas capitalistas, sendo que a conquista 
se faz pelo monopólio dos meios de produção, contribuindo para estreitar ainda mais o 
mercado e as opções de existência para os novos e antigos não-detentores dos meios de 
produção. A pesquisa das novas formas de superação do modo de cooperação do 
capitalismo é, finalmente, uma tentativa de dialogar com a perspectiva histórica do 
proletariado frente o acirramento das contradições sociais geradas com o 
desenvolvimento da acumulação de capital. Desse modo, a ciência pode estar se 
encontrando consigo mesma e realizando seu maior desafio metodológico, que é se unir 
efetivamente com a única realidade que existe: a produção da vida dos homens em 
sociedade e natureza. 
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