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“Estamos tão acostumados a nos esconder dos outros que terminamos nos 
escondendo de nós mesmos”  

(La Rochefoucauld, 1665) 

 

O problema. Submeto à comunidade de pares das Ciências Sociais, particularmente à 

sua parte interessada nos estudos rurais, o presente comentário, organizado na forma de 

algumas curtas e diretas proposições, arroladas no final. É texto que pretende refletir, ainda que 

sucintamente, sobre um tema que julgo ser relevante - o estado atual e as chances no futuro 

(mais ou menos imediato) de um campo de ação interpretativa sobre os processos sociais rurais, 

intitulado de “esquerda agrária”.  

Reconheço, enfaticamente, ser este um comentário demasiadamente desafiador, tornando-

o presa fácil de inevitáveis incompreensões ou diversos desentendimentos potenciais, pois não 

oferecerei evidências empíricas e nem submeterei fatos a respeito. Também não me aventurarei 

em sequer esboçar algumas considerações sobre a história do pensamento social dedicado ao 

assunto e suas vicissitudes ao longo dos anos. O comentário consta, tão somente, de 

proposições gerais e, portanto, não oferecendo “provas”, irá parecer meramente como uma 

listagem de “argumentos de autoridade”. De fato, não tenho esta pretensão, que seria 

indesejável, mas são assim organizadas porque refletem, sobretudo, a impossibilidade de 

desenvolver no momento um artigo propriamente dito, fundado em pesquisa de dados, 

entrevistas e outras formas de sustentação comprobatória. Por tudo isso, o texto evita o formato 

acadêmico convencional, sem recorrer às citações ou à bibliográfica disponível.  

Por se tratar de um comentário, na fronteira do testemunho, aqui são propostas 

generalizações que, para alguns dos membros singulares que se identificam com a esquerda 
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agrária, talvez sejam argumentos gerais que poderão parecer, em alguma medida, impróprios, 

quem sabe até injustos. De fato, “esquerda”, “esquerda agrária”, “socialismo”, “Marxismo”, ou 

tantos outros termos correlatos, não são, sequer remotamente, monolíticos, teoricamente coesos, 

ou rígidos em suas definições. Pelo contrário, são termos sujeitos a infindáveis controvérsias e, 

em consequência, o pensamento social e político sobre a esquerda (ou “as esquerdas”) é 

riquíssimo e extremamente diversificado, sem um arcabouço particular dominante. Como é 

notório, no âmbito dessa tradição constituíram-se inúmeros subgrupos nos últimos 150 anos e, 

por isso, não existem também filiações de identidade uniformes associadas à “esquerda em 

geral” e, portanto, não caberia também citar uma identidade classificatória (sobretudo política) 

rigidamente correspondente à “esquerda agrária”. Os trabalhos de pesquisa e seus autores que 

mais notoriamente se enquadrariam nesse campo são diversificados e, mais adiante, ao apontar 

alguns de seus elementos distintivos, o objetivo foi apenas sugerir as grandes fronteiras que 

demarcam o grupo, sem especificar diferenças internas ou especificidades. Reconheço a existência 

e a importância de tais particularidades, mas apontá-las escapa aos objetivos mais imediatos 

desse comentário.  

 

A fundamentação. A argamassa principal que talvez consiga solidificar o comentário 

repousa na abrangente experiência profissional acumulada pelo autor durante quatro décadas 

de trabalho, combinando desde as atividades acadêmicas mais convencionais às amplas 

oportunidades de pesquisas de campo, em inúmeras regiões rurais, inclusive fora do Brasil. O 

ponto de partida dessa densa trajetória foi um arco de dupla determinação. De um lado, as 

manifestações estudantis de contestação política que ocorreram no final da década de 1960, nas 

quais me envolvi e que enraizaram a “política” lato sensu, desde sempre, em minhas 

preocupações analíticas. De outro lado, no plano propriamente científico, a maravilhosa 

descoberta da Sociologia, através da disciplina “Sociologia do Desenvolvimento”, oferecida no 

curso de graduação em Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, no segundo semestre de 

1972. Ambas foram experiências fundadoras decisivas em minha história como “sociólogo do 

mundo rural”, pois me levaram ao fascinante campo multidisciplinar das Ciências Sociais – e 

para a Sociologia, em particular. Mas, aqueles fatos também me conduziram para uma 

orientação política situada à esquerda. Sobre esta última, com o passar dos anos, me esforcei 

para entender mais detalhadamente, realizando árduos esforços de leitura e reflexão sobre o 

vasto campo do pensamento teórico e político da esquerda, sobretudo o seu braço marxista.2  
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Sem a oportunidade de oferecer um ensaio mais longo, aprofundado e que discuta todas 

as infinitas nuances do tema geral, arrisco-me à tarefa da síntese, por julgá-la de alguma 

urgência, correndo os riscos implicados nesse exercício. Mantenho a expectativa, entretanto, de 

ver nascer em breve um esforço multi-institucional e multidisciplinar, o qual promova um 

ambicioso esforço de análise sobre a história das Ciências Sociais “sobre o rural”, o que incluiria 

análises sobre a esquerda agrária. Mas é preciso lembrar que muitos personagens referenciais 

capazes de interpretar o tema geral estão nos deixando e, assim, é esforço de pesquisa que 

precisaria ser realizado com alguma urgência. Os estudos rurais no Brasil, concretamente, 

nasceram com maior desenvoltura a partir do final da década de 1970 e a “geração pioneira”, 

fundamental para entender o passado e seus impactos sobre o presente, precisaria ser ouvida.  

 

A justificativa. O pressuposto que anima esta curta reflexão deve ser, portanto, 

imediatamente enunciado. Para analisar com maior precisão os processos sociais rurais em curso no 

país, precisamos de um vivo e ativo “pensamento à esquerda”. Em decorrência, o lento e gradual 

estiolamento ora observado nesse campo de inquirição é um desenvolvimento profundamente 

deletério à nossa capacidade de avançar o conhecimento mais sólido acerca da produção 

agropecuária e da vida social rural.  

Processos sociais (incluindo os econômicos) nunca serão consensualmente explicados e, por 

isso, o conhecimento científico que pretende se apresentar como sendo “a verdade” (ou, pelo 

menos, intenta ser a explicação mais influente) somente virá a lume a partir da existência de um 

ambiente de pesquisa pluralista e do confronto de visões de mundo, ideologias, teorias, 

modelos analíticos e paradigmas. Uma de nossas tantas tragédias é que, no Brasil, esta tem sido 

uma situação de rara ocorrência. A marca principal das Ciências Sociais dedicadas ao “rural” 

tem sido a interdição, quando não a desqualificação imediata, de toda e qualquer produção 

científica que não seja a mesma adotada pelo próprio autor ou sua escola de pensamento. A 

fertilização do campo de debates via o confronto de ideias – um dos cânones fundamentais da 

prática científica – tem sido a exceção em nossa vida universitária e acadêmica. É evidência que 

revela, em especial, um ambiente ainda largamente imaturo, no tocante à sua 

institucionalização. E os cansativos anos do petismo no poder demonstraram, irrefutavelmente, 

que o subgrupo principalmente responsável por aprofundar essas interdições foi, exatamente, a 

esquerda agrária. Aproxima-se do delírio mais paroxístico, por exemplo, a condução do MDA 

por esse grupo, entre os anos de 2003 e 2016, o que será algum dia demonstrado.  

A perda crescente de influência da “esquerda agrária” (EA) e a diluição contínua desse 

campo interpretativo inevitavelmente empobrecem as possibilidades de compreensão acerca do 

mundo rural. Essas são tendências que precisam ser devidamente discutidas, no sentido de 

perceber suas causas e, eventualmente, abrir espaços para a sua reconstituição, ainda que 

necessariamente sob lentes teóricas novas e renovadas. Insistir, em larga proporção, na ortodoxia 
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clássica significará, concretamente, a pá de cal nas possibilidades objetivas desse grupo 

interpretativo manter-se como segmento respeitável da comunidade científica que estuda os 

processos sociais rurais.  

 

A esquerda agrária. Mas, o que caracteriza a “esquerda agrária”? Quem integra esse 

campo do pensamento social, quais são os seus espaços institucionais? 

Definir conceitualmente o grupo é uma tarefa problemática, impondo uma análise 

robusta e longa, o que ultrapassa os objetivos desse comentário, inclusive por exigir um passo 

preliminar extremamente complexo, que seria definir a “esquerda em geral”. Aqui se pretende 

somente indicar os seus contornos gerais, para os propósitos de sustentar as proposições 

listadas ao final. Para tanto, a principal fonte empírica é a produção científica da EA em nossa 

literatura (ou seja, a bibliografia escrita e publicada), que é o veio mais promissor, pois é o 

acervo de visões permanentes e resultantes de exercícios de reflexão sobre as realidades rurais. 

Mas o comentário também inclui as observações do autor sobre as práticas sociais da vida 

universitária (ou até mesmo além dos muros das universidades) típicos de integrantes da EA. 

As conclusões mais gerais sugerem a existência de algumas características que seriam 

compartilhadas por seus membros.  

 

As marcas específicas. Entendo que são cinco os principais aspectos que devem ser 

destacados: 

(a) primeiramente e, sobretudo, os seguidores da EA adotam uma postura anticapitalista, 

mas os matizes desta orientação são muito variáveis em suas manifestações (simbólicas ou 

políticas), refletindo construções mentais muito distantes entre si. Combinam desde a exigência 

de repetir frases protocolares, de alguma banalidade, que seriam obrigatórias (como 

“dominação do grande capital”) às infindáveis citações de frases de Marx, qualquer que sejam, 

embora nesse último caso apenas entre aqueles que (raríssimos), de fato, leram o autor e se 

apresentam sem muitos disfarces como marxistas.  

Há aqui um desafio prático: separar aqueles, de um lado, que adotam posturas e leituras 

nitidamente anticapitalistas, sem nenhuma dúvida e, de outro lado, aqueles que apenas 

parecem contestar superficialmente o regime econômico (ou algumas de suas facetas), pois 

estão confinados, na realidade, à crítica ética ou à indignação moral sobre os nossos incontáveis 

passivos sociais e suas iniquidades históricas. Como esses grupos se misturam e muitas vezes 

agem em conjunto, parece que a esquerda agrária real (em números) é muito maior do que é. E 

como o significado de “esquerda”, em nossos dias, é desconhecido, a avaliação sobre a 

relevância concreta da esquerda agrária se mantém, confundindo a todos. Por isso, às vezes, a 

EA parece influente e ampla, mas em outros momentos parece ser o inverso, dependendo de 

qual dos dois grupos prevalece ou se ambos estão atuando em conjunto. Se retirado o segundo 
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grupo, dos “indignados morais” contra certos aspectos do regime econômico e das tragédias 

sociais de nossa história, provavelmente a EA de fato se mostraria surpreendentemente 

diminuta. Apenas uma “Sociologia da Sociologia” poderia, com rigor analítico, definir a 

fronteira entre os praticantes da EA e suas motivações mais recônditas, pois a maior parte adota 

apenas o jargão anticapitalista, mas evita posicionamentos mais nítidos sobre a ordem social e 

econômica existente. 

Mais claramente: provavelmente a EA é segmentada em dois subgrupos. De um lado, um 

situado mais nitidamente à esquerda (em função, especialmente, de sua linguagem), talvez 

“mais marxista” e mais identificado com uma postura anticapitalista, a qual também anuncia 

outras formas societárias que seriam “superiores”. Seria uma EA hardcore. É também um grupo 

mais velho e mais exigente em termos teóricos. E no outro extremo, a postura anticapitalista é 

mais suave e dissimulada e representaria, na realidade, muito mais um “mal estar civilizatório” 

em relação às mazelas sociais de nossa história e, por isso, aquela postura seria, de fato, uma 

exigência especialmente reformista e não, estritamente falando, uma orientação contra o 

capitalismo. E entre os dois polos, certamente, existirão diversos subgrupos. Importante também 

ressaltar que o primeiro grupo repete muitos argumentos que, friamente examinados, não têm 

mais nenhuma correspondência com a produção agropecuária e nem com a vida social rural. E 

o segundo grupo, por outro lado, por englobar visões de mundo muito mais confusas e 

erráticas, acaba sendo mais fortemente retórico e superficial do que o primeiro grupo. 

São muito negativas para a pesquisa e para a produção de conhecimento sobre o tema 

geral as implicações dessas assumidas posturas (ainda que legítimas do ponto de vista político). 

Um exemplo é a recusa de realizar qualquer estudo empírico sobre os “ricos no campo” e 

praticamente não temos nenhuma pesquisa sobre a burguesia agrária ou as classes patronais 

das regiões rurais. É comportamento tão patético que não requer ser analisado mais 

detidamente. Como entender o desenvolvimento agrário brasileiro sem incluir na análise os 

grandes grupos econômicos que atuam nas regiões dinâmicas da agropecuária brasileira ou no 

âmbito das cadeias produtivas?  

Esse primeiro aspecto distintivo da EA, muitas vezes, abriga também um contencioso 

ético de alguma gravidade, pois posiciona muitos de seus praticantes na fronteira da 

desonestidade intelectual. Refiro-me à chocante contradição que opõe a implícita postura 

anticapitalista, nas narrativas ou nos escritos, à recusa de anunciar (explicitamente) a adesão às 

formas políticas não capitalistas, como o socialismo. Tem sido comportamento corriqueiro de 

muitos conhecidos membros da EA criticarem “tudo o que aí está” (incluindo a produção 

científica daqueles que pensam diversamente), sem jamais se apresentarem como 

anticapitalistas ou até como socialistas ou pregadores de alguma utopia societária de outra 

natureza. Emerge então uma imediata esquizofrenia lógica: ataca-se duramente a ordem social 

existente, mas não surge nada para substituí-la. Ao que parece, existe uma vergonha tácita de 
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dizer de alto e bom som: “sou socialista, sou comunista”. Se estivéssemos no regime autoritário, 

seria até compreensível, mas em nossos dias? Aqui estamos quase pulando o muro que leva à 

desonestidade e à fraude analítica. É uma das facetas que mais desmoraliza a esquerda 

brasileira em geral – ou a esquerda agrária, em particular;  

(b) outro aspecto negativo que vem enfraquecendo fortemente a ação da EA é a sua 

incapacidade de separar mais claramente “ciência e militância política (e, em especial, a 

partidária)”. Sobre tal exigência lógica, para desenvolver credibilidade e reputação científica, 

não me estenderei, pois são inúmeros e notórios os exemplos e situações. Não sendo realizado 

um esforço de estabelecer fronteiras visíveis entre as exigências científicas, o rigor analítico e as 

práticas canônicas da vida acadêmica, de um lado, e as escolhas políticas pessoais, de outro 

lado, a EA apenas se apequena, em todos os âmbitos. Um típico exemplo, nos anos recentes, foi 

a captura de espaços públicos por interesses particularistas (por exemplo, a “conquista” de 

diversas agências do Incra por militantes partidários ou aqueles ligados às organizações 

políticas), deformação antidemocrática que nenhum estudioso ligado à EA jamais criticou 

publicamente; 

(c) a esquerda agrária, mais do que qualquer outro subgrupo das Ciências Sociais, 

desenvolveu até aqui uma enorme confusão conceitual sobre “o empírico” e seu papel na 

construção do conhecimento. Há, sobre o tema, uma herança de controvérsias intensas, 

desenvolvidas nas décadas de 1970 e 1980, quando “as grandes narrativas” (como o Marxismo, 

o Estrutural-funcionalismo e outras escolas) se debatiam e as tradições de esquerda combatiam 

tenazmente o “empiricismo” das tradições analíticas não marxistas. Como no geral uma 

proporção significativa dos integrantes atuais da EA estuda muito pouco, parecem não ter 

conhecido esses debates do passado e, assim, criticam paradigmas que exageraram a 

valorização do empírico, mas esta crítica acabou também gerando práticas de pesquisas, entre 

os membros da EA, que são absurdas – porque desvalorizam a pesquisa de campo, o 

levantamento de dados e o conhecimento das realidades rurais. Por isso, esse é um subgrupo 

que esparsamente visita o nosso vasto interior ou entrevista as famílias rurais. Chegamos à 

escandalosa situação de existirem cursos de doutoramento em Ciências Sociais (onde a 

esquerda predomina) que não aceitam mais disciplinas de “Metodologia Científica”, como se 

fosse possível produzir ciência e conhecimento sem metodologia ou abandonando as visitas às 

regiões rurais. A EA, no Brasil, despreza o levantamento de dados, a pesquisa empírica ou, mais 

genericamente, os próprios fatos da realidade. Prefere o pensamento mágico e um conjunto de 

“verdades” estabelecidas ex-ante; 

(d) É assustador o paroquialismo da EA no Brasil e, ainda mais, são inacreditáveis as 

generalizações sobre “o todo” a partir de evidências microscópicas do ponto de vista empírico. 

Quase sempre, as opções analíticas são “o local”, o qual, no entanto, é extrapolado para “o 

nacional” e, às vezes, até para “o global”. São narrativas surpreendentes, em face de sua 
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pobreza analítica e, com maior surpresa, envolvendo universidades de prestígio e colegas 

pesquisadores que são influentes. Bastaria lembrar, como um exemplo ilustrativo, as dezenas de 

pesquisas sobre manifestações sociais de grupos e classes de famílias rurais mais pobres que 

têm sido imediatamente transformadas (pelos pesquisadores, não pelos protagonistas) em 

evidências concretas de “formas de resistência social” (ao capitalismo, é claro), mas sem 

nenhuma prova empírica que estabeleça esta relação factual. Na minha longa experiência como 

pesquisador sempre me causou perplexidade ler sobre supostas “resistências” (ao capitalismo, 

insisto) apontadas por meus colegas da EA, ao mesmo tempo em que as falas das famílias rurais 

pobres sempre sugeriam exatamente o oposto – “queremos consumir, comprar, ter acesso aos 

bens” (do capitalismo). E por que seria diferente, em face da extrema precariedade da vida 

social rural, na maior parte das regiões do país?  

(e) Onde estão os aderentes da esquerda agrária? Basicamente, seus integrantes estão em 

espaços majoritariamente estatais, o que introduz uma faceta comum cujo exame sociológico 

produziria implicações de alguma problematização. Ou seja, praticamente todos os mais ativos 

integrantes da EA são funcionários públicos, mas esta relação de trabalho não os impede que 

pontifiquem sobre o rural e, particularmente, sobre os “comportamentos sociais desejáveis dos 

agricultores”, sem que a vasta maioria jamais tenha tido qualquer relação direta com a 

agricultura e suas vicissitudes (particularmente as suas dificuldades e precariedade). Quase 

todos têm sua renda garantida mensalmente, mas, ainda assim, entendem legítimo pregar sobre 

supostas virtudes que deveriam compor o receituário comportamental das famílias rurais, 

especialmente as mais pobres. Em sua maioria, estão nas universidades públicas, mas muitos 

outros trabalham nos demais órgãos do Estado (ligados à pesquisa agrícola ou outros) e nos 

serviços de extensão rural, além de alguns isolados, espalhados aqui e acolá. Mas, também estão 

na maior parte das ONGs que atuam no campo e nas organizações sindicais ou econômicas que 

tem no “rural” o seu foco de atuação. 

Um fato curioso é que nos últimos vinte anos observou-se um fenômeno “migratório” no 

tocante à localização da maioria dos militantes da EA nos espaços universitários estatais. Esse 

fato tem sido a significativa redução do interesse pelos processos sociais rurais no campo da 

Sociologia e a emergência, em contraposição, de uma Geografia Agrária. Mas esse último tem 

sido um campo de pesquisa muito primário em termos teóricos, pois a Geografia, de fato, não se 

assenta em nenhuma “problemática teórica”, como na maior parte dos demais campos 

disciplinares. Vivendo a crise decorrente desse “vazio teórico”, a Geografia buscou as Ciências 

Sociais, mas sem os correspondentes esforços de reflexão e leitura necessários. Para aqueles que 

se inspiram no campo político da esquerda, seu ídolo é David Harvey, o famoso geógrafo inglês 

que comanda com maestria o arsenal teórico do Marxismo. A Geografia Agrária também 

assumiu um vetor intensamente militante - no pior sentido da expressão. Sem personalizar, 

trata-se de um fenômeno de fácil identificação quanto às origens, situada na USP, depois 
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transbordando para algumas unidades da UNESP e, daí, para departamentos de Geografia de 

algumas universidades federais nos demais estados. Em nossos dias, a EA, nas universidades, 

congrega professores e alunos, sobretudo, oriundos da Geografia e, secundariamente, das 

escolas de Agronomia, pois nas Ciências Sociais esse tem sido foco temático que vai sendo 

perdido. 

 

Os estudos rurais perdem força. Na história das Ciências Sociais brasileiras, o espaço 

intitulado de “rural”, tradicionalmente, ocupou no passado um lugar destacado de interesse, 

por razões de ampla obviedade, associada, sobretudo, às iniquidades que sempre marcaram as 

regiões rurais, da concentração da propriedade da terra às diversas manifestações de violência 

rural, da gritante desigualdade social ao seu corolário, que tem sido a extrema precariedade da 

vida social rural. Por essas razões (e muitas outras), o interesse dos cientistas sociais sobre os 

processos em curso nas regiões rurais sempre se manteve forte.  

Mas esta é característica que durou apenas até os anos noventa. No último quartel de 

século, esse foco de interesse foi sendo esmaecido e, gradualmente, os antigos colegas da área 

substituíram as suas áreas temáticas de pesquisa. O país urbanizou-se fortemente e, do ponto de 

vista produtivo, a agropecuária tem respondido às demandas do mercado interno. O antigo 

Brasil rural, de conteúdo fortemente agrário, foi sendo erodido, surgindo um novo Brasil rural 

de conteúdo, cada vez mais, circunscrito ao agrícola e ao estritamente produtivo. Em 

consequência, atualmente, quase que se contam nos dedos os pesquisadores das Ciências 

Sociais que, sistematicamente, realizam pesquisas sobre “o rural”, oferecendo resultados de seu 

trabalho de investigação com regularidade e contínua atualização. Na área de Sociologia, como 

ilustração dessas novas escolhas, as duas maiores universidades brasileiras (USP e Unicamp) 

não contam mais com pesquisadores que tenham elegido “o rural” como o seu ambiente social 

privilegiado de pesquisa. São diversos os exemplos pontuais de decisões institucionais 

(especialmente na área de pesquisa) que reduziram ou eliminaram os espaços dedicados à 

investigação sobre os processos sociais rurais.  

 

As proposições. Ante o conjunto de mudanças e tendências acima anunciadas, seguem-

se a seguir as proposições que formam o centro desse comentário. São as seguintes: 

(1) a EA é um subgrupo da “esquerda em geral”. Este campo político maior, contudo, 

jamais empreendeu seriamente esforços continuados de autoanálise e, por isso, a EA padece dos 

mesmos desafios que afligem o grupo maior. Desde uma forte herança stalinista que sempre 

marcou a história política da esquerda (tornando-a avessa à democracia) ao desafio maior, que é 

urgentíssimo desde 1989: alcançar alguma conclusão prática sobre a pergunta - “qual o 

significado da esquerda em nossos dias?”. Além desses inúmeros contratempos políticos e teóricos, 

à EA se adiciona um desafio mais específico, que não tem sido enfrentado – analisar o 
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desenvolvimento agrário brasileiro recente e suas transformações, incluindo análises muito 

mais refinadas sobre a dinâmica do capital no campo. No geral, o grupo apenas repete a mesma 

série de “análises” que vem sendo feitas desde sempre, assim se distanciando fortemente da 

realidade. Se o arcabouço explicativo da EA já mostrava insuficiências gritantes ainda na 

década de 1970, o que dizer então do mesmo arcabouço aplicado às realidades rurais quarenta 

anos depois?  

(2) igualmente em relação à “esquerda em geral”, à EA se pediria um esforço adicional na 

tentativa de compreender a si mesma. As tradições da esquerda, no Brasil, sempre seguiram 

uma lógica binária (“nós contra eles”) e obedecem aos ritos organizativos típicos de seitas. 

Comportam-se mais como grupos religiosos do que agrupamentos de cientistas e movem-se 

através de mecanismos argumentativos de “arrogância defensiva”. Isto significa a 

desqualificação imediata e in limine de qualquer proposição diferente da tradição da esquerda e 

dos discursos dominantes do grupo. A consequência mais imediata é a impossibilidade de 

qualquer debate, pois as portas para ouvir os argumentos diferentes da EA estão totalmente 

fechadas. Nenhuma compreensão de mundo pode avançar ante tais estilos de comportamento;  

(3) a EA precisa ter a coragem, além disso, de confrontar as narrativas espantosamente 

rebaixadas e primárias que foram desenvolvidas, particularmente, a partir dos anos 1990, 

quando novos aderentes do grupo surgiram – mas sem formação teórica apropriada. São 

aqueles oriundos da Agronomia ou da Geografia, antes citados, os quais, sem nenhum lastro 

analítico mais substantivo, passaram a falar em nome de uma “visão de esquerda” sobre os 

processos sociais rurais, sem receberem, no entanto, qualquer crítica por parte dos setores da 

EA que detém maior densidade analítica. Consequentemente, a listagem de aberrantes 

equívocos foi crescendo exponencialmente durante esse período, ao mesmo tempo em que foi 

cerceado qualquer questionamento a respeito, criando uma “nova narrativa” tornada oficial e 

única. Tome-se o tema da reforma agrária como ilustração: por que imaginar que esta seria uma 

política pública eterna? É da lógica mais banal imaginar que, algum dia, não haveria mais 

demanda social pelo acesso à terra. Os que problematizaram esse discurso que se pretendeu 

consensual foram imediatamente desqualificados, não raramente até de forma caluniosa;  

(4), ao mesmo tempo, é preciso ter a humildade de reconhecer que nossos esforços 

científicos, nas Ciências Sociais “dedicadas ao rural” (à esquerda ou não), resultaram em um 

acúmulo que é relativamente pobre. Formam um campo multidisciplinar fracamente 

institucionalizado, o qual ostenta um desenvolvimento acadêmico insuficiente, quando 

comparado com outros países, sendo exageradamente ideologizado e pobre em termos 

analíticos. Nossa “acumulação primitiva” sobre o tema geral é ainda muito rarefeita. Por 

exemplo, nunca tivemos cientistas políticos que tenham se dedicado regularmente aos 

processos políticos ocorridos nas regiões rurais, ainda que alguns tenham atuado perto, através 

da Sociologia Política. Os esforços em “Antropologia do mundo rural”, por sua vez, foram mais 
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significativos apenas entre as décadas de 1970 e 1980 (lembrando o Museu Nacional), mas essa 

trajetória foi depois desaparecendo. Na Economia, quando sob a inspiração da EA, os 

resultados até hoje têm sido deploráveis, ainda que outros arcabouços teóricos da Economia 

tenham produzido conhecimento mais sólido. Na Sociologia, onde está mais presente a EA, os 

esforços científicos foram sendo degradados paulatinamente com o passar dos anos e os 

esforços de reflexão teórica, que foram a marca dos anos iniciais, gradualmente foram 

abandonados e o rebaixamento foi se assenhorando como a marca principal da Sociologia 

dedicada aos processos sociais rurais. Como ilustração absolutamente espantosa, basta citar o 

ressurgimento recente do termo “camponês” e uma literatura bizarra e infantil sobre 

“recampesinização”, a qual surgiu a partir da segunda metade dos anos noventa. Uma esquerda 

agrária atual, ancorada no campo da Sociologia, situa-se muito perto, lamentavelmente, da 

pobreza intelectual. É preciso reconhecer que chegamos a esse ponto e discutir com mais 

serenidade algum caminho de reconstituição das Ciências Sociais (sobretudo à esquerda) que 

ainda mantenham o interesse no “rural”;  

(5) é igualmente necessário apontar que uma nefasta faceta de nossos comportamentos 

como cientistas sociais (e, mais ainda, aqueles situados no campo da EA) é a incapacidade de 

manter posturas críticas sobre os objetos de análise. Nullius in verba – repetindo a “Royal 

Society” (1660), esse deveria ser o lema de todos os membros de nossa comunidade de 

pesquisadores, como um pré-requisito para tentar lançar alguma primavera analítica entre nós, 

os estudiosos do mundo rural no Brasil. Entre a EA, entretanto, a postura é exatamente a 

inversa, e a aceitação acrítica e pueril dos dogmas convencionais da esquerda torna as análises 

assemelhadas a meros panfletos. Os exemplos são tantos e tão notórios que não merecem ser 

listados; 

(6) retrospectivamente, minha impressão é que estudamos muito pouco, nossos esforços 

são totalmente insuficientes, sem rigor e nem disciplina, sem estratégia teórica e sem os esforços 

intelectuais necessários. Somente assim para entender porque acumulamos tão pouco, em 

termos de conhecimento geral sobre os processos sociais rurais. Se esse é o quadro geral, no 

subgrupo da EA a situação atual é ainda mais sofrível, pois são colegas que escrevem e falam 

sobre temas inacreditáveis. Tome-se como ilustração o absurdo exemplo da “agroecologia”, 

aceita acriticamente através de importação imposta pelas nossas tradições de comportamentos 

colonizados e, espantosamente, sendo uma palavra repetida sem que ninguém da EA faça 

algumas perguntas imediatas que até o senso comum imporia: qual é o conceito ou a 

problemática teórica da agroecologia? E, em especial, qual o formato tecnológico que sustenta 

tal noção? Mesmo sem respostas para essas perguntas (pois não existem), continua a marcha da 

completa insensatez em torno da palavra mágica “agroecologia”. A Embrapa aprova projetos 

sobre o tema sem se questionar sobre a inteligibilidade de tais iniciativas; o CNPq oferece 

editais onde sequer é apresentado o conceito que delimita o termo e, ainda mais 
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surpreendentemente, de deixar qualquer um boquiaberto, universidades aprovam cursos de 

graduação com esse foco e a CAPES aprova cursos de pós-graduação! Que país é esse?  

(7) como a EA é um subgrupo da “esquerda em geral”, repetem-se as “obrigações 

ideológicas” desse campo. E são posturas completamente contraditórias, na maior parte das 

vezes. De um lado, se aceita o ridículo relativismo atualmente defendido pelo campo da 

esquerda em geral, sob o qual qualquer grupo social, minúsculo que seja, pode defender sua 

“cultura”, hipervalorizando-se “a diferença”, sem se preocupar com indicadores objetivos e 

empíricos que assim justifiquem a segmentação. Mas, em oposição, a esquerda em geral está 

também presa à noção de universalidade que, igualmente, produz aberrações inacreditáveis. 

Uma delas é a aplicação da categoria “trabalhadores” a diferentes conjuntos sociais que, de fato, 

são membros da classe média, inclusive em regiões rurais. Não comentarei aqui o infinito 

absurdo que tem significado a expressão “agricultura familiar” (tema sobre o qual já escrevi em 

demasia), mas, o que justifica intitular de trabalhadores as famílias rurais moradoras em 

pequenos estabelecimentos rurais? Sociologicamente, essas famílias seriam componentes dos 

estratos de uma “baixa classe média” ou, as mais pobres, integrariam uma parte do “sub-

proletariado rural”. Para que serve então uma das categorias centrais da tradição marxista, o 

conceito de classe social? Imagino a fúria de Marx, se vivo fosse, observando os incontáveis 

erros cometidos pela EA no Brasil;  

(8) não me estenderei mais longamente sobre esse ponto, mas a esquerda agrária não 

sobreviverá se não for para o campo e intensificar mais os seus estudos empíricos, com os olhos 

abertos e sem pré-leituras acerca da realidade. Por certo, alguns exercitam com saudável 

regularidade a pesquisa de campo. Mas parecem cegos ao mundo real, pois seus escritos 

decorrentes sugerem interpretações que dificilmente seriam correspondentes aos processos 

sociais rurais. Há uma revolução produtiva e tecnológica em curso nas regiões rurais e “tudo 

está mudando”. Assim, manter os velhos discursos do passado, apenas repetindo jargões e 

termos sagrados não conseguirá oferecer nenhuma interpretação aceitável ante esse quadro de 

transformações sociais e econômicas. Sem sujar os sapatos com a poeira e o barro, como é típico 

na vida social rural, nossos estudiosos da EA permanecerão onde estão atualmente – no mundo 

vazio da ideologia, onde não existe concretude alguma; 

(9) A esquerda agrária brasileira está morrendo, seja aquela situada no extremo político mais 

moderado e se posicionando politicamente “à esquerda”, mas motivada especialmente por 

preceitos morais, ou, no outro extremo, a esquerda agrária militante e ideologizada. Os temas 

rurais estão perdendo sua atratividade na sociedade e, assim, a reiteração de um discurso do 

passado encontra cada vez menos eco entre os brasileiros. Para os estudos sociais rurais, esta 

agonia é um fato a lamentar, pois se reduzem as chances de maior pluralidade no campo 

analítico. Mas, para manter-se viva, a EA precisaria experimentar uma verdadeira catarse 

renovadora, autoanalisando-se radicalmente e realizando um esforço gigantesco de refundação 
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teórica, objetivo que, infelizmente, não parece estar presente no horizonte. Ambientes de 

produção de conhecimento relevante combinam, necessariamente, o pluralismo teórico, a 

postura ferozmente crítica e o rigor científico, além da adesão aos cânones científicos 

alicerçados nos últimos quinhentos anos. No Brasil, no que tange ao estudo dos processos 

sociais rurais, quase nenhuma dessas facetas hoje floresce. Pelo contrário, em meus quarenta 

anos de vida acadêmica, incluindo parte do período autoritário, não havia ainda experimentado 

situações tão chocantes de obscurantismo intelectual e acadêmico.   

 

Em conclusão, é inescapável a verificação sobre um quadro geral deplorável que afeta a 

esquerda agrária no Brasil em nossos dias. Não deveria existir uma reação? Por que aceitar 

passivamente a própria agonia, permitindo que o mundo da carochinha desenvolvido pelo 

rebaixamento das análises se tornasse dominante, desmoralizando o próprio trabalho dos 

integrantes da esquerda agrária? 

Como está, atualmente, a esquerda agrária está escolhendo a sua imolação como destino.  

 

_______________________________________________________________ 

 

Observação: comentários sobre as reflexões acima sintetizadas, particularmente se forem críticos, são muito bem vindos! 




