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Os grupos sociAis e o espAço rurAl 

no BrAsil e em riBeirão preto: 
processos de exclusão e experiênciAs 

de lutA pelA terrA

Ribeirão Preto: indicações sobre  
sua formação econômica e social no  
contexto do desenvolvimento do Brasil

o município de ribeirão Preto, seguindo a tradição paulista de 
meados do século XiX, é fruto da extensão do ciclo cafeeiro que 
engendrou as relações econômicas, sociais e políticas do estado de 
São Paulo e do Brasil nesse período, integrando, desde logo, a cha
mada frente pioneira de expansão da cafeicultura. Para Luciana 
Pinto, com a chegada da ferrovia no município de campinas, em 
1872, “houve uma corrida à região do oeste paulista, especialmen
te para as cidade de São Simão, cravinhos, Sertãozinho e ribeirão 
Preto” (2000, p.72). com isso, a região e o município passam a  
fazer parte do conjunto do ciclo desenvolvimentista do estado  
de São Paulo.

T. Walker e agnaldo Barbosa afirmam que, nesse período, “for
tunas foram feitas praticamente da noite para o dia”. o caráter pas
toril assumido pela região até sua fundação oficial passava, a partir 
de então, a dar lugar a um verdadeiro centro dinâmico de atividades 
agrícolas. “a prosperidade agrícola estimulou o crescimento do co
mércio e da indústria”, tornando ribeirão Preto a “base de opera
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ções para os vendedores e comerciantes que trabalhavam na região 
nordeste do estado” (2000, p.40).

com a expansão das linhas férreas e a propalada qualidade do 
solo dessa região, o município em pouco tempo, na virada do século 
XiX para o século XX, tornouse uma das referências do desenvol
vimento agrário brasileiro. de forma compassada, o espaço urbano 
acompanhava a produção da riqueza no campo. Sebastião Geraldo 
ressalta que, já em 1900, a cidade contava com infraestrutura com
posta de sistemas de água, esgoto, energia elétrica e telefone (2002, 
p.20).

É importante lembrar que, até 1850, vigorava no país o sistema 
de sesmarias. neste, a posse era concedida ao agricultor, que deve
ria fazer uso produtivo da terra, mas o domínio ou a propriedade 
eminente da terra ficava reservada ao estado. caso não fosse feito 
uso produtivo da terra, esta caía em comisso, quer dizer, voltava ao 
domínio do estado. o ocupante da terra não possuía direito terri
torial: o estado poderia conceder o território a qualquer pessoa, em 
qualquer tempo.1

À medida que o regime escravista entrava em colapso, no pós
independência, o Parlamento brasileiro passou a incorporar à  
legislação mecanismos para que fosse garantida a permanência da 
mão de obra nos latifúndios. É criada, então, a Lei de Terras de 
1850, como mecanismo impeditivo à livre ocupação que engendra
va parte das relações no campo até então. “Pois, com o fim do cati
veiro e a permanência de um regime de livre ocupação da terra, os 
libertos dificilmente se contentariam com a condição de trabalha
dores das mesmas fazendas em que haviam sido escravos.” assim, 
prossegue José de Souza martins:

1  José de Souza martins explica: “até pelo menos o século XViii, era costume 
que não podiam receber terras em sesmaria os que não fossem brancos, puros 
de sangue e católicos. o acesso às terras estava interditado aos hereges e aos 
gentios, aos negros, aos mouros, aos judeus. os escravos não podiam se tornar 
sesmeiros, como de resto não podia ser proprietário de coisa alguma. Tudo o 
que viesse a lhes pertencer, pertencia de direito a seus senhores” (1997, p.63).
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Pela Lei de Terras [a Lei no 601, de setembro], de 1850, a posse e  
o domínio se fundiram num direito só. com isso, o estado brasileiro,  
senhor de domínio de todas as terras, abriu mão desse direito e literal
mente fez dele doação aos proprietários particulares. manteve o domí
nio apenas em alguns casos: em relação ao subsolo, às terras de marinha 
e às terras do atual distrito Federal. (1997, p.63)

Sem a possibilidade de ocupar áreas livres para a reprodução da 
existência, os grupos de libertos e trabalhadores livres viamse 
obrigados a trabalhar em fazendas de terceiros. criouse, portanto, 
um direito de propriedade (a Lei de Terras de 1850) que, ao mesmo 
tempo, foi obstáculo ao livre acesso à terra pelos grupos pobres e 
exescravos. “essa restrição ao direito de propriedade criava uma 
superpopulação relativa artificial ou uma postiça mão de obra so
brante que não teria outro meio de sobrevivência a não ser o de 
oferecerse como mão de obra ao grande proprietário” (martins, 
1997, p.50).

Para José de Souza martins, a “Lei de Terras foi um artifício 
para criar um problema e, ao mesmo tempo, uma solução social em 
benefício exclusivo dos que tinham e têm terra e poder”, no mo
mento em que as elites eram, ao mesmo tempo, econômicas, políti
cas, sociais e intelectuais (ibidem, p.67).

até por volta de 1880, as relações de trabalho desenvolvidas nas 
fazendas de café na região da alta mogiana fundaramse no escra
vismo. Ubaldo Silveira revela que, “apenas dois anos antes da abo
lição da escravatura, havia no município de ribeirão Preto 1.379 
escravos, numa população de 10.420 habitantes [...] ao todo, a po
pulação escrava alcançava cerca de 13% dos habitantes” (1998, 
p.33).

com o fim da livre ocupação e com o obstáculo criado pela  
Lei de 1850 ao acesso à terra, José de Souza martins afirma que a 
mão de obra nacional ainda era insuficiente, tendo em vista a alta 
produtividade das fazendas de café e a extinção do tráfico negreiro, 
registrada no mesmo ano. Para resolver tal situação, passou a ser 
estimulada a arregimentação de camponeses europeus que consti
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tuíam uma população sobrante em seus países de origem, expulsa 
das terras em que viviam pelo avanço das relações capitalistas no 
espaço rural. com a instituição do direito de propriedade mediante 
a compra da terra, esses trabalhadores oriundos da europa verse
iam obrigados a vender sua força de trabalho nas fazendas de café 
(martins, 1997, p.656).

em outro trabalho, o autor defende que:

na crise do trabalho escravo foi engendrada a modalidade de trabalho 
que o superaria, isto é, o trabalho livre, sendo essa a sua única e inicial 
adjetivação. É verdade que o trabalhador livre já era conhecido ampla
mente na sociedade brasileira, sobretudo porque, por diferentes meios, 
muitos negros já haviam sido libertados por seus senhores; sobretudo, 
porém, porque o cativeiro indígena já havia sido extinto no século 
XVii, de que proveio uma extensa população de mestiços, definidos 
desde logo como bastardos, e que vieram a ser conhecidos como cabo
clos, caipiras, geralmente agregados a grandes fazendeiros. [...] na 
verdade, esse homem livre desagregouse também quando o mundo 
do cativeiro se esboroou, porque sua liberdade era essencialmente fun
damentada na escravidão do outro. [...] o trabalho livre gerado pela 
crise do cativeiro diferia qualitativamente do trabalho livre do agrega
do, pois era definido por uma nova relação entre o fazendeiro e o traba
lhador. (1986, p.12)

É importante assinalar, como o faz Petrônio domingues, estu
dioso que se dedicou amplamente à questão do negro no estado de 
São Paulo no período em questão, que a política imigrantista tratou
se, antes, de um projeto de “branqueamento do Brasil”:

Um mito da historiografia é aceitar o discurso da classe dominante 
agrária paulista do século XiX, segundo o qual havia uma quantidade 
insuficiente de braços para atender a crescente necessidade de mão  
de obra no processo de expansão da lavoura cafeeira, sobretudo após o 
fim do tráfico negreiro e a aprovação das consecutivas leis que acena
vam para a abolição. Para suprir essa suposta escassez, haveria a neces
sidade da entrada dos imigrantes brancos europeus. (2004, p.83)
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Prossegue afirmando que até o ano de 1900 entraram no país 
2.092.847 imigrantes, número inferior aos “braços inaproveitados 
pela lavoura” brasileira que, até o final do século XiX, contava com 
mais de quatro milhões de forros e desclassificados (negros livres e 
não negros) fora do mercado de trabalho (ibidem, p.86).

além disso, a importação de imigrantes em massa, constituindo 
o mercado de trabalho livre no país, foi, para Petrônio domingues, 
uma política genuinamente paulista, tendo em vista que os negros 
foram “aproveitados” em outras regiões, como no nordeste ou no 
estado do rio de Janeiro, cujas elites não recorreram ao programa 
de imigração subsidiada como ocorreu no estado de São Paulo (ibi
dem, p.65).

na região e município de ribeirão Preto, os imigrantes, sobre
tudo europeus, chegaram após a inauguração da linha férrea, em 
1883. em sua grande maioria, se transformaram em colonos, re
configurando, com isso, a composição étnica da cidade.

Petrônio domingues afirma que a política imigrantista oferecia 
aos camponeses brancos europeus “um dinâmico padrão de incen
tivos econômicos positivos”, pois, “além do imigrante ser aprovei
tado como assalariado na expansão da lavoura cafeeira, diversos 
núcleos coloniais foram colocados à sua disposição”. Para esse au
tor, a política de privilégios destinados aos imigrantes em detri
mento de negros exescravos também criava condições para que, 
em pouco tempo, esses grupos se tornassem proprietários (ibidem, 
p.67).

Ubaldo Silveira, porém, não corrobora a consideração de do
mingues, visto que, segundo ele, “as condições sob as quais o imi
grante era levado à fazenda e contratado o colocavam numa situação 
desde logo subalterna e espoliativa”, pois ele chegava ao Brasil 
“desprovido quase por completo do que era essencial para a manu
tenção da família”. assim, prossegue o autor:

o fazendeiro entregavalhe uma pequena casa de tijolos, fornecia
lhe os objetos de primeira necessidade e abrialhe um crédito, geral
mente uma conta no armazém da fazenda. os colonos também rece
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biam pequenos lotes onde toda a família trabalhava, cultivando milho, 
feijão, batatas e legumes. (Silveira, 1998, p.41)

o fato foi que, com o êxito da política imigrantista, as classes 
trabalhadoras nessa região serão formadas, basicamente, por negros 
exescravos e pela ampla predominância de camponeses europeus 
imigrantes. assim, a disponibilidade de capital e mão de obra para 
o início e desenvolvimento da cultura foi essencial para a expansão 
do modelo agroexportador que norteou o desenvolvimento econô
mico e social da região e município de ribeirão Preto nos termos 
hegemônicos que se processavam no restante do país (cf. Geraldo, 
2002, p. 20; Silveira, 1998, p. 24; cf. Pinto, 2000, p. 30).

com isso, até meados de 1930, o regime de trabalho predomi
nante nessa região foi o colonato – termo que, invariavelmente, é 
uma alusão ao branco (domingues, 2004, p.312). Particularmente 
em ribeirão Preto, os colonos eram responsáveis por cerca de três 
ou quatro mil pés de café, quantidade que variava de acordo com 
sua composição familiar. em geral, o pagamento pelo trabalho era 
realizado a cada três meses e, no caso das atividades do colono 
encerraremse em vinte dias, o restante do mês podia ser dedicado 
à produção familiar de alimentos para sua reprodução.

o café predominou como a principal atividade econômica da 
região de ribeirão Preto, seguindo, aliás, a tendência do estado de 
São Paulo, que durante a primeira metade do século XX, como afir
mam Walker e Barbosa (2000), foi o principal produtor de café do 
Brasil (2000, p.21). 

as décadas de 1930 e 1940, no entanto, marcariam o Brasil com 
o fim da hegemonia agrárioexportadora, inaugurandose, progres
sivamente, uma estrutura produtiva de base urbanoindustrial que, 
por sua vez, produziu uma nova correlação de forças sociais volta
das para a expansão do sistema capitalista no país.

Sob a premissa da singularidade histórica, como “modo de ser 
de uma contradição nacional geral”, Francisco de oliveira configu
rou os termos do desenvolvimento econômico da sociedade brasi
leira em seu importante e polêmico texto “a economia brasileira: 
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crítica à razão dualista”, de 1972. nessa obra, o economista destaca 
alguns aspectos do desenvolvimento da economia do país.

o primeiro foi a regulamentação das relações entre trabalho e 
capital. no processo de acumulação capitalista instaurado a partir 
de 1930, “as leis trabalhistas fazem parte de um conjunto de me
didas destinadas a instaurar um novo modelo de acumulação”. 
antes de ser determinado pelo jogo livre das forças de mercado ou 
pelo embate capital/trabalho, “a regulamentação das leis do traba
lho operou a reconversão a um denominador comum de todas as cate‑
gorias, com o que, antes de prejudicar a acumulação, beneficioua”. 
além do trabalho, a intervenção estatal operou também “na fi
xação de preços, na distribuição de ganhos e perdas entre os di
versos estratos ou grupos das classes capitalistas, no gasto fiscal”, 
dentre outros. esse tipo de intervenção tinha caráter planificador, 
ou seja, “o de criar as bases para que a acumulação capitalista in
dustrial, no nível das empresas [pudesse] se reproduzir” (oliveira, 
2003, p.3840).

nesse sentido, o papel do estado fora o de criar bases jurídicas e 
políticas para o afloramento das novas condições de desenvolvi
mento, sob a égide do capital produtivo de base urbanoindustrial.

objeto da intensa e produtiva discussão entre Francisco de oli
veira e celso Furtado nos anos 1970, a função da agricultura atra‑
sada no tocante à acumulação de capital no âmbito interno emerge 
como outro aspecto central do novo processo de acumulação capita
lista verificado no Brasil. Para Francisco de oliveira, a agricultura 
atrasada financiava a agricultura moderna e a industrialização:

as culturas de subsistência tanto ajudavam a baixar o custo de repro
dução da força de trabalho nas cidades, o que facilitava a acumulação 
industrial, quanto produziam um excedente nãoreinvertível em si 
mesmo, que se escoava para financiar a acumulação urbana. (ibidem, 
p.129)

a necessidade de manter o papel ativo da agricultura residia no 
fato de que, por um lado, os produtos de exportação deveriam aten
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der às exigências externas de bens de capital e intermediários para a 
produção; por outro lado, por meio do subsetor de produtos desti
nados ao mercado interno, deveriam suprir as necessidades da po
pulação urbana crescente, não elevando o custo da alimentação e de 
matériasprimas, possibilitando, com isso, a acumulação urbano
industrial. esse aparente paradoxo constituído pela perspectiva de 
que a agricultura atrasada concorria com a agricultura moderna, 
mecanizada, com técnicas avançadas de produção, sendo a primei
ra até mais barata e, consequentemente, mais rentável que a segun
da, pode ser explicado, do ponto de vista da teoria econômica, pela 
combinação entre a oferta elástica de mão de obra e a oferta elástica 
de terras, que reproduzia no país a chamada acumulação primitiva 
no âmbito da agricultura. Para oliveira (2003), é precisamente esse 
modelo que, por um lado, se constituirá como o fator impeditivo do 
aumento do custo da produção agrícola perante a produção indus
trial, tendo importância considerável no papel da reprodução da 
força de trabalho urbana, já que rebaixava o custo real da alimenta
ção; por outro lado, e pelo mesmo fato, possibilitará a formação 
crescente de um proletariado rural.

o modelo permitia o mascaramento do problema da distribui
ção da propriedade – cuja concentração havia se agravado com a Lei 
de Terras de 1850 – e, ao mesmo tempo, não elevava os trabalhado
res rurais emergentes ao estatuto de proletariado, tendo em vista a 
inexistência de legislação do trabalho no campo. assim,

do ponto de vista das relações internas à agricultura, o modelo permite 
a diferenciação produtiva e de produtividade, viabilizada pela ma
nutenção de baixíssimos padrões do custo de reprodução da força de 
trabalho e, portanto, do nível de vida da massa trabalhadora rural. 
(ibidem, p.45).

conformavase, então, a conciliação entre o crescimento indus
trial e o crescimento agrícola:
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se é verdade que a criação do “novo mercado urbanoindustrial” exi
giu um tratamento discriminatório e até confiscatório sobre a agricul
tura, de outro lado é também verdade que isso foi compensado até 
certo ponto pelo fato de que esse crescimento industrial permitiu às 
atividades agropecuárias manterem seu padrão “primitivo”, baseado 
numa alta taxa de exploração da força de trabalho. (ibidem, p.46)

Para Francisco de oliveira, a repercussão nos centros urbanos 
do processo combinatório de padrão primitivo com novas relações 
de produção foi a formação de amplos contingentes populacionais, 
o chamado exército de reserva, associado ao excedente alimentício 
que engendrou o crescimento industrial. então, do ponto de vista 
da compreensão do (sub)desenvolvimento do capitalismo brasilei
ro, tratouse antes de uma integração dialética – agricultura/indús
tria – que a constituição de um dualismo.

de modo geral, o desenvolvimento histórico da sociedade bra
sileira, particularmente de sua economia, identificase com a ex
pansão de uma economia capitalista distinta do modelo clássico do 
desenvolvimento do sistema nos países centrais. Processo este de
terminado antes por condições internas que externas, apesar da co
nhecida necessidade de reconstrução das economias dos países ex
inimigos, com a emergência da Segunda Guerra mundial, além da 
crise econômica instalada em 1929 e, em consequência, da defini
ção do lugar dos países não industrializados, na divisão internacio
nal do trabalho, como produtores de matériasprimas e agrícolas.

assim, inaugurase um longo período de convivência entre políti
cas aparentemente contraditórias, que, de um lado, penalizam a pro
dução para a exportação, mas procuram manter a capacidade de 
importação do sistema – dado que são as produções agropecuárias as 
únicas que geram divisas – e, de outro, dirigemse inquestionavelmen
te no sentido de beneficiar a empresa industrial motora da nova expan
são. Seu sentido político mais profundo é o de mudar definitivamente 
a estrutura do poder, passando as novas classes burguesas empresário
industriais à posição de hegemonia. no entanto, o processo se dá sob 
condições externas geralmente adversas – mesmo quando os preços de 
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exportação estão em alta – e, portanto, um dos seus requisitos estrutu
rais é o de manter as condições de reprodução das atividades agrícolas, 
não excluindo, portanto, totalmente, as classes proprietárias rurais 
nem da estrutura do poder nem dos ganhos da expansão do sistema. 
como contrapartida, a legislação trabalhista não afetará as relações de 
produção agrária, preservando um modo de “acumulação primitiva” 
extremamente adequado para a expansão global. (ibidem, 2003, p.65)

disso decorre que se, por um lado, desenvolveramse as ativi
dades propriamente industriais, por outro, a população rural conti
nuou a crescer (até pelo menos a década de 1970). À progressão do 
modelo de expansão capitalista brasileira correspondeu, portanto, a 
reprodução das antigas formas de acumulação.

nesse contexto, a produção cafeeira irá mover a dinâmica eco
nômica da região de ribeirão Preto até meados de 1940. Sobre a 
base das novas condições de acumulação de capital registradas no 
país, unida às crises do ciclo produtivo regional, a diversificação 
agrícola foi a saída encontrada pelas classes dominantes para a ma
nutenção da agricultura moderna como uma das bases da economia 
brasileira. “a partir de meados dos anos trinta [...] desenvolvemse 
com maior velocidade as novas culturas como a do algodão, cana
deaçúcar, frutas cítricas, arroz, feijão, amendoim entre outras” 
(Geraldo, 2002, p.24; cf. Silveira, 1998, p.47). do mesmo modo 
que o colapso do café indicava a derrocada da antiga classe de pro
prietários rurais, fazia emergir uma nova categoria social, integrada 
por pequenos e médios proprietários de terras que eram excolonos, 
como explica Sebastião Geraldo:

eles compravam seus lotes de terra das companhias colonizadoras 
ou dos próprios fazendeiros, com o dinheiro acumulado, resultante das 
sobras dos salários, da produção das roças que pegavam a meia e da 
venda de animais que criavam. Às vezes, recebiam as terras dos pa
trões como pagamento de dívidas, ainda que não tivessem seus direitos 
reconhecidos legalmente. (2002, p.25)
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desde 1934, com a criação da companhia agrícola, imigração 
e colonização (caic),2 começavase a lotear parte das fazendas de 
café decadentes e transformálas em zonas de produção, aumen
tando a circulação de mercadorias na região. desse modo, a região e 
o município de ribeirão Preto viramse, no período que compreen
de os anos de 1935 a 1945, diante de uma grande reestruturação 
fundiária, que faria emergir uma nova configuração econômica e so
cial. “nesse contexto, as novas culturas passam a atrair capital e 
força de trabalho. o colonato [...] aos poucos é substituído por ou
tras formas de relações no campo.” a maior parte dos trabalhadores 
passava a se ajustar às novas condições de produção do campo. en
quanto pequenos proprietários, meeiros e parceiros conviviam lado 
a lado com o grande latifúndio, outros trabalhadores seguiam para 
as cidades da região, conformando o chamado exército de reserva 
necessário para a consolidação das novas bases produtivas da eco
nomia brasileira. no espaço urbano, ganhava corpo uma estrutura 
composta por comerciantes e prestadores de serviços ao lado de 
uma categoria de trabalhadores, exescravos remanescentes das la
vouras de café (Geraldo, 2002, p.26).

o crescimento de pequenos e médios agricultores, no entanto, 
foi interrompido pela ausência de subsídios e quaisquer incentivos 
do governo, ainda que seu papel tivesse grande importância para a 
expansão do sistema capitalista no país na primeira metade do sé
culo XX. as transformações da agricultura e da estrutura fundiária 
do município e região de ribeirão Preto logo foram suplantadas 
por outra tendência, desencadeada pela dinâmica do que viria a ser 
o setor sucroalcooleiro. assim escreveu Sebastião Geraldo:

a fase de decadência da estrutura econômica voltada para a mono
cultura cafeeira, com o consequente desmembramento dos latifúndios, 
pode ser considerada como o momento embrionário de uma emergen

2 a caic é resultado do processo de reorganização da companhia Geral de imi
gração e colonização (cia), fundada em 1928. Suas novas atribuições estavam 
em consonância com as necessidades geradas pela decadência do café no Brasil 
(cf. Geraldo, 2002, p.25).
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te categoria de produtores rurais na região: os usineiros. estes passaram 
a incorporar, nas décadas posteriores à crise cafeeira, os pequenos lotes 
às suas propriedades, retomando assim, a concentração da proprieda
de agrária, quando não, proporcionando condições para que os peque
nos proprietários, ilhados pelos canaviais, passassem a produzir cana 
para as usinas. (ibidem, p.278. Grifo nosso.)

a produção de canadeaçúcar inseriase, portanto, no contexto 
maior das atividades políticas e econômicas do país. com a criação 
do instituto do açúcar e do Álcool (iaa), em 1933, no governo 
Vargas, promoveuse o deslocamento do centro produtor nacional 
de açúcar e álcool para a região centrooeste do país, o que favore
ceu diretamente a região e município de ribeirão Preto.

no tocante às relações políticas brasileiras, a chamada revolu
ção burguesa não exigiu uma ruptura radical entre as condições 
sob as quais se expandia o desenvolvimento da sociedade brasileira 
e as novas condições de acumulação e inserção no capitalismo mun
dial. as classes proprietárias agrárias – dominantes no âmbito do 
controle das relações externas da economia – viramse, com a crise 
internacional de 1929, em condições de perda da hegemonia, for
çadas a buscar outras formas de acumulação que substituíssem  
o acesso ao mercado externo da economia primárioexportadora, o 
que exigiu a criação de outras relações de produção. a operação 
para essa adequação, ou tentativa de destituição do poderio das 
classes agrárias, foi, na perspectiva de Francisco de oliveira, em
preendida no populismo varguista, que estabelecia a junção entre o 
“arcaico” e o “novo” para constituir fontes internas de acumulação. 
É nesse contexto que foi criada a legislação trabalhista que iria selar 
o pacto entre as emergentes classes burguêsindustriais e as classes 
trabalhadoras urbanas (oliveira, 2003, p.65). nos termos do au
tor, tratouse, assim, de afirmar um certo caráter produtivo que pro
duzia o atraso como a forma política da expansão capitalista no Brasil: 
“revolução produtiva sem revolução burguesa” (ibidem, p.131).

nesse processo, outro aspecto marcante e particular do desen
volvimento do capitalismo no Brasil, especialmente no campo, é 
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seu caráter rentista, no qual se fundem capitalista e proprietário de 
terra em uma só pessoa. a aliança entre capital produtivo e pro
priedade da terra consolidou não somente a concentração fundiária 
como marca histórica do Brasil, como passou a integrar a própria 
forma como o capitalismo se desenvolve no país. Para o geógrafo 
ariovaldo Umbelino de oliveira, tratouse de “um capitalismo 
que revela contraditoriamente sua face dupla: uma moderna no 
verso e outra atrasada no reverso” (oliveira, 2001, p.187), que, an
tes de uma dualidade, mostrase como uma relação dialética, uma 
singularidade histórica.

como resultado desse processo de revitalização da estrutura 
agrária brasileira ascendia uma nova classe de produtores rurais em 
ribeirão Preto, com as famílias marchesi, Biagi, Balbo, Simione e 
carolo, cuja maioria ainda permanece nas atividades vinculadas à 
produção de canadeaçúcar. Segundo o jornal Diário da Manhã, 
de 7 de janeiro de 1979, essas famílias foram “conquistando” a ter
ra e ampliando suas dimensões “comprando sítios, fazendinhas, 
engenho de aguardente, mourejando, educando filhos, netos e bis
netos [...] com respeito ao ser humano, e sabendo exigir respeito à 
sua digna atividade empresarial”. nascia, assim, ainda nos dizeres 
no jornal, “um empresariado atento na agroindústria, homens que 
debatem em Brasília, onde vão reaver o poder político perdido pe
los coronéis em [19]29” (Diário da Manhã, ribeirão Preto, 
7/1/1979, apud Geraldo, 2002, p.29).

reiterada a cada ciclo de desenvolvimento do país, a produção 
de canadeaçúcar no município e região de ribeirão Preto chega
ria ao ano de 1962 com índices maiores que a produção de café: a 
primeira ocupava 10.850 ha., cerca de 34% da área cultivada no 
município e região, enquanto a segunda ocupava 4.925 ha., o equi
valente a pouco mais de 15% da mesma (ibidem, p.30).
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O campesinato no Brasil: exploração, lutas  
e vilipendiamento da classe trabalhadora

Posseiros, parceiros, meeiros, colonos, entre outros, vão se 
constituir no Brasil como grupos que, ao longo dos idos do século 
XX, têm sua experiência associada à terra. Vale ressaltar, experiên
cia marcada pela falta de domínio sobre a terra, embora em alguns 
casos detenham a posse – ainda que sem o respaldo jurídicolegal. 
Índios e negros, além de mestiços, caboclos e aqueles excluídos do 
morgadio, imigrantes europeus, agregados das fazendas e um ex
tenso grupo de excluídos, sem quaisquer possibilidades de repro
duzir sua existência longe da mediação do senhor da terra.

assim, constituise para José de Souza martins o “campesinato 
brasileiro”, que emerge na cena política do país como classe insub
missa, a partir de lutas sociais pelo trabalho e/ou pela terra, ainda 
que fragmentadas, desarticuladas e sem conformação de interesses. 
não como fato externo das relações constituídas no Brasil, mas 
como produto interno da expansão das relações capitalistas no 
campo. de acordo com o autor:

no nosso caso, o avanço do capitalismo não dependeu da abertura 
de um espaço livre à ocupação do capital. o trabalhador já era expro
priado. Foi o próprio capital que, com a crise do trabalho escravo, ins
tituiu a apropriação camponesa da terra; uma contradição evidente 
num momento em que o capital necessitava de força de trabalho, de 
trabalhadores destituídos de toda a propriedade que não fosse unica
mente a da sua própria força de trabalho. Por essa razão, o nosso cam
ponês não é um enraizado. ao contrário, o camponês brasileiro é 
desenraizado, é migrante, é itinerante. (martins, 1983, p.17)

ao contrário de boa parte da literatura sociológica brasileira que 
trata do conceito e existência do “homem do campo”, José de Souza 
martins propõe que este seja entendido como “camponês” pela 
existência da luta como mediação de sua experiência histórica, pois, 
pelo caráter que assumem as relações capitalistas no campo brasi
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leiro, esse conceito pode expressar a unidade da situação de classe 
– da mesma maneira que o latifundiário é, antes, uma referência 
política, definida na radicalização do processo de luta (o oponente, 
opressor) (ibidem, p.223).

nesse sentido, o camponês no Brasil tem especificidade histó
rica, o que, em termos teóricos, significa que não pode ser com
preendido nem a partir da realidade russa do final do século XiX 
– tese comumente apresenta por parte da literatura sociológica bra
sileira3 –, como resquício de um contexto feudal inexistente, nem 
arbitrariamente reduzido à condição de assalariado que não fora. 
da mesma maneira, os grupos que ocupam os espaços rurais e ali 
reproduzem sua experiência não podem ser submetidos à classifi
cação positivista das várias formas e relações de trabalho, tampou
co a cada modalidade de pagamento pelo trabalho. desse modo, 
José de Souza martins defende o conceito de camponês para tratar 
daquele sujeito que luta pelo trabalho e pela vida na terra. Também 
o faz a fim de compreender a emergência da luta dos trabalhadores 
rurais como parte do movimento geral de expansão das relações do 
capitalismo aqui estabelecidas (ibidem, p.24). 

esse aspecto fundamental, da centralidade da reprodução da 
existência a partir do território em que grupos de famílias vivem  
e experienciam suas relações, que para nós é referência para a com
preensão de um dos aspectos da questão agrária brasileira, também 
foi tratado por maria aparecida de moraes Silva, em sua obra A 
luta pela terra: experiência e memória. nesse esforço, a socióloga re
lata o processo de expropriação dos trabalhadores rurais, “cam
poneses”, que ocorre progressivamente pela modernização econô

3  Ver, por exemplo, Bertero, para quem o camponês e a produção mercantil, ne
cessariamente, se excluem, desconfigurando a suposta questão agrária e a exis
tência do camponês no Brasil. em suas palavras: “o campo não é mais campo. 
Juntouse à cidade. Forma com esta uma nova síntese. a questão agrária já era 
[...] envolve o conjunto dos trabalhadores, do campo e da cidade, predominan
temente proletarizados ou semiproletarizados“ (2006, p.62). ainda sobre a dis
cussão acerca da existência de um campesinato brasileiro, ver Fabrini (2004) e 
PortoGonçalves (2005).2005)..
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mica e amparado pela estrutura políticoestatal. a autora trabalha 
a tríade terra/capital/estado para identificar os movimentos his
tóricos mediante os quais os trabalhadores são expulsos de seus  
territórios de existência para integrar, ao longo do século XX, os 
contingentes populacionais dos centros urbanos modernos ou  
os centros dinâmicos da agricultura (Silva, 2004).

no entanto, resgatando as primeiras experiências de luta cam
ponesa no país, Silas nogueira apoiase em Flávio dos Santos Go
mes para afirmar que “estão nos quilombos as primeiras formas  
de luta pela terra, hoje traduzidas em lutas pela reforma agrária, 
quanto as origens do próprio campesinato brasileiro”. Segundo seu  
autor de referência:

desde o século XVii – ganhando força nos séculos XViii e XiX – 
constituiuse um campesinato no Brasil. Suas origens são os próprios 
quilombos [...] as comunidades de fugitivos de índios aldeados (refu
giados de aldeamentos religiosos e leigos, que se redefiniam etnica
mente); as comunidades camponesas formadas por setores sociais de 
homens livres pobres “marginalizados” e/ou “desclassificados” (de
nominamos a população livre pobre fora do controle privado dos mun
dos coloniais), como os desertores militares; as atividades econômicas 
de roceiros (gestadas a partir de economias próprias dos escravos, qual 
seja o tempo e roças destinadas aos escravos por seus próprios senho
res para que garantissem seu próprio sustento e a gestação de setores 
camponeses de lavradores pobres – homens livres – nas áreas não vol
tadas para a agroexportação e/ou nas franjas das áreas econômicas de 
fronteiras abertas). (Gomes apud nogueira, 2005, p.135)

de um ponto de vista histórico, podemos apontar que os “cam
poneses” emergem como expressão política da forma singular de ex
pansão e consolidação do capitalismo no Brasil. desde a experiência 
de colonização, da posse da terra dos povos aqui constituídos e dos 
negros trazidos à força e vilipendiados – processo radicalizado pela 
Lei de Terras de 1850 – até o golpe militar de 1964, perpassando os 
períodos de industrialização do Brasil, nas décadas de 1930 e 1950, 
os processos políticos pelos quais o país passou criaram condições 
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para que a propriedade da terra – fonte do poder político de uma 
importante classe dominante brasileira – não se constituísse como 
impeditivo para a realização de um projeto de desenvolvimento 
econômico propriamente capitalista. a Lei de Terras impede a pos
sibilidade histórica de amplos grupos de famílias que têm suas ex
periências associadas ao espaço rural de se territorializar, ou seja, 
de ali construir sua existência de forma “livre”. do mesmo modo, a 
expansão da indústria já na década de 1930 não significou a consti
tuição de um conflito político entre proprietários de terras e capital; 
estes, ao contrário, se fundiram, conformando as bases da política 
nacional, ainda que os primeiros tenham deixado o centro do pro
cesso. o novo ciclo de industrialização verificado na década de 1950 
promoveu a expansão das atividades agrícolas pela introdução de 
novas culturas, agora com utilização de tecnologias industriais,  
reafirmando o caráter concentracionista da organização fundiária  
e a progressiva expulsão de famílias de seu espaço social historica
mente construído.

a luta pela terra emerge, fundamentalmente, como um dos as
pectos mais significativos da questão agrária brasileira; como a ma
nifestação de resistência de povos, grupos e movimentos organi
zados aos processos de exclusão, expulsão e expropriação da terra, 
da vida na terra. no limite, em períodos determinados, serão as lu
tas sociais que transformarão a reforma agrária em projeto político 
popular amplo.

assim, a história brasileira pode também ser lida através da luta 
dos povos negros, povos indígenas e demais grupos que vivem do 
campo. igualmente, através dos posseiros, além de famílias de pe
quenos produtores, de trabalhadores rurais que, na década de 1950, 
produziram inúmeros movimentos de luta pela terra, pelo trabalho 
e pela reforma agrária (e com eles um acirrado debate acadêmico).

naquele momento, afirma Francisco de oliveira, a amplifica
ção da política foi maior entre os trabalhadores rurais que entre os 
trabalhadores da cidade, pois havia a possibilidade da “dessubor
dinação” da posição de “apêndice da velha classe dominante lati
fundiária” (1999, p.63). dentre os inúmeros movimentos de traba
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lhadores, destacamse as Ligas camponesas no nordeste, contando 
tanto com o apoio dos setores progressistas da igreja católica quan
to do Partido comunista Brasileiro, ainda que sua situação fosse 
ilegal.

Silas nogueira relata que “surgiram Ligas em vários estados 
brasileiros principalmente no nordeste”. as Ligas camponesas 
defendiam

camponeses contra a expulsão da terra, contra a elevação do preço dos 
arrendamentos e fins de práticas de exploração como o “cambão”, me
dida imposta aos colonos que os obrigava a trabalhar um dia de graça 
para o fazendeiro. mas a bandeira que caracterizaria as Ligas como 
inimigas primordiais do latifúndio era a defesa da expropriação de ter
ras sem indenização prévia. (2005, p.1645)

José de Souza martins explica que, no final dos anos de 1950,

dominava a concepção de que o País estava fraturado – de um lado 
o País próspero e de outro o País miserável. mais importante nisso 
tudo, e aí estava a verdadeira subversão que convulsionaria o País nos 
anos seguintes, era a tomada de consciência por importantes setores 
das elites (os bispos e o clero, os intelectuais, numa parcela dos políti
cos, alguns empresários) de que a questão da miséria era uma questão 
política. (1999, p.67)

Para Silas nogueira, as eleições de Juscelino Kubitschek e de 
João Goulart marcam uma experiência de maior intensidade das 
liberdades democráticas no âmbito institucional, expressa no cres
cimento de entidades populares de base urbana, com a organização 
sindical e estudantil, e com o avanço das Ligas camponesas. “Trata
se da chamada ‘fase desenvolvimentista’ marcada por acelerada 
industrialização e por forte crescimento da urbanização.” nesse 
contexto, segundo o autor, o Partido comunista Brasileiro, mesmo 
na ilegalidade, influencia a maior parte dos sindicatos, urbanos e 
rurais, tendo inclusive criado a Ultab (União dos Lavradores e Tra
balhadores agrícolas), que se expandiu em quase todo o Brasil. “as 
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Ligas camponesas crescem e, ainda que divergindo dos setores in
fluenciados pelo PcB, avançam com a proposta da reforma agrária, 
realizando ocupações de terra e intensificando a discussão sobre a 
prevalência do latifúndio.” ao mesmo tempo, diz nogueira (2005), 
os setores progressistas da igreja católica criam o movimento de 
educação de Base, que chega sobretudo aos trabalhadores e mora
dores do espaço rural (2005, p.165).

destarte, havia grandes expectativas por amplas reformas, so
bretudo a reforma agrária, em virtude da atividade política das Li
gas camponesas, da percepção atenta de setores da igreja católica 
acerca da miséria que tomava o espaço rural brasileiro. ao mesmo 
tempo, o operariado urbano ganhava força e organização política. 
em âmbito internacional, assistiamse aos êxitos da revolução cu
bana (1959) e à expansão do comunismo como horizonte político 
amplos. emerge, pois, a possibilidade de solapar as bases latifun
distas que, em grande medida, fundamentavam o poder político do 
estado brasileiro.

as liberdades democráticas [possibilitadas em grande medida pelo 
governo Jango] permitem um avanço dos movimentos sociais inicia
dos na década anterior [...] a chamada “ala progressista” da igreja ca
tólica, com base na Teologia da Libertação, parte para atuação mais 
ofensiva, contribuindo tanto para a criação de sindicatos, associações 
como para outros mecanismos de ação comunitária [...] no campo, 
continua a violência contínua com as expulsões de posseiros e explo
ração da força de trabalho [...] o movimento popular responde com 
ocupações e intensificação da luta pela reforma agrária. as Ligas cam
ponesas crescem em quantidade e importância política no cenário  
nacional. nas cidades, as diferentes categorias de trabalhadores em
preendem mobilizações, grandes greves e manifestações. os estu
dantes fortalecem a Une enquanto instrumento de participação e 
transformação política. (nogueira, 2005, p.1689).

além disso, afirma Francisco de oliveira, as reformas de base 
dos anos 1950 e 1960 apontavam para o questionamento da distri
buição da riqueza, “unificando também categorias diversas de tra
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balhadores urbanos, classes médias antigas e novas, profissionais 
de novas ocupações, agora autonomizados”. Unido a esse fato ha
via intensa discussão sobre a educação, mais precisamente sobre o 
papel da escola pública, da produção intelectual, a função dos inte
lectuais que, “nessa nova relação, tornavamse ‘intelectuais orgâ
nicos’ da política, sem que estivessem necessariamente ligados a 
partidos políticos” (oliveira, 1999, p.64).

José de Souza martins relata que os militares viam fortes tensões 
no campo, suficientes para produzir uma base de desestabilização 
política no país. “na falta de uma elite dirigente capaz, as tensões no 
campo viabilizavam e fortaleciam a ação dos diferentes grupos de 
esquerda, que não podiam deixar de representar e protagonizar as 
mudanças sociais e políticas radicais.” Visto de um ângulo maior, 
isso significa que as tensões no campo, junto com as mobilizações 
dos setores operários nas cidades – num contexto global onde emer
giam experiências de revoltas e revoluções, sobretudo na américa 
Latina do pósSegunda Guerra mundial –, poderiam levar o Brasil 
a uma opção políticoideológica desalinhada do chamado “bloco 
ocidental” que se constituíra, ainda que essas tensões no campo não 
tivessem (e, de fato, não tinham) força para tanto (martins, 1999, 
p.75). nessa atmosfera, acontece o golpe de estado de 1964.

Para José de Souza martins, o golpe se deu “para evitar a cha
mada revolução agrária [...] essencialmente, a dinâmica do proces
so vinha das inquietações rurais”, além do medo do comunismo 
(1997, p.83).

a “anulação do dissenso” vinha, mais uma vez, pela coerção, 
pela repressão das forças populares, ou, como afirmou Francisco de 
oliveira, como o “esforço desesperado de anular a construção po
lítica que as classes dominadas haviam realizado no Brasil, pelo 
menos desde os anos trinta” do século passado. assim, “tortura, 
morte, exílio, cassação de direitos, tudo era como uma sinistra re
petição da apropriação dos corpos e do seu silenciamento, do seu 
vilipendiamento” (1999, p.64).

mas, para acalmar os ânimos que se exaltavam no espaço rural e 
a ameaça de uma insurgência vinda do campo, fora, também, cria
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do o estatuto da Terra que, para José de Souza martins, era “uma 
legislação suficientemente ambígua para dividir os proprietários de 
terra e assegurar ao mesmo tempo o apoio do grande capital, inclu
sive o apoio do grande capital multinacional”. o estatuto da Terra 
classificava o uso e extensões de propriedade, formulando um con
ceito operacional de latifúndio a fim de estabelecer distinções entre 
terras desapropriáveis e terras não desapropriáveis. nesse sentido, 
pequenas propriedades sem uso social poderiam ser desapropria
das, enquanto uma flexível noção de empresa rural atribuía função 
social a muitas propriedades, excluindoas das desapropriações. 
esse sistema, desde logo, indicou a orientação modernizadora que 
viria nos anos 1970, com a expansão do capitalismo no campo bra
sileiro (martins, 1999, p.78).

ao mesmo tempo, a proposta de reforma agrária era contra
balançada com o projeto de ocupação da amazônia, a partir da 
criação da Sudam (Superintendência do desenvolvimento da ama
zônia) e do Banco da amazônia, que deveria conceder incentivos 
fiscais aos empresários que investissem 50% de seu imposto de ren
da no financiamento de projetos de desenvolvimento na amazônia. 
“os investimentos orientaramse de preferência para a agropecuá
ria, de modo que um grande número de empresários e de empresas, 
especialmente do Sudeste, sem tradição no ramo, tornaramse pro
prietários de terras”, o que animava o mercado imobiliário, conver
tendo proprietários de terra em proprietários de capital. Portanto, 
numa relação diametralmente oposta ao modelo clássico, a terra, 
em geral considerada entrave à expansão capitalista, convertiase 
no modo singular da expansão do sistema: “no modelo brasileiro o 
empecilho à reprodução capitalista do capital na agricultura não foi 
removido por uma reforma agrária, mas por incentivos fiscais”. o 
empresário comprava a terra e recebia incentivo fiscal, que trans
formava em capital, para tornála produtiva. “O modelo brasileiro 
inverteu o modelo clássico. Nesse sentido, reforçou politicamente a ir‑
racionalidade da propriedade fundiária no desenvolvimento capitalis‑
ta, reforçando, consequentemente, o sistema oligárquico nela apoiado” 
(ibidem, p.7980. Grifos nossos).
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enquanto se transformava a base técnica da agricultura (com o 
aumento médio da produtividade), gerando divisas por meio das 
exportações agrícolas, intensificavase o êxodo rural, pois esse pro
cesso reafirmava a concentração da propriedade e os entraves para 
o acesso à terra, fazendo com que, progressivamente, meeiros, pos
seiros, pequenos arrendatários, dentre outros, dessem lugar ao tra
balhador rural volante, também conhecido como “boiafria”, que 
vive na cidade e trabalha nos complexos rurais.

no geral, o sistema se apoiou na alta taxa de exploração do tra
balho e da condição humana, aliada à modernização tecnológica, 
que, progressivamente, eliminou várias categorias de trabalhadores 
do circuito produtivo. o empobrecimento dos grupos de famílias 
integrantes das classes populares, especialmente no campo, foi vi
sível; promoviase não apenas a esterilização da força de trabalho, 
mas também a eliminação de modos de vida distintos.

Silas nogueira, citando Zander navarro, afirma que, na década 
de 1970, em todo o país, quase 16 milhões de pessoas deixaram o 
campo. nesse período, houve uma redução de 68% para 44% da po
pulação rural. Processo que se seguiu na década de 1980, na qual a 
população do campo representava 32% da população total (navarro 
apud nogueira, 2005, p.173). a geração de excedentes populacio
nais nos médios e grandes centros urbanos integra parte do re
pertório dos resultados mais visíveis da modernização do campo. 
outros feitos importantes podem ser vislumbrados na construção 
das rodovias Transamazônica e rioSantos; nas inúmeras usinas 
hidrelétricas, dentre as quais, itaipu; e no PróÁlcool, programa de 
aceleração do desenvolvimento da produção sucroalcooleira.

Uma luta na região da Alta Mogiana e o MST  
no Brasil: emerge um novo sujeito político  
e uma nova forma de luta

o desenvolvimento da cultura canavieira acelerouse ainda 
mais a partir de 1975, com o Proálcool. em âmbito internacional, 
viviase uma crise energética, em função da diminuição da produ
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ção do petróleo. Para tanto, o governo militar brasileiro busca  
dinamizar a produção do álcool, a fim de que este seja uma alter
nativa para o momento de crise. o Proálcool foi, então, o progra
ma de aceleração do desenvolvimento da produção sucroalcooleira 
e, ainda, importante mecanismo do modelo geral de desenvolvi
mento econômico do país, uma vez que utilizava tecnologias e 
equipamentos nacionais, aliviando a dependência do açúcar bra
sileiro das oscilações do mercado internacional; além disso, garan
tia o abastecimento da frota nacional, reduzindo as despesas de 
importação de petróleo. o programa tinha como meta produzir 
10,7 bilhões de litros de álcool em 1985 e 14 bilhões em 1987 e, 
assim, “gerar álcool suficiente para misturar à gasolina (na pro
porção de 20% de álcool e 80% de gasolina)” (Silveira, 1998, p.55; 
cf. Geraldo, 2002, p.31).

no município e região de ribeirão Preto, o Proálcool

acentuou a tendência de concentração de capital pelos grandes pro
prietários e usineiros [conferindolhes força política], influi no aspecto 
demográfico, promovendo movimentos migratórios para a região, 
acentuou o estabelecimento de novas formas de relações de trabalho. 
influenciou no acesso à propriedade da terra, ao inviabilizar a sobrevi
vência dos pequenos proprietários e consolidou a monocultura da cana
deaçúcar [...] a região de ribeirão Preto foi o centro preferencial do 
programa. recebeu o maior volume de investimentos e absorveu maior 
grau de transformação no seu espaço econômico. (Geraldo, 2002, 
p.31)

Para os pequenos proprietários, isso significou a inviabilidade 
da produção, já que a intensificação da indústria sucroalcooleira 
criou a necessidade da utilização de canadeaçúcar própria, ou 
seja, produzida pelos próprios usineiros, forçando, então, a “desa
propriação” de terras de baixa escala produtiva (pequena produção 
ou familiar). em decorrência disso, nos anos de 1970 e 1980, a re
gião de ribeirão Preto sofreu significativo aumento de sua popula
ção urbana.
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com a instalação de usinas e grandes plantações, os municípios 
menores passaram a abrigar novos trabalhadores e boiasfrias, o 
que foi arrefecido na década de 1990 pela indefinição do programa 
governamental. a industrialização do município se deu, em boa 
medida, concomitante à expansão industrial verificada no Brasil; 
contudo, como afirmam Walker & Barbosa (2000), nunca ultrapas
sou as atividades do setor terciário, embora, em 1980, a população 
rural seja apenas de 15% do total (2000, p.1767).

Segundo Ubaldo Silveira, a safra 1993/1994 de canadeaçúcar 
alcançou os maiores índices produtivos até então já vistos na região 
de ribeirão Preto: “80% das 29 usinas e 17 destilarias da região ter
minaram a moagem da cana com um aumento médio de 10% na 
produção. nessa safra os usineiros colheram 65 milhões de tonela
das de cana” (1998, p.55).

com a consolidação da agroindústria na região de ribeirão Pre
to, em pouco tempo edificaramse os setores modernos da indús
tria de bens de produção para a agricultura. constituiuse, assim, 
um verdadeiro complexo agroindustrial, que combinou a indústria 
e as atividades agrícolas com o processo de urbanização acelerado.

nesse contexto, “o povo camponês, pobre, [...] mestiço, caipi
ra, era obstáculo a ser removido, ou com a sorte de condenados, 
transformados em força de trabalho barata para a expansão da agro
indústria”. a promoção da morte, ciladas e massacres contra tra
balhadores, no entanto, não impediu que a luta e a organização 
prosseguissem:

os muitos pontos de resistência, na cidade e no campo, com o iní
cio do esgotamento da ditadura [...] ganham força e capacidade orga
nizativa. o movimento sindical urbano rompe as amarras repressivas, 
cresce e instala nova fase de lutas políticooperárias. moradores das 
grandes periferias mostram que, a despeito da violenta repressão, o an
seio de participação política e de transformação da realidade nunca 
deixou de existir entre os excluídos. com inúmeras dificuldades, frag
mentadas ideológica, cultural e politicamente, as manifestações popu
lares ganham as ruas e mostram que nem todos foram atingidos pela 
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desesperança e pelo desânimo, impostos pela ditadura do grande capi
tal e das elites. (nogueira, 2005, p.1745)

na região da alta mogiana, o ano de 1983 é significativo no que 
toca à organização dos trabalhadores rurais após a ditadura militar 
(19641984). nessa região, o corte da canadeaçúcar era feito pelo 
sistema chamado “5 ruas”, ou seja, “cada trabalhador recebia 5 fi
leiras de cana para cortar e, em cada espaço previamente estabeleci
do, ele amontoava a cana cortada”. contudo, as usinas afirmavam 
que o melhor seria atribuir “7 ruas” para cada trabalhador, pois 
isso poderia propiciar tanto a economia de combustível utilizado 
pelas carregadeiras quanto um aumento da capacidade produtiva, 
em vista da intensificação do ritmo de trabalho dos volantes, ou 
boiasfrias (Geraldo, 2002, p.49).

a organização sindical reivindicaria, no município e região de 
ribeirão Preto, melhores condições de salário e trabalho às catego
rias rurais a partir de ampla movimentação realizada pela Pastoral 
da Terra nessa região. assim, um forte movimento adentrou o ano 
de 1984 e precipitouse em Guariba (SP) quando, numa importan
te manifestação, o prédio da Sabesp foi depredado, em virtude das 
abusivas taxas de água. “dias depois, ganhava a adesão de cortado
res de cana e de apanhadores de laranjas de cidades da região como 
araraquara, Sertãozinho e Bebedouro. em pouco tempo, a greve 
expandiuse por todo o estado“ (ibidem, p.4950). o movimento(ibidem, p.4950). o movimento 
passaria a ser conhecido como o levante de Guariba.

no entanto, veio a reação:

a violenta repressão, com tiros e forte pancadaria, tinha por objeti
vo dar exemplo ao país inteiro. a ditadura ainda vigente não poderia 
deixar a enorme categoria encontrar os caminhos de utilizar a sua força 
e mostrar as mazelas do emergente setor agroindustrial. o Proálcool, 
como todas as formas de subsídios que o sucederam, era vendido pelo 
marketing oficial e oficioso como solução para o desemprego, para a 
desigualdade e até mesmo para os problemas ecológicos gerados pela 
monocultura. [...] Grande parte dos meios de comunicação da região, 
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incluindo jornais, rádios e televisão, usou de dois artifícios bastante 
comuns na época, ou silenciavam ou batiam com bordões como arrua‑
ça de uma minoria e baderna entre trabalhadores. entrevistas com usi
neiros, seus representantes e comandantes policiais inundaram a 
mídia; imagens da violência somente aquelas cometidas pelos traba
lhadores em resposta à repressão policial. (nogueira, 2005, p.2023)

o movimento esmoreceu, porém, o sindicalismo rural prosse
guiu fortalecido. É importante ressaltar que as lutas sociais no camÉ importante ressaltar que as lutas sociais no camas lutas sociais no cam
po em ribeirão Preto não emergem do episódio contemporâneo 
oriundo da organização dos trabalhadores volantes. remontam, 
pelo menos, ao processo de expansão do ciclo cafeeiro.4 no entanto, 
desse episódio em diante, as lutas ganhariam novos conteúdos e 
outras formas, ainda que persistisse a organização sindical e pon
tual dos trabalhadores rurais. essa reformulação do processo de 
luta se inseria no contexto político, econômico e social do Brasil dos 
fins da ditadura militar.

no rio Grande do Sul, também a partir da década de 1970, um 
conjunto de aspectos econômicos e políticos, associado ao que se con
vencionou chamar de modernização da agricultura, faria emergir o 
empobrecimento dos grupos de famílias de pequenos produtores  
e trabalhadores rurais, concomitantemente à emergência de um se
tor agrícola com novos padrões de produção, centrados no uso  
intensivo de tecnologias. amplos contingentes de trabalhadores 
rurais viamse, nesse processo, jogados às margens do circuito eco
nômico das relações sociais, passando a integrar massas excedentes 
nos centros urbanos. em razão da concentração de imigrantes eu
ropeus entre os trabalhadores rurais no rio Grande do Sul e da  
necessidade concreta e política da permanência na terra – território
base de suas experiências sociais –, emerge uma nova luta social no 
campo brasileiro.

ao mesmo tempo, no mato Grosso do Sul, em São Paulo, em 

4  Sobre as lutas camponesas na região de ribeirão Preto, ver: Welch & Geraldo 
(1992). a obra, no entanto, abarca o período do ciclo cafeeiro em diante. não 
encontramos registro de lutas camponesas no período histórico anterior.
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Santa catarina e outros estados do norte e do nordeste, setores 
progressistas da igreja católica já desenvolviam, desde os idos de 
1950, importante trabalho no espaço rural, que desaguaria, em 
1975, no surgimento da comissão Pastoral da Terra – cPT. de
senvolvendo trabalho de formação política e de conscientização da 
necessidade da luta pela terra de trabalho com diversos grupos, a 
cPT passa a atuar para aproximar os movimentos que se encontra
vam distantes, realizando, em julho de 1982, em medianeira, no 
Paraná, um encontro nacional de grupos e organizações de luta pela 
terra. desse encontro, outros tantos seriam organizados até que, 
em 24 de janeiro de 1984, é realizado o i encontro nacional do 
movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra. nascia, ali, o 
mST, com oitenta representantes de treze estados federativos bra
sileiros5 que se inseriam nos processos políticos empreendidos no 
país nos fins da década de 1970 e início da década de 1980. o mST 
tem, portanto, como o primeiro e mais próximo intelectual orgâni
co do movimento em constituição, a base religiosa da cPT.6

com a sinalização do fim da ditadura militar instaurada em 
1964, constituíase, no interior das classes trabalhadoras, um mo
vimento nacional pela abertura política do Brasil. emergem, então, 
as lutas operárias na Grande São Paulo, nas quais nascem o Partido 
dos Trabalhadores – PT e a central Única dos Trabalhadores – 
cUT, os movimentos estudantis pródemocracia, dentre outras 
manifestações políticas e culturais em favor da redemocratização 
do país. assim, a luta pela reforma agrária, empunhada pelo mST, 
encontrou acolhida nesse conjunto de lutas sociais dos setores orga
nizados da sociedade brasileira, sustentando, juntamente com ou
tras formas de organização de trabalhadores, um novo projeto 
democráticopopular de desenvolvimento econômico, político e 

5 Para análise mais detalhada do surgimento do mST, ver Fernandes & Stédile 
(2000).

6 Para Silas nogueira, o vínculo do mST com a igreja católica, existente ainda 
hoje, “é um dos elementos mais perturbadores da discussão que o próprio mo
vimento faz sobre sua identidade, autonomia e independência”. Para o pesqui
sador, essa autonomia colocase em questão ainda na atualidade (2005, p.177).
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social. Projeto este que via na luta por reformas uma possibilidade 
concreta de fazer com que as forças populares participassem ativa
mente dos processos políticos nacionais. até, pelo menos, a cons
tituinte de 1988, a política se reavivara com a emergência de foros 
de direitos: direitos ao trabalho, à autoorganização, à saúde, à edu
cação, direitos da criança e do adolescente e direito à terra.

em janeiro de 1985, o mST realiza seu Primeiro congresso 
nacional. Seu lema: “Sem reforma agrária não há democracia. 
ocupação é a solução. Terra para quem nela trabalha”. a partir de 
então, o movimento passou a promover ocupações e criar acampa
mentos em terras devolutas ou improdutivas, estatais ou em desa
cordo com as legislações que versam sobre a propriedade da terra 
no Brasil e sobre o meio ambiente, buscando defender um projeto 
popular de desenvolvimento agrário por intermédio da luta pela 
terra, pela reforma agrária e pela transformação radical da socieda
de – três objetivos gerais aprovados quando do surgimento do mo
vimento.

em pouco tempo, o movimento se tornou a principal organiza
ção de luta pela terra no país, com estrutura organizativa em prati
camente todos os estados brasileiros. Tratouse, desde logo, de um 
sujeito coletivo cujo alicerce estava na concepção de democracia 
constituída no interior da sociedade civil, construída entre os gru
pos e classes subalternas, a partir de sua práxis transformadora das 
bases latifundistas da estrutura agrária brasileira. Junto com outros 
instrumentos políticos de organização da classe trabalhadora, cUT 
e PT, o movimento Sem Terra cumpria a função de ampliar os es
paços da política, da criação e convivência do dissenso, outrora  
esmaecido pela articulação agrárioindustrial e pelas forças coerci
tivas do estado.

a cada novo assentamento conquistado, a ocupação de outra 
fração do território nacional. no entremeio, a busca e formação de 
novos quadros/militantes, sujeitos da transformação da sociedade. 
assim, ao longo da década de 1980, a luta pela terra perpetrada 
pelo mST foi consolidando um importante instrumento de orga
nização da classe trabalhadora. ao mesmo tempo, nos termos do 
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geógrafo Bernardo mançano Fernandes, foi se espacializando, gra
ças à territorialização de famílias de trabalhadores e extrabalhado
res rurais:

as ocupações massivas [passam a ser] um elemento novo que con
tribui para o avanço da luta pela terra. [...] essas lutas foram desenvol
vidas por meio dos processos de espacialização e territorialização dos 
movimentos sociais no campo. embora alguns pesquisadores deno
minem essa política de assentamentos rurais como uma política de  
reforma agrária, a existência da imensa maioria dos assentamentos é 
resultado da luta pela terra. assim, pela inexistência da reforma agrá
ria, as ocupações têm sido a principal forma de acesso à terra. (Fernan
des, 2001, p.201) 

Apontamentos sobre o Brasil contemporâneo,  
o espaço rural e o MST

a década de 1990 é, para Francisco de oliveira, o período de 
mudança de paradigma: do iluminismo para o conservadorismo ou 
reação. nessa década, segundo ele,

a sociedade brasileira passa a ser presidida pelo signo da reação, do 
conservadorismo, em sentidos sociológico e político fortes. não se 
está tratando aqui da “cor” política dos políticos e dos partidos; no 
passado, frequentemente, partidos com base rural, como o velho Parti
do Socialdemocrático, não eram conservadores nem reacionários nos 
sentidos político e sociológico fortes assinalados, embora o fossem do 
ponto de vista do clássico espectro político. mas, do ponto de vista  
do iluminismo, ele era, também, e sua ação prática o confirmava, um 
partido “iluminista”, progressista. (1998, p.225)

É o governo collor que marca o início do conservadorismo. Sob o 
estigma do marajá, que “simbolizava a ira e o ressentimento popu
lar contra as longas filas do inSS”, collor de mello atacou destruti
vamente as instituições públicas do precário estado de Bemestar 
Social brasileiro, processando um verdadeiro “desmantelamento do 
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aparelho do estado para as políticas públicas”, dando início, aí, a 
uma nova era, que ganharia maior expressão com Fernando Hen
rique cardoso – “organizador” das articulações. nesse período, o 
conservadorismo ganha estatuto de projeto de hegemonia:

porque unifica praticamente todo o espectro político que vai do centro 
à extrema direita, e no plano dos interesses de classe burgueses unifica 
os que vão do campo à cidade, passam pela nova complexidade dada 
por uma divisão social do trabalho, em que a própria agricultura já é 
inteiramente capitalista, a indústria é 34% do PiB nacional, os serviços 
já são mais de 50% do PiB e não são mais serviços de garotos lavando 
carros na rua, e a intermediação financeira (bancos e finanças não ban
cárias) alcançou a marca, recorde para o mundo capitalista, de uns 13% 
do PiB nacional; além disso, o que não é desimportante, as antigas fra
turas regionais, que no passado deram lugar às revoltas e revoluções, a 
última das quais foi a própria revolução de [19]30, foram substituídas 
por uma burguesia (com todos os seus ramos e frações) unificada nacio
nalmente (que inclui, é claro, a burguesia internacional aqui presente), 
que é a mesma da amazônia ao rio Grande do Sul, passando pelo nor
deste, num movimento que teve nas empresas estatais um dos epicen
tros de sua aglutinação regional e nacional. (ibidem, p.2267)

Por essa razão, afirma o autor em outra obra, que o Brasil con
temporâneo já não pode mais ser considerado subdesenvolvido. 
antes, tratase de uma verdadeira economia industrial, moderna, 
com complexo setor financeiro, de serviços e comercial. “altamen
te urbanizado, pouca força de trabalho e população no campo,  
dunque nenhum resíduo précapitalista; ao contrário, um forte 
agrobusiness”, além de amplo setor industrial (2003, p.1323).

nesse período, os interesses das classes dominantes passam a 
ser tomados como “senso comum” para os dominados, com a miti
ficação da estabilidade monetária, após o sucesso do Plano real. as 
classes populares dominadas, que tiveram uma terrível experiência 
com a inflação, passaram a defender a estabilidade, ou seja, a não 
reforma – “único meio” pelo qual essas classes poderiam ter suas 
condições de vida melhoradas. as implicações desse processo fo
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ram, para Francisco de oliveira, em primeiro lugar uma substitui
ção do princípio da esperança pelo princípio da realidade, no qual a 
expectativa em torno da resolução dos problemas historicamente 
constituídos (princípio da esperança) cede lugar para a ideia de que 
existem limites e o status quo deve ser aceito (princípio da reali
dade). em segundo lugar, o plano dos direitos é substituído pelo 
plano do contrato mercantil. os direitos sociais historicamente 
constituídos sob a égide do capital produtivo são destruídos nas re
formas constitucionais promovidas por FHc: direitos dos funcio
nários públicos, dos trabalhadores, dos aposentados; reabertura de 
demarcações indígenas, flexibilização do trabalho, estado tratado 
como empresa, etc., etc. (oliveira, 1998, p.22730).

ao mesmo tempo, processamse profundas transformações no 
espaço rural, com o objetivo de criar bases para o desenvolvimento 
agrícola competitivo. como afirma mauro malin, amplos subsí
dios para a agricultura e fortalecimento do setor, bem como nova 
postura do itamaraty nas negociações externas, serão parte dos es
forços do governo FHc:

a mudança tecnológica, dos transportes e das comunicações, que ti
rou o campo de um aparente isolamento, tornou mais visíveis as articu
lações entre todos os segmentos da vida econômica. nas contas do 
[então] presidente da associação Brasileira de agribusiness, roberto ro
drigues, o agronegócio representa 25% do valor da produção total brasi
leira e é responsável por 37% dos empregos gerados no país e por 40%  
das exportações (O Estado de S. Paulo, 20/9/2001). (malin,2002, p.209)

Para malin, o governo de Fernando Henrique cardoso “deu 
vida” à reforma agrária, se comparado às gestões anteriores. o Pri
meiro Plano nacional de reforma agrária, previsto pelo estatuto 
da Terra sancionado pelo governo militar de castelo Branco – e, na 
época, seu ministro do Planejamento, roberto campos –, foi, fi
nalmente, elaborado pelo governo democrático de José Sarney, en
gendrando um amplo movimento, tanto dos setores progressistas 
quanto dos setores conservadores da política brasileira. Sarney 
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anunciou uma meta de 1,4 milhão de famílias assentadas, ainda no 
ano de 1985. com um investimento de cerca de US$ 263 milhões, 
entre 1985 e 1989 (2002, p.182).

no entanto, revelanos ariovaldo Umbelino de oliveira, “ape
nas 8% das terras previstas foram desapropriadas, e 10% das famí
lias assentadas“, ou seja, 140 mil famílias (2001, p.200).

Segundo malin, no governo Fernando collor e, posteriormen
te, no de itamar Franco (19901994), os investimentos foram da 
ordem de US$ 353,1 milhões, o que, em termos absolutos, signi
ficou a desapropriação de 265 imóveis, correspondentes a uma 
área de 1.459.632 ha, na qual foram assentadas 41.625 famílias 
(2002, p.186).

ariovaldo Umbelino de oliveira afirma, porém, que nesse pe
ríodo, tal como no governo Sarney, a reforma agrária não se consti
tui como reforma social de grande envergadura, ao menos enquanto 
política de estado (2001, p.200).

ressalta malin que o governo FHc criou também um dispo
sitivo constitucional para a arrecadação de terras: áreas nas quais 
existam trabalho escravo ou plantas psicotrópicas podem ser desa
propriadas para fins de reforma agrária, além da efetivação do reco
nhecimento da propriedade da terra a grupos remanescentes de 
quilombos – dispositivo constitucional previsto desde 1988 que, no 
entanto, passou a vigorar, por meio da distribuição de títulos de 
posse, somente a partir de 1995. em 1998 é homologada a lei com
plementar que cria um fundo especial de r$ 1 bilhão para o Banco 
da Terra, cujo embrião é a cédula da Terra – fundo desenvolvido 
com o apoio do Banco mundial. o Banco da Terra passava a finan
ciar a aquisição de imóveis rurais e a realização de obras de infraes
trutura até o limite de r$ 40 mil por família, com amortização em 
até vinte anos. decretos autorizam o incra a participar de leilões 
para aquisição de terras para fins de reforma agrária e, assim, mes
mo não sendo nenhum entusiasta da reforma agrária, Fernando 
Henrique cardoso criara algumas bases para sua realização nos  
termos dos processos globais da economia de mercado. apenas  
em seu primeiro mandato, o governo Fernando Henrique investiu 
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r$ 1,397 bilhão. até o ano de 2001, final de seu segundo mandato, 
já haviam sido assentadas 584.655 famílias, o que corresponde a 
uma média de 83,5 mil por ano (malin, 2002, p.183).

Todavia, o geógrafo Bernardo mançano Fernandes atenta que 
as políticas sociais tiveram o capital e o mercado como suas prin
cipais referências, o que, para o autor, significou, antes, uma tenta
tiva de destituir de sentido as lutas promovidas pelos movimentos 
sociais:

desde a sua primeira gestão, o governo Fernando Henrique car
doso [...] [criou] diversas políticas com o objetivo de impedir o avanço 
da luta pela terra. Para tentar diminuir o crescimento das ocupações de 
terra, foi criado o Banco da Terra: uma política de compra e venda  
de terras. igualmente, por meio de medidas provisórias, iniciou uma 
série de políticas, como, por exemplo: não realizar vistorias em terras 
ocupadas, não assentar as famílias que participarem de ocupações, ex
cluir os assentados que apoiarem outros semterra na ocupação de ter
ra, tentando, dessa maneira, impedir o processo de territorialização da 
luta pela terra. (2001, p.22)

de fato, as inúmeras medidas tomadas pelo governo Fernando 
Henrique cardoso buscaram criar obstáculos para a expansão do pro
cesso de luta, dentre os quais, a proibição da vistoria de áreas rurais 
“invadidas”,7 por meio da medida provisória no 2.18356/2001 – 
mecanismo bastante significativo se levado em conta que, somente 

7 Jucelino Strozake, advogado e integrante do Setor de direitos Humanos do 
mST, explica que a constituição Federal Brasileira, no artigo 184, prevê a desa
propriação de terras que não cumprem função social para fins de reforma agrá
ria. a função social, prevista pelo artigo 186, é o aproveitamento racional e 
adequado dos recursos naturais disponíveis, além da preservação do meio am
biente e da observância das disposições que regulamentam as relações de traba
lho e o bemestar de trabalhadores e proprietários. da mesma maneira, a 
invasão de quaisquer propriedades privadas é considerada pelo código Penal 
brasileiro como crime de esbulho possessório. nesses termos, é possível dizer 
que o território cuja utilização está em desacordo com a lei encontrase “vazio”, 
portanto, passível de ocupação, desde que esta dê uma utilidade social ao espa
ço (ver www.mst.org.br). 
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na década de 1990, o mST trouxe para suas bases mais de 400 mil 
famílias para ocuparem latifúndios (cf. www.mst.org.br), numa 
tentativa de recompor o campo político do dissenso, novamente 
destituído por aquilo que Francisco de oliveira (1999, p.6779) 
chamou de “vida regulamentada pelo mercado”, na qual emerge a 
“falsa consciência da desnecessidade do público” e a “necessidade 
da privatização da vida”, que impõem a necessidade da recomposi
ção do espaço da política, nem sempre recuperado.

na realidade, explica roseli caldart, desde 1987, o mST aden
tra um momento histórico de ampliação de suas estruturas de orga
nização e de participação coletivas. emerge no interior do movi
mento a perspectiva da organização de massas que, em outros 
termos, significa um movimento com ampla estrutura organizati
va. duas decisões do mST marcam esse novo momento histórico 
do movimento. “a primeira decisão foi a de que o MST seria tam‑
bém o movimento ou a organização dos assentados. isso aconteceu 
logo que começou a ser conquistado um número significativo de 
assentamentos, colocando a questão da identidade do assentado” 
(caldart, 2004, p.1334).

Havia o discurso do governo de que, na condição de assentados, 
os trabalhadores deixavam de ser sem‑terra e passam a ser com‑terra. 
no entanto, a realidade da falta de condições para a reprodução  
da existência no interior do assentamento impunha a necessidade da 
continuidade da luta. “a dúvida então não era sobre continuar lutan
do, mas se afinal a luta era a mesma ou era outra” (ibidem, p.134). 

caldart relata que, nesse momento, aventouse a possibilidade 
de criação de outro movimento, o movimento Pé no chão, orga
nização específica dos assentados para a luta por direitos sociais 
constituídos. Por deliberação do Primeiro encontro nacional dos 
assentados, em 1986, em cascavel, no Paraná, o movimento não 
ganhou força, pois havia o entendimento de que, se os movimentos 
fossem separados, certamente seriam enfraquecidos, correndo o 
risco de ser destruídos antes mesmo de atingir a maturidade. além 
disso, a proposta não condizia com os próprios objetivos e prin
cípios do mST, que apontavam, quando do seu surgimento, para 
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além da luta pela terra. esta seria seu pilar principal, porém, a luta 
não deveria se esgotar aí:

mas a importância histórica da decisão tomada pelo mST nessa 
época está também, e talvez principalmente, nos desdobramentos or
ganizativos que ela provocou. em uma organização pensada para fazer 
a luta massiva pela terra ainda não cabiam os desafios próprios da  
organização da produção e do conjunto da vida social nessas novas  
frações de território conquistadas. manter o compromisso com os as
sentados significou passar a incluir um novo tipo de preocupações e de 
demandas para os semterra do mST, abrindose para questões que 
podem assumir outra lógica que não aquela nascida da luta pela terra 
propriamente dita. (ibidem, p.135)

aparecia, assim, uma tensão entre duas formas organizativas 
distintas, com lógicas distintas: a organização para o avanço da luta 
pela terra, que inclui a mobilização maciça para os movimentos de 
ocupação do território e a organização para o avanço da produção 
nos assentamentos, que envolve formação técnica, organização e 
planejamento de produção, e outros itens. essa tensão, afirma cal
dart, culminou em um novo perfil organizativo do mST, que se 
caracteriza pela relação dialética dessas lógicas, ou seja, na relação 
entre o movimento de massas e a organização social.

os semterra que cortam cercas, ocupam terras, enfrentam confli
tos com o estado e os latifundiários são também aqueles que se tornam 
dirigentes de empresas, que negociam em bancos, que fazem parce
rias, que contratam técnicos e discutem as diretrizes de sua assessoria, 
que organizam sua produção em agroindústrias, e que chegam até a 
regular mercados regionais através da produção agrícola que coman
dam. (ibidem, p.137) 

a segunda decisão, atrelada à primeira, foi a de que os assenta
mentos seriam lugar de relações sociais distintas, alternativas, com 
base em outras formas de organização da produção. Quer dizer, de
pois que o movimento decide que os assentados também fazem 
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parte de sua base organizativa, voltase para o estudo e pesquisa de 
experiências de produção. em 1990, emerge o Sistema coopera
tivista dos assentados – Sca, sinalizando que a cooperação agrí
cola seria o eixo da produção e estruturação das relações sociais no 
interior no assentamento. no mesmo ano, ocorre o 2o congresso 
nacional do movimento, de 8 a 10 de maio, sob o lema: “ocupar, 
resistir e produzir”. “em maio de 1992 foi fundada a confede
ração das cooperativas de reforma agrária do Brasil Ltda. – con
crab, tendo os mesmos semterra como seus dirigentes” (ibidem, 
p.139).

o balanço feito pelo mST em 1999 revela parte de suas con
quistas e avanços até então:

no campo econômico, já somos mais de 200 mil famílias assenta
das em mais de 7 milhões de hectares, libertos da cerca do latifúndio. 
continuamos pobres. mas agora temos trabalho o ano inteiro, casa, e 
produzimos alimentos. construímos nove cooperativas centrais, 81 
cooperativas locais, de produção, de serviços e de comercialização, e 
duas cooperativas de crédito. Temos mais de 45 unidades agroindus
triais. conquistamos linhas de crédito específicas para a reforma agrá
ria, como o Procera [Programa de crédito especial para a reforma 
agrária], e financiamentos do BndeS para a agroindústria. estamos 
orgulhosos de produzir as primeiras sementes agroecológicas de horta
liças do país. mas, o mais importante é que, em todas as áreas conquis
tadas do latifúndio e transformadas em reforma agrária, agora vivem, 
20, 30 vezes mais famílias do que antes. mais famílias com trabalho, 
mais alimentos sendo produzidos [...]. (mST apud caldart, 2004, 
p.13940)

em 1995, quando da realização do 3o congresso nacional do 
mST, a bandeira de luta passa a ser: “reforma agrária uma luta de 
todos”. alguns autores consideram este o terceiro momento históri
co do mST (cf. caldart, 2004; cf. militão, 2008). o movimento, a 
partir de então, passa a se mobilizar em torno das grandes questões 
nacionais. “a decisão fundamental desse momento foi a de fazer 
ações que buscassem tornar a opinião pública favorável à luta do 
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mST, o que significava demonstrar que a reforma agrária não era 
uma questão de interesse corporativo dos semterra” (caldart, 2004, 
p.145). em 1996, o mST lança o “manifesto dos semterra ao povo 
brasileiro”, no qual está exposta a perspectiva de um país melhor, 
com a democratização da terra. assim, o movimento passou a inte
grar o debate sobre alternativas de desenvolvimento para o Brasil.

em 17 de abril desse ano, porém, ocorreu o massacre de el
dorado dos carajás, no Pará. dezenove trabalhadores rurais sem
terra foram mortos pela Polícia militar do estado do Pará quando 
resistiram ao pedido de despejo da área que ocupavam. cerca de 
1.500 semterra estavam acampados na região e decidiram realizar 
uma marcha em protesto contra a demora da desapropriação da Fa
zenda macaxeira. no protesto, a rodovia Pa150, que liga Belém 
ao sul do estado, foi obstruída. no confronto com a polícia, 19 tra
balhadores morreram na hora e outros 67 ficaram feridos.

Kelli mafort, militante do mST, explica que:

através do massacre do eldorado dos carajás e da reação da sociedade, 
especialmente dos setores comprometidos da esquerda [...], a questão 
da reforma agrária, a questão agrária, [ganhou] extrema presença não 
só na vida dos semterra, mas na vida da sociedade como um todo. 
esse período também foi o período que o movimento SemTerra pas
sou a ser mais conhecido na sociedade.8

iniciase aí uma longa campanha contra a privatização da com
panhia Vale do rio doce. no dia 23 de abril do mesmo ano, o mo
vimento promoveu um ato político e cultural em frente à portaria 
de uma das mais importantes empresas da Vale do rio doce, loca
lizada em carajás, no município de Paraupebas, no estado do Pará. 
a manifestação mobilizou inúmeras personalidades do cenário po
lítico e artístico do país, além de trabalhadores e militantes de orga
nizações de trabalhadores. ao final do ato, deliberouse que ali 

8 Kelli mafort, em conferência ministrada em 9 de agosto de 2008, no encontro 
Terra e Universidade, realizado no centro de Formação dom Hélder câmara, 
em ribeirão Preto, no período de 9 e 10 de agosto.
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seria montado um acampamento, que deveria se constituir como 
ato de protesto mesmo após a venda da companhia. Segundo cal
dart, “a mobilização promovida pelo mST causou espanto em al
guns setores conservadores da opinião pública, tanto de direita 
como de esquerda”. no caso da direita, em virtude do fato de que 
“semterra” não poderia “meterse nesse assunto”. no que concer
ne à esquerda, o fato chamava a atenção para dois aspectos: primei
ro, “o de que os semterra não querem apenas terra, mas também o 
direito de cidadania plena”; o segundo, “o de que outros segmentos 
da sociedade que poderiam estar à frente dessa luta não estavam, 
pelo menos não com a força necessária para mobilizar o povo brasi
leiro contra essa ação” (2004, p.147).

É, então, realizada a marcha nacional por reforma agrária, 
emprego e Justiça, em 17 de fevereiro de 1997. a marcha partiu de 
São Paulo, minas Gerais e mato Grosso, chegando a Brasília em  
17 de abril do mesmo ano, “exatamente na data que foi transforma
da em dia internacional da Luta camponesa, homenageando os 
dezenove trabalhadores semterra assassinados em eldorado dos 
carajás, no Pará, em 17 de abril do ano anterior” (ibidem, p.148).

roseli caldart relata que foram cerca de 1.300 semterra que 
caminharam mil quilômetros ao encontro de outras cem mil pes
soas, “reunidas ali para prestar sua solidariedade ao mST, mas 
também para compartilhar do protesto contra o governo brasileiro 
e o seu modelo econômico de exclusão social e de multiplicação das 
desigualdades” (ibidem, p.148).

mais uma vez, a sociedade civil reunia forças: movimentos e or
ganizações populares, entidades de classe, intelectuais e artistas 
brasileiros:

Foi a partir de 1996, com esse duro massacre de eldorado dos ca
rajás, onde dezenove companheiros e companheiras foram assassina
dos e assassinadas e a própria repercussão no ano seguinte através da 
marcha que a gente realizou para Brasília, [...] e a própria mobilização 
cultural que teve: José Saramago escreveu um livro, as fotos do Sebas
tião Salgado que foram expostas nas principais capitais do mundo, o 
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cd do chico Buarque,9 [...] esse período trouxe uma visibilidade não 
só para o movimento SemTerra, mas também para a questão agrária 
bastante essenciais.10

nesse contexto, a educação adentra a agenda das classes popu
lares. em julho de 1998, é realizada a conferência nacional Por 
uma educação Básica do campo, por meio da articulação do mST 
com a conferência nacional dos Bispos do Brasil – cnBB, Fundo 
das nações Unidas para a infância – Unicef, organização das na
ções Unidas para a educação, a ciência e a cultura – Unesco e 
Universidade de Brasília – UnB. o encontrou promoveu um deba
te nacional sobre a situação da educação do campo, associando o 
tema a estratégias de desenvolvimento social do país (caldart, 
2004, p.149).

em 1998, o mST realizou a marcha pelo Brasil, junto com or
ganizações e movimentos do campo e da cidade:

durante o mês de agosto e começo de setembro, diversos grupos de 
semterra, de desempregados, de professores e de religiosos organi
zaramse em 72 colunas com aproximadamente duzentas pessoas em 
cada uma, e caminharam rumo à capital dos seus estados, passando pe
las cidades e discutindo com o povo do local a sua situação e a do país, 
e refletindo com as pessoas sobre possíveis alternativas para a supera
ção dos problemas ali identificados [...] a marcha pelo Brasil culmi
nou com a participação dos caminhantes no chamado Grito dos 
Excluídos, uma manifestação popular promovida pela igreja [católica] 

9 Kelli mafort está se referindo ao livro Terra, de autoria do fotógrafo Sebastião 
Salgado. Tratase de uma obra que, por meio de fotografias e legendas, retrata o 
drama dos despossuídos e migrantes brasileiros, além das experiências dos luta
dores pela terra. a obra é prefaciada pelo escritor José Saramago, primeiro es
critor em língua portuguesa a receber o Prêmio nobel de Literatura. o livro 
também é acompanhado por um cd de chico Buarque, com quatro músicas 
dedicadas aos semterra e letras relacionadas à luta pela terra no Brasil. além do 
livro, Sebastião Salgado também realizou a exposição Terra, em 1997, em qua
renta países e em mais de cem cidades brasileiras. Ver Salgado (1997).

10 Kelli mafort, em conferência ministrada em 9 de agosto de 2008, no encontro 
Terra e Universidade.
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junto com as organizações e movimentos sociais, e que, nos últimos 
anos, vem transformando o 7 de Setembro em um dia nacional de pro
testos contra o governo e suas políticas recolonizadoras da pátria brasi
leira, realizandose nas principais cidades do país. (ibidem, p.1501)

em fins da década de 1990, o mST expõe publicamente seu 
apoio à candidatura de Lula e do PT para a Presidência da repú
blica. a palavra de ordem era ampliar os espaços do “fazer” políti
ca, ampliar a participação popular na definição das estratégias de 
desenvolvimento do país – algo que, por sua história, o Partido dos 
Trabalhadores poderia engendrar. no entanto, a esquerda partidá
ria associada ao chamado novo sindicalismo, que vem à cena no final 
da ditadura militar de 1964 – vale destacar, junto com o mST –, já 
passava por profundas transformações.

Para alder Júlio calado, enquanto a cUT se expandiu no âm
bito do controle da máquina governamental, tomando “gosto pela 
progressiva colaboração de classes”, expressa tanto pelos diálogos 
estabelecidos com o patronato quanto na sua inserção nos espaços 
governamentais – inclusive com “cadeira”, no governo de Fernan
do Henrique cardoso, na gestão do Fundo de amparo ao Traba
lhador – FaT, o Partido dos Trabalhadores, pela via institucional, 
desde 1982, passou a comemorar a ininterrupta sucessão de con
quistas em prefeituras, câmaras municipais, assembleias legisla
tivas estaduais, no congresso nacional e no Senado. esses novos 
espaços institucionais fizeram com que militantes oriundos das lu
tas populares no campo e na cidade passassem a abandonar a luta 
política, uma vez que necessitavam ocupar os espaços governamen
tais conquistados:

daí para frente, a perspectiva de classe foi cedendo lugar a uma 
luta fratricida, interna ao Partido e à cUT, posto que o que ora conta
va era o controle da máquina a serviço dos interesses de pequenos gru
pos, empenhados em garantir seus respectivos postos de mando ou 
suas táticas eleitorais. Se, antes, mesmo disputando eleições, havia a 
preocupação, por exemplo, com assegurar critérios programáticos, cri
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térios de aliança apenas com forças dentro do campo socialista, além  
de critérios de perfis de candidaturas, doravante vão prevalecer outros 
critérios, muito semelhantes aos adotados pelos partidos e sindicatos 
da ordem. (calado, 2008, p.25)

ainda assim, a chegada do Partido dos Trabalhadores ao gover
no federal, no ano de 2003, revigorou a esperança de uma nova 
orientação políticoeconômica de desenvolvimento para o país, 
bem como a ampliação da participação das forças populares nos 
processos políticos.

a reforma agrária, proposta do Plano nacional de reforma 
agrária para o período de 2004 a 2007, aparece como parte do am
bicioso plano do governo federal em reduzir substantivamente a 
pobreza e a miséria que envolviam, na época, mais de quarenta mi
lhões de pessoas no Brasil, segundo o mesmo documento. a segu
rança alimentar era o eixo sobre o qual deveriam se basear as 
políticas de assentamento de famílias excluídas dos processos pro
dutivos presentes, articulandose ao campo das políticas sociais 
que compunham os programas Fome Zero e Bolsa Família que, por 
seu turno, se inseriam na perspectiva geral de desenvolvimento 
econômico e social do país centrado num modelo mais inclusivo. o 
Pnra do governo Lula reconhecia a necessidade da democratiza
ção do acesso à terra, além da garantia do crédito e da assistência 
técnica e de uma política de agroindustrialização, dada no âmbito 
da formação de cooperativas e associações de produtores e comer
cialização da produção. a perspectiva que fundamentava tal reco
nhecimento apresentava como alicerce o desenvolvimento rural 
sustentável, que tem na diversidade e riqueza ambiental as bases  
de sua sustentação, o que leva à proposição de assentamento de cer
ca de 1 milhão de famílias em todo o país (cf. Brasil/mda, 2004).

no entanto, com a nomeação do então presidente da associação 
Brasileira de agribusiness, roberto rodrigues, para o ministério 
da agricultura, e Luis Fernando Furlan, proprietário da Sadia – 
uma das maiores empresas brasileiras do setor agroindustrial – para 
o ministério do desenvolvimento, indústria e comércio, o agrone



68  Frederico daia Firmiano

gócio aparecia como um dos pilares de sustentação da economia 
brasileira. Formouse, desde o início, essa contradição interna: de 
um lado, um Plano de reforma agrária que visava acabar com a 
estrutura fundiária concentrada e com a pobreza que assolava mais 
de quarenta milhões de brasileiros; de outro, um grande investi
mento político e econômico no agronegócio, que deveria integrar o 
país na economiamundo.

em 2005, afirmou o geógrafo carlos PortoGonçalves:

Tudo indica que há uma crença no governo Lula na possibilidade 
de convivência entre o agrobusiness e a reforma agrária. os dados e 
fatos [...] não corroboram essa hipótese, bastando observarse que a 
violência tem sido maior exatamente nas áreas mais modernas e, ainda, 
o fato de a intensidade da ação do poder judiciário crescer mais pro
porcionalmente que as ocupações e o número de conflitos [...]. São, 
ainda, exageradamente desproporcionais os recursos públicos destina
dos aos poucos grandes empresários do setor do agrobusiness vis‑à‑vis 
os destinados aos milhões de pequenos produtores, conforme os dados 
oficiais do orçamento da União (cerca de r$ 28 bilhões contra aproxi
madamente U$ 4,5 bilhões em 2004). (2005, p.14).

do ponto de vista da economia política, o agronegócio é, pois:

o conjunto de atividades agropecuárias relativas à produção, industria
lização, distribuição e comercialização de produtos agropecuários, 
pautadas por algumas características bastante peculiares, como com
petitividade, gestão, foco no consumidor, altos índices de produtivida
de, desenvolvimento permanente da ciência e tecnologia, intensividade 
em capital (e, em algumas cadeias produtivas, também em trabalho) e 
inserção nas cadeias produtivas, financeiras e comerciais globais. (igle
cias, 2007, p.76)

nesses termos, o agronegócio está associado a extensas cadeias 
produtivas globalizadas, relações comerciais internacionais e tam
bém a mercados financeiros mundiais, mobilizando governos para 
definirem diretrizes de política econômica à indústria, grandes cor
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porações mundiais do setor, dentre outros agentes – enfim, algo 
dissonante à perspectiva de realização de uma ampla e significativa 
reforma agrária ou mesmo uma política econômica voltada para o 
desenvolvimento de grupos sociais, cuja experiência se associa à 
vida no campo.

a contradição interna das diretrizes políticas do governo do PT 
é corroborada pelos dados da reforma agrária, demonstrados por 
carlos PortoGonçalves: no ano de 2003 foram assentadas somen
te 36.000 famílias e em 2004 apenas 81.200, quando as metas eram, 
respectivamente, o assentamento de 60.000 e 115.000 famílias (2005, 
p.14).

Francisco de oliveira lança a tese da transformação das “capas 
mais altas do proletariado” em “operadores de fundos de previ
dência”, quando o então Partido dos Trabalhadores ascende ao  
poder. em sua análise, a emergência de tais fundos, como o FaT  
– Fundo de amparo ao Trabalhador, “maior financiador de ca
pital de longo prazo do país”, produziu “sujeitos monetários”, ex
pressão, aliás, criada pelo filósofo marxista alemão robert Kurz. 
os “trabalhadores que ascendem a essas funções estão preocu
pados com a rentabilidade de tais fundos, que ao mesmo tempo fi
nanciam a reestruturação produtiva que produz desemprego”. daí 
decorre a convergência recente entre PT e PSdB. em tom que lhe é 
próprio e que singulariza seu texto ensaístico, Francisco de olivei
ra afirma com veemência que se trata do “conhecimento do mapa 
da mina”. estamos, então, assistindo à emergência de uma “nova 
classe social”,11 que é formada, por um lado, por economistas, téc

11 Sobre a existência de uma nova classe social, afirma Francisco de oliveira: “de 
fato tanto há um novo lugar da nova classe no sistema, sobretudo no sistema 
financeiro e suas mediações estatais, o que satisfaz um critério de classe de ex
tração marxista, quanto há uma nova “experiência” de classe nos termos de 
Thompson [...] em termos gramscianos também a nova classe satisfaz as exi
gências teóricas: ela se forma exatamente num novo consenso sobre estado e 
mercado sustentado pela formação universitária que recebeu, e por último é a 
luta de classes que faz a classe, vale dizer, seu movimento se dá na apropriação 
de parcelas importantes do fundo público, e sua especificidade se marca exata
mente aqui; não se trata de apropriar os lucros do setor privado, mas de contro
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nicos e intelectuais representantes de banqueiros e integrantes do 
“núcleo duro” do PSdB, e, de outro lado, trabalhadores, cuja his
tória se construiu na luta sindical, transformados em operadores  
de fundos públicos. ambos convergidos pela unidade de objetivos, 
qual seja, a nova função do estado: a mediação entre os fundos pú
blicos e a burguesia financeira ascendente (2003, p.1468).

Para Francisco de oliveira, a transformação do partido de opo
sição em partido da ordem provoca, por meio da figura carismática 
de Lula, dentre outros fenômenos, a paralisia dos movimentos so
ciais, “o sequestro da sociedade civil organizada” e a anestesia das 
demandas populares que cresceram sob o governo de Fernando 
Henrique cardoso (ibidem, p.2930).

no entanto, quando voltamos à luta do movimento Sem Terra, 
verificamos que esta não cessou. no ano de 2005, o mST promove 
a marcha nacional pela reforma agrária. Partindo de Goiânia 
rumo à Brasília, em 2 de maio de 2005, o movimento mobilizou 
cerca de 12 mil trabalhadores dos 23 estados federativos brasileiros 
que, nos dizeres de maria orlanda Pinassi:

percorreram a pé os 200 quilômetros de distância que separam as duas 
cidades para representar as mais de 200 mil famílias acampadas e as 
350 mil famílias assentadas, representar ainda desempregados, peque
nos agricultores, mulheres camponesas, juventude, estudantes, pro
fessores, indígenas, movimentos sociais e todos aqueles que clamam 
por transformações e exigem mudanças para melhorar a vida do povo 
brasileiro. (2005, p.110)

em vista da reforma agrária não realizada, nos anos de 2004 e 
2005 foram constituídos mais de 120 mil acampamentos, segundo 
dados do mST (cf. www.mst.org.br).

apesar disso, consolidouse o projeto de desenvolvimento no 
padrão do agronegócio. em 2005, o superávit da economia brasi
leira alcançou a casa dos US$ 38,4 bilhões e, em 2006, US$ 49,4 

lar o lugar onde se forma parte desse lucro, vale dizer, o fundo público” (2003, 
p.1489).
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bilhões. atualmente, o país, sob “direção” do governo petista, “é 
líder mundial na produção e exportação de café, açúcar, álcool  
e sucos de frutas. Lidera ainda as vendas internacionais de soja, 
carne bovina, carne de frango, fumo, couro e calçado de couro”, 
devendo alcançar, nos próximos anos, segundo projeções da con
ferência das nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento 
(Unctad), a marca de maior produtor mundial de algodão, biocom
bustíveis derivados da canadeaçúcar e óleos vegetais (iglesias, 
2007, p.83).

Se o governo FHc alterou as estruturas da propriedade, modi
ficando as próprias relações de poder, ainda que temporariamente, 
no âmbito das relações de poder internas à burguesia, incluindose 
nesta última os grupos multinacionais aportados com as operações 
de privatização promovidas pelo PSdB, o governo do PT operou 
em outro sentido: de referência do movimento histórico de rei
vindicação da política, no pós1964, o Partido dos Trabalhadores 
passou à recomposição do sistema político (oliveira, 2006, p.29), 
engendrando a exclusão dos setores progressistas e forças popula
res dos processos políticos dominantes em favor do capital inter
nacional que articula e reconfigura o espaço urbano e rural e as 
representações de classe: por um lado, industriais e velhas oligar
quias, por outro, trabalhadores urbanos e rurais.

Para Francisco de oliveira, duas foram as matrizes que constituí
ram o bloco de forças políticas do governo Lula, ambas associadas 
aos movimentos de globalização. Uma diz respeito à financeiriza
ção, que articula e reitera o financiamento externo da acumulação, 
uma vez que o processo de mundialização do capital eliminou as 
possibilidades de ampliação e/ou criação das fontes internas – o 
que ocorre segundo uma divisão de interesses, uma vez que, apesar 
da emergência das remunerações do sistema bancário, advindas das 
operações com títulos públicos, essa forma de sobrevalor interno 
ainda é insuficiente para inserir no processo todas as formas de 
acumulação internas. a implicação imediata desse movimento é 
expressa na penalização dos salários, já que, do ponto de vista pro
dutivo, os lucros financeiros são transferência de renda do setor 
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empresarialprodutivo para o setor financeiro, ou seja, uma das 
formas de maisvalia, nos termos já definidos por marx, que pro
move a retração da produção e da produtividade ou o aumento das 
taxas de exploração da força de trabalho (ibidem, p.356). a outra 
integra o bloco dominante das forças advindas da “fronteira de 
mais rápida expansão do capital”: as exportações, promovidas, so
bremaneira, pelo agronegócio brasileiro. dominam os bens de tipo 
commodities, ramos muito concentradores, como os do agronegócio 
da canadeaçúcar, que se baseia, na maioria das vezes, na explora
ção de mão de obra desqualificada (ibidem, p.36).

Ribeirão Preto e o contexto de atuação do MST

ribeirão Preto, nesse contexto, se integraria ao processo de ex
pansão das exportações de commodities. essa complexa estrutura 
econômica, política e cultural denominada agronegócio, que se es
tende da exploração do território rural, como o cultivo da mono
cultura de canadeaçúcar, aos centros urbanos, da indústria, do 
comércio e serviços, articulada ao capital financeiro, chegaria ao 
ano de 2005, apenas no município e região de ribeirão Preto, com  
a produção de um PiB da ordem de r$ 10 bilhões, fazendo com 
que o município figure entre os maiores do estado de São Paulo e 
entre os cinquenta maiores do Brasil. em relação a 2004, podese 
verificar um aumento de 16% da economia, segundo indicou o 
iBGe. Seguindo a tendência nacional, o setor sucroalcooleiro, jun
to com o setor de serviços ligado à agricultura moderna, foi res
ponsável por esse salto, que coloca o município entre os 51 que 
concentram metade da riqueza total do país. assim, ribeirão Preto 
ocupa a 26a colocação no ranking dos municípios mais ricos do país 
(cf. Brasil/Planejamento/iBGe, 2007).

de acordo com a União da agroindústria canavieira de São 
Paulo, a Única, esse complexo movimentou, na safra 2006/2007, 
r$ 35 bilhões, o que significa a moagem de 462.002.444 toneladas 
de canadeaçúcar em todo o Brasil, a fim de atender ao mercado 
externo emergente (Única, s/n).
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altamente dependente da produção da canadeaçúcar,12 a re
produção da existência de grupos de famílias que, historicamente, 
têm suas experiências associadas ao espaço rural, passou a sofrer 
muitas transformações, a começar pela desocupação desse territó
rio. como já afirmamos em outro trabalho, em 2004, o município 
de ribeirão Preto apresentava uma população de 504.923 habitan
tes, sendo que 2.163 pessoas viviam em áreas rurais. nesse mesmo 
ano, a população carcerária do município era de 2.294 pessoas, ou 
seja, maior que a população rural (Firmiano, 2004, p.80).

Podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que ribeirão Preto 
hoje é um município urbanizado, com uma economia centrada no 
agronegócio e no amplo setor de serviços vinculado ao primeiro, 
além de indústria diversificada. desse modo, configurase uma si
tuação social onde coexistem, de um lado, uma ampla burguesia 
agrária unida à burguesia comercial que, por sua vez, se vincula ao 
setor de serviços e ao sistema financeiro, e, de outro, trabalhadores 
urbanos e rurais que conformam a ampla população urbana viven
do, sobretudo, em periferias pobres do município, tendose em vis
ta que os processos de produção centrados no modelo “revolução 
verde” não integraram os contingentes populacionais ribeirão
pretanos ao circuito reprodutivo das relações econômicas (cf. Fir
miano, 2004; nogueira, 2005).

Segundo documento de análise de conjuntura do mST regional 
de ribeirão Preto, como o capital tem a cidade de ribeirão Preto 
como dínamo, “a especulação imobiliária [...] é cada vez mais vio
lenta e rica. a Zona Sul, a mais rica da cidade nos últimos anos, está 
tomada por empreendimentos de alto padrão”. apenas no primei
ro semestre de 2008, ressalta o documento, catorze construtoras 

12 a Pesquisa agrícola municipal divulgada pelo iBGe, em julho de 2007, refe
rente a dados de 2006, revelou que a expansão da produção da canadeaçúcar 
na região de ribeirão Preto está provocando a diminuição substantiva das cul
turas de gêneros alimentícios que ainda resistiam até 2005. o município de 
Guariba, que até 2005 estava no ranking dos vinte maiores produtores de feijão 
no estado de São Paulo, com uma área de 7.415 hectares de área colhida, desa
pareceu do ranking (cf. www.ibge.gov.br).
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passaram a operar em ribeirão Preto, dentre as quais, camargo cor
rea, Trisul, Bild, Fit e mrV, com lançamentos de condomínios de 
alto padrão com valor de vendas de algo em torno de 1,6 bilhão  
de reais. a avenida João Fiúza é o ponto mais visado, “símbolo da 
“ribeirão que dá certo”. ali, “um apartamento poucas vezes sai 
por menos de meio milhão de reais e, em alguns não raros casos, 
ultrapassa a quantia de 1 milhão”. com isso, é mister que a pressão 
imobiliária produza o aumento do custo de vida na região, provo
cando, por vezes, o deslocamento de famílias para outras áreas. “Há 
um claro processo de exclusão por renda. e esse processo, antes 
restrito à Zona Sul, hoje opera em diferentes áreas da cidade com 
diferentes dinâmicas e agentes” (mST/rP, 2008, p.23).

ainda segundo o mesmo documento, a economia regional sus
tenta o voluptuoso crescimento do setor automobilístico do comér
cio. “mesmo não contando com nenhuma montadora de carros, o 
mercado de vendas é aquecido pelos incentivos para o aumento da 
produção de biocombustíveis, particularmente o etanol, oriundos 
do governo federal.” “nos últimos doze meses [leiase, de junho de 
2007 a junho de 2008], a cidade ganhou 77,4 carros zero quilôme
tro por dia, segundo o denatran.” além disso, “o investimento em 
novas lojas ultrapassou os 8 milhões de reais, e a cidade conta com 
lojas especializadas, por exemplo, em veículos BmW, Hyundai, 
Land rover e Porsche” (ibidem, p.3).

Sobre o sistema bancário e financeiro, a análise de conjuntura 
demonstra que:

Todos os bancos do país e grande parte dos internacionais (embora 
essa diferenciação seja muito complicada quando tratamos do capital 
financeiro) possuem ou agências ou escritórios na cidade, quando não os 
dois. a descentralidade da economia, que possui como carrochefe  
o agronegócio [...] garante a blindagem necessária para que o capital 
financeiro possa operar sem perspectivas de perdas. essa dinâmica em 
multissetores possibilita que bancos como o Banco de ribeirão Preto 
(BrP), do banqueiro nelson rocha augusto, apresente uma alta de 
80% em sua carteira comercial em apenas doze meses [...]. o capital é 
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atraído pelo setor do agronegócio e, ao aportar em ribeirão, se diversi
fica em diversos sentidos (25% dos ativos do BrP já investem fora da 
região), como no ramo da educação, seja por financiamentos particu
lares à pesquisa em universidades públicas [...] seja na aplicação na 
educação superior privada (majoritária), que congrega mais de 40 mil 
estudantes na cidade. (ibidem, p.4)

de acordo com José Graziano da Silva, o que se pode verificar  
é que as transformações da agricultura brasileira foram, nos últimos 
anos, de cunho estrutural: os chamados complexos rurais, que cor
respondiam a grandes latifúndios, com nível de consumo e produ
ção internos, passaram a se configurar como complexos agroindus
triais. Por isso afirma que “não podemos mais falar em agricultura 
de mercado externo, agricultura de mercado interno, porque cada 
um desses complexos é ao mesmo tempo exportador e importador, 
ao mesmo tempo, produz para o mercado externo e para o mercado 
interno” (Silva, 2004, p.138).

as formas de trabalho centradas no não assalariamento foram 
praticamente eliminadas. em trabalho anterior, Graziano da Silva 
já havia apresentado estudo acerca dos tipos de ocupação das pes
soas residentes nas áreas rurais e as rendas das famílias agrícolas, 
pluriativas e não agrícolas residentes em áreas rurais. esse estudo 
integrou o projeto temático “caracterização do novo rural brasilei
ro, 198195”, que buscou analisar as principais transformações 
ocorridas no meio rural em onze estados brasileiros. de modo ge
ral, o novo rural foi definido pelo economista e professor da Uni
camp da seguinte maneira:

composto tanto pelo agribusiness quanto por novos sujeitos sociais: al
guns neorurais, que exploram os nichos de mercados das novas ativi
dades agrícolas (criação de escargot, plantas e animais exóticos, etc.); 
moradores de condomínios rurais de alto padrão; loteamentos clan
destinos que abrigam muitos empregados domésticos e aposentados, 
que não conseguem sobreviver na cidade com o salário mínimo que 
recebem; milhões de agricultores familiares e pluriativos, empregados 
agrícolas e não agrícolas; e ainda milhões de sem‑sem, excluídos e de
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sorganizados, que além de não terem terra, também não têm emprego, 
não têm casa, não têm saúde, não têm educação e nem mesmo perten
cem a uma organização como o mST para poderem expressar suas rei
vindicações. (Silva, 2001, p.37)

a essa categoria chamada “semsem” pertenciam, em 2001, 
algo em torno de 15 milhões de pessoas, que sobreviviam com uma 
renda per capita de cerca de r$ 35,00 por mês. a parceria, meação 
ou o colonato deram lugar ao trabalho volante. a força de trabalho 
permanente viuse substituída pela temporária ou pelo uso, cada 
vez maior, de altas tecnologias. Quanto à ocupação dos cerca de 15 
milhões de pessoas economicamente ativas que residiam no meio 
rural brasileiro, Graziano da Silva apontava que 4,6 milhões de tra
balhadores (ou quase um terço do total) se ocupam em atividades 
não agrícolas: serventes de pedreiro, motoristas, caseiros, emprega
das domésticas, entre outras. e, mais significativo, indica o econo
mista, na década de 1990, as atividades não agrícolas cresceram a 
uma taxa de 3,7% ao ano: “mais que o dobro da taxa de crescimento 
populacional do país”. Paralelamente, “o emprego agrícola, em 
função da mecanização das atividades de colheita dos nossos prin
cipais produtos, vem caindo cada vez mais rapidamente, a uma taxa 
de 1,7% ao ano” (ibidem, p.39). assim, os trabalhadores rurais que 
restaram, volantes ou boiasfrias, agora residem nos centros ur
banos ou em alojamentos próximos às usinas.

além disso, as dificuldades de trabalho e de reprodução da exis
tência nas regiões norte e nordeste do país são, também, aspectos 
que marcam a “perversa continuidade dos movimentos populacio
nais [...] para o Sul“, como afirmou José roberto Pereira novaes, 
do instituto de economia da Universidade Federal do rio de Ja
neiro. Segundo o autor, que desenvolveu pesquisa com os boias
frias nos canaviais paulistas, baseado em dados da Única, as 
modernas agroindústrias paulistas foram responsáveis pela vinda 
de mais de setenta mil trabalhadores para o corte de cana em São 
Paulo, somente em 2006 (2007, p.168).

o ganho diário é calculado pela produtividade e esta, como se 
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sabe, é cada vez maior nos tempos que correm. “Para serem sele
cionados pela usina, os candidatos terão que cortar no mínimo dez 
toneladas de cana/dia. caso contrário, eles serão demitidos” (ibi
dem, p.171). Somada a necessidade com a exigência da alta produ
tividade, a fim de tirar algum ganho para a subsistência pessoal (da 
reprodução da força de trabalho) e para a subsistência da família 
que, em geral, está distante, as condições de trabalho revelamse 
nada menos que degradantes:

cortar no mínimo dez toneladas de cana por dia significa um enor
me desgaste físico dos trabalhadores. nesse patamar de produção os 
riscos de acidentes de trabalho aumentam, pois o corpo extenuado per
de a precisão dos golpes do facão na cana, e as pernas e a mão involun
tariamente viram alvos. os movimentos repetitivos e sequenciais rea
lizados pelos trabalhadores favorecem o aparecimento de doenças do 
trabalho como [...] dores no corpo, tendinites, bursites e problemas  
de coluna. (ibidem, 2007, p.172)

maria aparecida de moraes Silva também fez pesquisa a res
peito e assim retrata a situação do boiafria:

o boiafria, além de ter sido banido da legislação, não é sequer 
considerado trabalhador, pois não é permanente, logo, não possui di
reitos. Boiafria é uma palavra que engloba significados depreciativos 
e humilhantes. arrancamlhe não somente a roça, os animais, os ins
trumentos de trabalho. desenraizamno. retiramlhe, sobretudo, a 
identidade cultural, negandolhe a condição de trabalhador [...] até 
hoje, todos os anos, assistese a partir do mês de maio à chegada de 
milhares de migrantes que vêm trabalhar nos canaviais [...] São aloja
dos no interior dos canaviais, nos alojamentos das usinas ou nas pen
sões das cidadesdormitórios. Formam, na verdade, o grande exército 
de reserva para empresas da região [...] muitos são camponeses que 
ainda conseguiram reter parte de suas roças, deixadas aos cuidados das 
mulheres [...] outros vivem na condição de sobrantes nas periferias 
das cidades. (2004, p.346).
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com isso, as terras improdutivas, que outrora impulsionaram a 
atividade de ocupação do território do mST, praticamente já não 
existem mais no interior paulista. Servem, agora, à realização dos 
interesses econômicos empunhados pelo agronegócio, dominante
mente, da canadeaçúcar. atualmente, afirma Kelli mafort, mili
tante do mST, as terras “são extremamente produtivas, dentro do 
modelo monocultura”. além disso, as forças políticas dominantes 
também se revigoraram: “ao derrubar a cerca, fazendo a ocupação 
de terra, a gente vem também encontrando não mais as famílias de 
latifundiários, frutos das oligarquias rurais”. São, agora, grupos 
multinacionais dos mais variados ramos da indústria e do comércio 
e investidores do mercado financeiro: “cada vez mais nas ocupa
ções de terras a gente vai encontrando as empresas transnacionais 
[...] porque as terras começaram a ser extremamente importantes e 
valorosas”.13

Para o mST, as profundas transformações do espaço rural e ur
bano, da economia e da conjunção das forças políticas indicaram a 
necessidade de construção de uma organização que seja capaz de, 
ao mesmo tempo, trazer pequenas conquistas para a classe traba
lhadora, pela construção de assentamentos rurais e lutar por um 
projeto democráticopopular de socialismo no país:

dado o processo de lutas contundentes que o movimento foi rea
lizando – não só o movimento, mas também com o apoio e solidarie
dade de muitas outras organizações14 – nós então fomos conquistando 

13 Kelli mafort, em conferência ministrada no encontro Terra e Universidade.
14 dentre as organizações de cooperação destacase a Via campesina, que foi cria

da em maio de 1993, em mons, na Bélgica, e, atualmente, é integrada por movi
mentos e organizações de 56 países de quase todos os continentes do globo: 
África, américa do norte, américa do Sul, Ásia, américa central, cuba e ca
ribe, além da europa. a américa do Sul conta com 29 organizações membros 
do Brasil, chile, colômbia, argentina, Peru, Bolívia, equador, Paraguai e Ve
nezuela, tendo como coordenador regional o semterra mST. Suas principais 
frentes de luta são: a) o modelo camponês de produção de alimentos; b) a so
berania alimentar dos povos; c) a descentralização da produção de alimentos e 
das cadeias de distribuição. assim, dentre seus principais temas, encontramos: 
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alguns assentamentos. esses assentamentos colocavam uma questão 
concreta: como é que você tem um movimento, que é um movimento 
que tem a clareza de que tem um enfrentamento maior a fazer que é 
derrotar o capitalismo, destruir o estado burguês, acabar com a pro
priedade privada, construir uma nova sociedade, mas é um movimen
to que tem uma base reivindicatória?!15 

na região de ribeirão Preto, sua “base reivindicatória” está, 
fundamentalmente, presente nos centros urbanos. Pesquisa da 
Fundação Seade – Fundação Sistema estadual de análise de da
dos, divulgada em 2004, apontava que 26,8% da população de ri
beirão Preto vivia em condições “média”, “alta” e “muito alta” de 
vulnerabilidade, ou seja, quase um terço da população apresentava 
quase ou nenhum acesso aos bens de consumo e a serviços como 
educação e saúde (cf. Seade/Índice Paulista de Vulnerabilidade So
cial, s/n).

Por essa razão, Silas nogueira afirmou que “a ‘cara’ mais visível 
da desigualdade e das diferentes formas da exclusão está nas fave
las”. em setembro de 2003 já se podia constatar um aumento de 
11,74% no número de favelas no município de ribeirão Preto, com 
relação a 2002. na ocasião de sua pesquisa existiam cerca de 2.850 
“barracos”, distribuídos em 30 núcleos de favelas em diferentes 
bairros (2005, p.2078). atualmente, afirma o documento de aná
lise de conjuntura do mST em ribeirão Preto, já são 33 núcleos  
de favelas e a cidade está “em primeiro lugar no ranking nacional de 
moradores de rua, elaborado pelo ministério do desenvolvimento 
Social” (mST, 2008, p.10).

Para José de Souza martins, o problema é que, no padrão de de
senvolvimento verificado na atualidade, além da extensão do tem

a) a reforma agrária; b) a biodiversidade e os recursos genéticos; c) a soberania 
alimentar e o comércio; d) as questões de gênero; e) os direitos humanos;  
f) as migrações e g) as produções camponesas sustentáveis (cf. www.viacampe
sina.org).

15 Kelli mafort, em conferência no encontro Terra e Universidade.
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po entre a exclusão e a inclusão ter sido alargado, a (re)inclusão hoje 
é, em geral, degradante:

a sociedade moderna está criando uma grande massa de popu
lação sobrante, que tem pouca chance de ser de fato reincluída nos  
padrões atuais do desenvolvimento econômico. em outras palavras,  
o período da passagem do momento da exclusão para o momento da 
inclusão está se transformando num modo de vida, está se tornando 
mais do que um período transitório. (1997, p.33. Grifos nossos.) 

o crescimento generalizado da pobreza, das mais variadas for
mas de exclusão e de violência, criou um modo de vida que se dá 
nos interstícios da sociedade civil – que já não é capaz de inserir 
todos na formalidade do mercado de trabalho, oferecer condições 
mínimas de educação e saúde ou mesmo moradia decente.

nesse quadro, ocorre uma espécie de reinserção dos grupos que 
se dá no plano econômico, ainda que informal, mas não no plano 
social: “a pessoa consegue ganhar alguma coisa para sobreviver [...] 
[mas] não se reintegra numa sociabilidade ‘normal’” (ibidem, 1997, 
p.33).

emergem, assim, o que martins (1997) chama de sociedades 
paralelas, apoiadas na esfera econômica por várias formas de tra
balho, como no tráfico de drogas, nos semáforos como vendedores 
ambulantes e pela exploração sexual. Por conseguinte, uma outra 
humanidade se constitui, uma subhumanidade, incorporada e 
fundante do mercado informal e das práticas ilícitas de toda  
ordem.

do ponto de vista sociológico, o conceito de exclusão social é, 
para José de Souza martins, incorreto, pois comporta um estado 
fixo ou a ideia de “empurrar para fora da sociedade” determinados 
grupos sociais. Portanto, a noção de processos de exclusão deve ga
nhar relevância, uma vez que se associa ao movimento “para den
tro”, “para a condição subalterna de reprodutores mecânicos do 
sistema econômico, reprodutores que não reivindiquem nem pro
testem em face de privações, injustiças, carências” (1997, p.17).
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Para martins, estamos em face de uma “inclusão patológica e 
precária”. essa é a “nova desigualdade”, marcada pela profunda de
gradação do ser humano, que fecha as possibilidades “da construção 
do gênero humano, do homem livre num reino de justiça e igual
dade”, recobrindo e anulando “o potencial de transformação das 
classes sociais e, por isso, tendem para a direção contrária, para o 
conformismo, para o comportamento anticivilizado” (ibidem, p.22).

assim, o problema sociológico fundamental não está na exclu
são, mas na reinclusão marginal, em relações sociais precárias e “no 
imaginário da sociedade de consumo e nas fantasias pasteurizadas e 
inócuas do mercado, qualquer que seja ele, até mesmo o mercado 
dos valores sagrados da tradição ou da dignidade humana” (ibi
dem, p.21).

e nesse mundo da produção, do consumo, da sobrevivência 
material, reino da mercadoria, fugidio aos valores humanísticos e 
enriquecedores do gênero humano, grupos sociais distintos pela 
sua classe social e origem étnica e cultural, se encontram e por vezes 
se confundem, se imitam: o jovem morador dos bairros periféricos 
pobres ou favelas tem o mesmo acesso aos bens culturais reprodu
zidos pelos meios de comunicação que um integrante das classes 
dirigentes. mas o tem em sua forma precarizada, subvertida, mi
mese degradada da ordem dominante. nesses termos, diz martins, 
a nova sociedade moderna caracterizase pela mentalidade coloni
zada (ibidem, p.213).

Sobre essa profunda deterioração material e moral das condi
ções de existência das classes trabalhadoras e grupos subalternos 
estruturamse, em grande medida, suas experiências contemporâ
neas. alguns dados trazidos pelo instituto Brasileiro de Geografia 
e estatística – iBGe corroboram tais assertivas. o relatório sinte
tizado de indicadores sociais do instituto, publicado em 2006, indi
ca que, em 2004, enquanto 30,4% da população ocupada possuía 
carteira assinada, “a população considerada informal (empregados 
sem carteira e trabalhadores por conta própria) somava 40,3% da 
população ocupada”, além de 7% de trabalhadores ocupados não 
possuírem nenhuma remuneração (iBGe, 2006, p.109).
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além disso, quando nos voltamos para as novas gerações, crian
ças, adolescentes e jovens, a situação é mais delicada:

É importante ressaltar que a Pnad [Pesquisa nacional por amos
tra de domicílios] revelou a existência no Brasil, em 2004, de um con
tingente de 5,3 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de 
idade ocupadas, sendo que a maioria, provavelmente, trabalhava sem 
nenhuma proteção da lei. destes, 4,8% eram crianças de 5 a 9 anos e 
47,6% entre 10 e 15 anos [...] Somente no nordeste, as crianças, ado
lescentes e jovens estavam inseridas majoritariamente na agricultura. 
(ibidem, p.209)

ainda de acordo com o iBGe, o Brasil possui uma proporção de 
11,4% de sua população de 15 anos de idade ou mais que declara 
não saber ler nem escrever. essa taxa, ainda segundo o documento, 
se aproxima de índices verificados em países como Jordânia (10,1%), 
Peru (12,3%) e Bolívia (13,5%) (ibidem, p.76).

no estado de São Paulo, a vulnerabilidade juvenil é medida 
pela Fundação Seade, por meio do Índice de Vulnerabilidade Ju
venil (iVJ). o iVJ é baseado em três tipos de informações que se 
associam ao conceito de marginalização: frequência escolar, morte 
por homicídio e gravidez precoce. numa escala de 0 a 100, quanto 
maior o número, pior a situação ou maior o grau de vulnerabilidade 
da juventude. em pesquisa realizada em 96 distritos da capital  
de São Paulo em 2005 e divulgada em maio de 2007, o iVJ indicava 
um índice de 51 pontos (cf. Seade/iVJ, 2007).

no âmbito das classes subalternas, particularmente daqueles 
grupos desprovidos de condições de existência material mínima e 
seduzidos o tempo todo por um mundo repleto de mercadorias das 
mais variadas, concorre para a busca de uma existência mais digna, 
negada desde as experiências cotidianas até uma perspectiva da 
constituição e afirmação histórica dos direitos sociais, a grande ex
pansão da violência urbana (cf. nogueira, 1998), que engloba des
de práticas cotidianas de furtos e pequenos roubos até o tráfico de 
drogas – importantes agentes de arregimentação de crianças, ado
lescentes e jovens, e fonte de renda familiar, como é sabido.



a Formação cultural dos jovens do mst  83

marisa Feffermann, pesquisadora do instituto de Saúde do es
tado de São Paulo, afirma:

o Brasil apresenta o pior índice de concentração de renda entre os 
países com mais de dez milhões de habitantes. mesmo sendo a décima 
economia industrial no mundo, assistese ao empobrecimento crescen
te das classes populares. a desigualdade estendese de norte a sul do 
país. a falta de perspectivas é generalizada. aos jovens restam quase 
somente a porta da ilegalidade e da violência como saídas. (2006, p.39)

É importante destacar, junto com marisa Feffermann, que a 
marginalidade não pode ser entendida “como uma manifestação 
psicopatológica, uma anomia, mas como manifestação do processo 
de desestrutura dos modelos sociais, nas suas tentativas, mesmo 
que não patentes, de encontrar respostas às mudanças nas condi
ções sociais e materiais”. no entanto, junto com a degradação so
cial, moral e ética, junto com a ausência de condições mínimas de 
sobrevivência, a morte física acompanha o desamparo do sujeito no 
mundo pósmoderno (ibidem, p.33).

aqui, vale destacar o continuado aumento das mortes de ado
lescentes e jovens, sobretudo do sexo masculino, por causas ex
ternas. do relatório que traz os indicadores sociais brasileiros 
consta que:

a faixa etária de maior vulnerabilidade é a que vai dos 15 aos 30 ou 
35 anos de idade. a sobremortalidade masculina, que é o quociente 
entre as taxas de mortalidade por idade de homens e mulheres, geral
mente apresenta seu valor máximo no grupo de 20 a 24 anos de idade. 
no caso brasileiro, a incidência da mortalidade masculina neste inter
valo de idade chega a ser quase 4,1 vezes superior à feminina, em 2004. 
nas Unidades da Federação do amapá, São Paulo, distrito Federal e 
rio de Janeiro, os homens têm uma probabilidade cinco vezes maior 
de falecer entre os 20 e 24 anos de idade que as mulheres. [...] ao exa
minar o conjunto de taxas de mortalidade por sexo, segundo a natureza 
do óbito, natural ou por causas externas, no grupo etário de 20 a 24 
anos verificase que, enquanto no grupo feminino a incidência de mor
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tes por causas externas mantevese praticamente inalterada ao longo 
do período de 19802004, com um mínimo de 18 e um máximo de 22 
óbitos para cada 100.000 habitantes, no sexo masculino o comporta
mento das taxas foi ascendentes até 2003, partindo de 121, em 1980, e 
alcançando 184 óbitos para cada 100.000 jovens de 20 a 24 anos de 
idade. (iBGe, 2006, p.312)

Se os programas de proteção social e garantia de direitos para a 
juventude inexistem ou subexistem a partir da concepção do risco 
social, este mesmo conceito respalda outra prática bastante comum 
no país: o encarceramento de jovens em presídios ou casas de bem
estar. Segundo o documentobase do Programa nacional de Segu
rança Pública com cidadania – Pronasci, criado pelo ministério da 
Justiça em 2007, mais de 68 mil jovens entre 18 e 29 anos ingressam 
no sistema prisional brasileiro todos os anos (notese que aí não es
tão incluídos os jovens entre 15 e 17 anos). atualmente, o número 
de jovens presos é de 240 mil, dos quais, 36 mil são analfabetos  
e cerca de 70% reincidentes (cf. Brasil/mJ/Pronasci, 2007). em 
ribeirão Preto, atualmente, existem três unidades da Fundação 
casa (antiga Fundação estadual do Bem estar do menor – Febem), 
sendo uma provisória, outra para reincidentes e uma terceira para 
maiores de 16 anos. Juntas, somam cerca de quinhentos jovens. 
dos delitos cometidos, cerca de 90% estão associados a práticas  
de roubo e de tráfico de drogas.

desse modo, tanto sob o aspecto da vulnerabilidade social a que 
são expostos, quanto a partir das teorias que consideram as capaci
dades juvenis em se envolver em práticas culturais íntegras, os jo
vens têm sido, para nós, vítimas de processos sociais excludentes.

o movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra chega nesse 
contexto, em 1999, e, com ele, novas possibilidades são abertas. 
Grupos de famílias de trabalhadores passam a vislumbrar perspec
tivas de futuro a partir de referências dadas no interior do fenômeno 
da luta pela terra, dentre elas, a possibilidade de desenvolvimento 
de seus integrantes, sobretudo crianças, adolescentes e jovens, 
como um processo distinto das formas hegemônicas de existência 
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encontradas no interior do estado de São Paulo, na cidade de ri
beirão Preto, marcadas pela violência, pela miséria, pelo trabalho 
degradante ou pela falta de trabalho e, extensivamente, por todas as 
formas de degeneração da pessoa humana.

Se, para as classes subalternizadas, violência e miséria são me
diações que atuam no sentido da desfiguração de um processo de 
formação cultural íntegro para as novas gerações, novas experiên
cias emergem associadas a uma outra história: a história do mST 
no município e região de ribeirão Preto, como a manifestação das 
condições e possibilidades de superação da realidade urbana e rural 
estruturada a partir do complexo agroindustrial. ainda que, como 
afirmou Kelli mafort,16 “talvez todos não tenham a clareza de que 
é necessária uma profunda revolução social, eles [famílias inte
grantes das bases do movimento SemTerra] querem um pedaço 
de terra”.17

assim, emergem as experiências contemporâneas de luta pela 
terra e, em seu interior, novos processos de formação de grupos so
ciais que se estruturam à margem da história das classes dominan
tes, que resultam na formação de assentamentos rurais, como o 
mário Lago, a partir da atuação do mST em ribeirão Preto, sobre 
o qual passaremos a refletir no próximo capítulo.

16 Kelli mafort, em conferência no encontro Terra e Universidade.
17 corroboram as dificuldades de mobilização de famílias para a luta os progra

mas assistencialistas do governo Lula, como o Bolsa Família. o programa de 
assistência social do governo federal é dirigido às famílias em situação de extre
ma pobreza, com renda mensal per capita de até r$ 50,00 ou a famílias pobres e 
extremamente pobres com crianças e jovens entre zero e dezesseis anos incom
pletos, com renda mensal per capita de até r$ 100,00. apesar de o tema ainda 
exigir a atenção acadêmica, o mST reconhece o efeito desmobilizador do pro
grama assistencialista. José Batista de oliveira, da coordenação nacional do 
mST, afirma: “o principal elemento para a desmobilização de parte das famí
lias de trabalhadores rurais é a falta de perspectiva para a realização da reforma 
agrária. os trabalhadores veem a reforma agrária parada em todo o país e as 
empresas do agronegócio comprando terras e ampliando suas operações, com 
apoio do governo. o Bolsa Família tem um papel importante para garantir a 
sobrevivência dos mais pobres e tem um efeito anestésico”. Ver: http://www.
fazendomedia.com/2008/diaadia20080708.htm).


