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RESUMO 

 

Quando se fala da Questão Agrária no Brasil, nos referimos à ocupação, posse e distribuição 

das terras, tanto em seus aspectos históricos quanto em seus aspectos geográficos. Nesse 

sentido, a distribuição das terras sempre esteve diretamente ligada à ocupação que privilegiou 

as elites econômicas, excluindo, principalmente, os indígenas, os negros e os camponeses. A 

configuração da terra enquanto reserva de valor, diante da magnitude de terras existentes no 

Brasil, expressa uma contradição, pois, de um lado, tem-se um país com dimensões 

continentais com terras agricultáveis e, em contrapartida, há inúmeros trabalhadores lutando 

para ter acesso às mesmas. Em Goiás, estes rebatimentos são observados na ocupação e uso 

de terras das faixas de domínio da União das rodovias como alternativa de sobrevivência dos 

desempregados, ambulantes e aposentados, que buscam nestes locais reproduzir-se 

socialmente seu modo de vida camponês. Deste modo, o recorte espacial desta pesquisa é 

composto pelos municípios de Santa Helena de Goiás, Jataí e Mineiros, pois são locais onde 

ocorrem intensamente as atividades agropecuárias de beira de estrada. A análise das 

contradições desse processo sustentou-se em leituras teóricas e práticas sobre o campesinato, 

a concentração fundiária, e a crescente produção de pobreza no campo brasileiro. É nas 

contradições provenientes desse processo que se busca entender como a concentração 

fundiária no estado de Goiás está posta e qual a sua relação com a ocupação das faixas de 

domínio da União, sobretudo nas rodovias GO-164, e na BR-364. Nelas os camponeses 

produzem alimentos, criam animais e recriam seu modo de vida nas terras de domínio da 

União ao lado de grandes fazendas produtoras de cana e soja destinadas à exportação. Às 

margens da rodovia em questão, que aparentemente são supérfluas, refletem neste espaço 

geográfico a heterogeneidade de trabalhadores que, entre as cercas das propriedades privadas 

e as rodovias, trabalham mostrando a importância que a terra tem enquanto meio de 

produção/sobrevivência. 

Palavras-chave: Questão Agrária; Campesinato; Recriação Camponesa; Agricultura de Beira 

de Estrada; Agricultura Camponesa; 

  



 
 

RESUMÉN 

 

 

Cuando hablamos de la Cuestión Agraria en Brasil, nos referimos a la ocupación, posesión y 

distribución de tierras, tanto en su aspecto histórico como geográfico. En este sentido, la 

distribución de la tierra siempre ha estado directamente vinculada a una ocupación que 

privilegiaba solo a las élites económicas, excluyendo principalmente a los indígenas, los 

negros y los campesinos. La configuración de la tierra como una reserva de valor en vista de 

la magnitud de la tierra existente en Brasil expresa una contradicción, porque, por un lado, 

hay un país con dimensiones continentales que son cultivables y, por otro lado, hay 

innumerables trabajadores que luchan por obtener acceso a ellos. En Goiás, estos impactos se 

observan en la ocupación y el uso de tierras en las carreteras de la Unión en las carreteras 

como una alternativa para la supervivencia de los desempleados, itinerantes y jubilados, que 

buscan en estos lugares reproducirse socialmente y reproducir su estilo de vida campesino. De 

esta manera, el esquema espacial de esta investigación está compuesto por los municipios de 

Santa Helena de Goiás, Jataí y Mineiros, ya que son puntos donde ocurren intensamente las 

actividades agrícolas en la carretera. El análisis de las contradicciones de este proceso fue 

respaldado por lecturas teóricas y prácticas sobre el campesinado, la concentración de la tierra 

y la creciente producción de pobreza en el campo brasileño. Es en las contradicciones que 

surgen de este proceso que uno busca comprender cómo se establece la concentración de la 

tierra en el estado de Goiás y cuál es su relación con la ocupación de las áreas de dominio de 

la Unión, especialmente en las carreteras GO-164 y BR-364. En ellos, los campesinos 

producen alimentos, crían animales y recrean su estilo de vida en tierras propiedad de la 

Unión junto con grandes granjas que producen caña, soja y destinadas a la exportación. Los 

márgenes de la carretera en cuestión, que aparentemente son superfluos, reflejan en este 

espacio geográfico una heterogeneidad de trabajadores que, entre las cercas de las 

propiedades privadas y las carreteras, trabajan mostrando la importancia que tiene la tierra 

como medio de producción / supervivencia. 

Palabras-clave: Cuestión Agraria; Campesinado; Recreación campesina; Agricultura en 

carretera; Agricultura campesina; 
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INTRODUÇÃO 

 

A terra é um bem natural e não foi criada pelo trabalho humano. Ela não se configura 

uma mercadoria produzida pelo homem. Porém, no modo de produção capitalista, a fração da 

terra transformada em propriedade privada dá a esse bem natural a possibilidade de sua 

mercantilização. A partir desse momento, a terra passa a ser apropriada com fins lucrativos, 

possibilitando a extração da renda da terra, bem como a especulação imobiliária, constituindo 

assim, também, reserva de valor.  

A configuração da terra enquanto reserva de valor, diante da magnitude de terras 

existentes no Brasil, expressa uma contradição, pois, de um lado tem-se um país com extensão 

continental com terras agricultáveis, de outro, há inúmeros trabalhadores lutando para ter 

acesso às mesmas. Tal fato reporta ao período colonial da história brasileira, visto que a 

concentração de terras tem suas raízes no regime das capitanias hereditárias, na lógica como 

foi e é estabelecida a ocupação, o acesso, o uso e a funcionalidade da terra no país. 

As questões que envolvem a produção agropecuária brasileira são muito variadas, 

abarcando desde a necessidade de crédito para os investimentos produtivos, a aqueles que 

possuem terras e até a carência de terras por parte significativa dos camponeses. Os títulos de 

“celeiro da América Latina” ou de “celeiro do mundo”, atribuídos ao Brasil, contrastam com a 

imensidão de terras improdutivas na paisagem rural em todas as suas regiões (MITIDIERO 

JÚNIOR, 2013).  

Quanto à produção, a agropecuária alcançou participação preponderante, tanto nos e 

recordes de produção por área, como na sua participação no mercado mundial. O monocultivo 

de exportação, até então chamado de agribusiness, ganhou sua expressão na língua 

portuguesa, o agronegócio e, como lembra Porto-Gonçalves (2006), tratava-se de substituir e 

diferenciar a agri-cultura do agro-negócio. 

Com isso, é frequente a mídia veicular a informação de que a balança comercial 

brasileira chega a ter superávit justamente devido à potência produtiva do agronegócio, muito 

embora em menor quantidade, a mesma mídia divulga os efeitos perversos dessa forma de 

organização da produção no campo, como em relação à devastação ambiental tributada ao 

agronegócio e, em menor intensidade, a exploração dos trabalhadores e demais desrespeitos à 

legislação trabalhista, os conflitos por terra, as expulsões de camponeses, a violência no 

campo, o uso degenerado de agrotóxicos, entre outras. 
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Segundo Oliveira (2016), essa mistificação sobre a “potência” da agricultura 

capitalista brasileira trata-se, antes de mais nada, de ideologia neoliberal, uma matemática 

alienante para passar para a sociedade a ideia de grandeza que a agropecuária brasileira não 

tem, a qual o autor denominou “matemagia”. Junto dela, tudo o que é contrário ao seu poder 

hegemônico, como os movimentos sociais que contestam a concentração fundiária e que 

preconizam outra forma de existência e agricultura, são igualmente demonizados, sob rótulos 

de “comunistas”, “terroristas”, “vagabundos”, dentre tantas outras denominações tidas como 

pejorativas. 

Diante dessas contradições que marcam o campo brasileiro, a presente pesquisa busca 

compreender um fenômeno pouco estudado no âmbito da ciência geográfica e das ciências 

humanas em geral: as práticas de recriação camponesa nas faixas de terras públicas nas 

margens das rodovias pertencentes à União, no caso das rodovias federais, e aos estados, para 

as estaduais. Estas faixas, denominadas popularmente de “beira de estrada” ou 

institucionalmente como “faixa de domínio” de terras públicas, são locais de moradia de 

camponeses, que abrigando plantios de variados cultivos, pastoreio de gado e coleta/extração 

de capim. 

Essa temática vem à tona quando, pelas andanças nas estradas do Sudoeste de Goiás, 

percebeu-se a grande quantidade de ocupações nas beiras de rodovias, as quais 

multiplicavam-se ano após ano e ainda crescem. Tal prática está presente em inúmeras 

rodovias brasileiras, tanto federais quanto estaduais, como se viu nos trabalhos de Mitidiero 

Junior (2013), Souza (2013) e Alves (2015). 

Dito isso, estruturou-se a pesquisa em quatro capítulos na tentativa de compreender o 

fenômeno com o qual se deparou. Assim, no primeiro capítulo busca-se entender, por meio de 

bibliografia específica, as origens teóricas e históricas da discussão que envolvem estes 

sujeitos, se camponeses ou não, se classe ou não, etc. assim como o desenrolar deste “nó” por 

entre os teóricos brasileiros. 

A partir da pesquisa bibliográfica, preocupou-se em discutir a compreensão do 

camponês enquanto classe política no berço de sua discussão dentro do marxismo, buscando o 

papel do campesinato dentro do capitalismo. Deste modo, concorda-se com o pressuposto 

teórico do desenvolvimento desigual, contraditório e combinado do capitalismo para esta 

classe. Nessa perspectiva, o capital ao desenvolver suas relações capitalistas no campo 

(trabalho assalariado) desenvolve também relações tipicamente não capitalistas, o 

campesinato (OLIVEIRA, 2007). 
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Desta maneira, é na contradição do desenvolvimento capitalista no campo, 

principalmente em sua desigualdade, surge a questão agrária brasileira e se mantém a luta dos 

movimentos socioterritoriais (FERNANDES, 2005). Por isso, utiliza-se o conceito de 

território como chave para a compreensão dos processos e relações de poder. 

Assim, entende-se o território como o “[...] espaço delimitado por e para as relações de 

poder” (SOUZA, 2000, p. 78). O modo de produção capitalista é quem estabelece e organiza 

as relações dentro da sociedade, logo, refere-se ao território em sua totalidade, o território 

capitalista. “O território é assim produto concreto da luta de classes travada pela sociedade no 

processo de produção de sua existência. Sociedade capitalista que está assentada em três 

classes sociais fundamentais: proletariado, burguesia e proprietários de terra” (OLIVEIRA, 

2005, p.74). 

 A luta de classes ocorre no território no qual os movimentos socioterritoriais buscam a 

posse de frações deste território para reproduzirem seu modo de vida e sua cultura. Por ter 

essa abordagem territorial, compreendem-se estes movimentos como socioterritoriais, pois 

“[...] compreendem um conjunto maior de questões que envolvem o desenvolvimento da 

sociedade e sua relação com o território” (PEDON, 2009, p.168). 

No entanto, conforme enfatiza Fernandes (2005): 

[...] movimento social e movimento socioterritorial são um mesmo sujeito 

coletivo ou grupo social que se organiza para desenvolver uma determinada 

ação em defesa de seus interesses, em possíveis enfrentamentos e conflitos, 

com objetivo de transformação da realidade. Portanto, não existem “um e 

outro”. Existem movimentos sociais desde uma perspectiva sociológica e 

movimentos socioterritoriais ou movimentos socioespaciais desde uma 

perspectiva geográfica. (FERNANDES, 2005, p.31, grifo nosso). 

 

A partir dessa compreensão, aborda-se, no segundo e terceiro capítulos, a importância 

destes movimentos para contextualizar a história de luta dos camponeses brasileiros. No 

segundo capítulo, especificamente, discorre-se, de maneira mais geral, sobre essa trajetória. 

Assim, das Ligas Camponesas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o fator 

terra persistiu como elemento principal de suas lutas. 

Durante essa trajetória de luta, de vitórias e derrotas, os camponeses conheceram na 

pele a violência do capital, trajada de latifúndio. Na medida em que o capital foi se 

territorializava no campo, os conflitos foram aumentando, junto dos massacres, dos despejos, 

dos desmandos. Com a Ditadura Civil-Militar, interrompeu-se a projeção das Ligas 

Camponesas em território nacional e é também dela que surgiu o Movimento dos 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, questionando a desigualdade na distribuição da terra, 

organizando os camponeses em luta. 

Para se demonstrar a trajetória de violência, utilizou-se os dados disponibilizados pela 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), elaborando gráficos referentes aos assassinatos e tentativas de assassinatos contra os 

camponeses, a fim de apresentar a maneira como a violência impacta e trava a luta política 

dos camponeses brasileiros. 

De maneira semelhante, no terceiro capítulo, traçou-se a história dos camponeses 

goianos. Nela percebe-se que Goiás tem em si as características da totalidade desse 

movimento mais geral no país. Assim como em Canudos e no Contestado, teve-se no 

messianismo de Santa Dica em Pirenópolis, o questionamento da ordem vigente pela “ordem 

santa”. Em Trombas e Formoso, a luta dos comunistas vigorou, demonstrando ser possível 

outra forma de vida, outra lógica produtiva e de organização. No entanto, a Ditadura logo fez 

“desaparecer” a história dessa conquista. 

Aqui utilizou-se os dados referentes a ocupações de terra da CPT, assim como os 

dados da realização de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) para elaboração de mapas, apresentando a espacialização da luta pela terra 

(FERNANDES, 1999) em Goiás, demonstrando como a luta política organizada dos 

movimentos socioterritoriais, seu poder de ação, se apresenta no território. 

Assim, como afirmado por Walter Benjamin (1994) em suas “teses sobre o conceito da 

história”, em momentos de perigo torna-se ainda mais importante pesquisar a história dos 

vencidos, promovendo uma história a contrapelo, tirando do silêncio as lutas do passado que 

ficaram esquecidas, pois quanto mais elas são escondidas, mais se reforça a história dos 

vencedores (BENJAMIN, 1994). 

Visando pormenorizar nossa análise, foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), dos Censos Agropecuários e Demográficos a fim de 

demonstrar a estrutura fundiária tanto do país quanto do estado de Goiás, bem como a suas 

implicações. Na análise constatou-se que, no curso da história, a concentração de terras 

sempre esteve presente no cenário das lutas camponesas. Para a análise, no que diz respeito ao 

país e ao estado, considerou-se os estratos disponibilizados pelo IBGE, definindo como 

pequena propriedade os estabelecimentos com até 100 hectares, diferentemente da 

classificação do INCRA. 

Isto quer dizer que os dados do IBGE servem para ilustrar de maneira mais geral a 

forma pela qual ocorre a distribuição fundiária no país, assim como a concentração, pois 



 
22 

 

como os estratos são mais amplos, restringe a delimitação das pequenas propriedades que se 

encaixam na Lei da Agricultura Familiar, por exemplo, uma vez que o INCRA considera 

como agricultura familiar os estabelecimentos com até 4 módulos fiscais, número este que é 

superior ao estrato de até 100 hectares disponibilizados pelo IBGE. 

No entanto, no que diz respeito aos municípios, onde há a disponibilidade de mais 

estratos de análise, considerou-se como pequenos estabelecimentos aqueles de até 200 

hectares, tendo em vista que os modulo fiscais dos municípios onde as analises foram feitas, 

são de 40 hectares, de acordo com o INCRA. 

Com isso, adentrou-se no quarto capítulo com questões que alicerçam a pesquisa, 

dentre elas estão: Quem são e o que leva as pessoas a ocuparem a beira da rodovia? O que é 

produzido e qual o destino da produção? Existe ou não algum tipo de organização entre os 

camponeses? Quais são as leis que regem e quais são os órgãos responsáveis por essas faixas 

de terra? Existem conflitos referentes à utilização das faixas de terra nas rodovias e estradas? 

Para responder estas questões, a pesquisa se desenvolveu em três etapas: (1) foi 

realizada pesquisa bibliográfica buscando trabalhos que abarcassem a temática estudada em 

diferentes bancos de dissertações e teses, tendo em vista que, como assevera Mitidiero Junior 

(2013), é um tema pouco estudado nas ciências humanas em geral; (2) trabalho de campo com 

a realização de entrevistas semiestruturadas com o objetivo de compreender as práticas de 

reprodução social do campesinato e estabelecer a relação entre os discursos e as práticas (se 

camponesas ou não); e (3) a interpretação, correlação e análise crítica dos dados, estes que 

foram tabulados junto ao corpo da pesquisa, possibilitando investigar as principais questões 

que envolvem o fenômeno e as dificuldades enfrentadas no dia a dia dos ocupantes das 

margens da rodovia. 

A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível estabelecer parâmetros para a escolha 

dos locais utilizados para a investigação a campo. De acordo com Souza (2013), se essa 

procura for feita de maneira aleatória, pode-se chegar a amplos deslocamentos, que podem 

inviabilizar a pesquisa. Para o autor, alguns indicativos contribuem para a busca, como 

rodovias que atravessem áreas com grande concentração fundiária ou que atravessem 

pequenos municípios, vilas ou povoados com fortes características rurais (SOUZA, 2013). 

Para Alves (2015), apenas o conhecimento da existência deste fenômeno é suficiente para que 

a pesquisa possa ser desenvolvida. 

Conhecendo estes pressupostos, optou-se por realizar as pesquisas de campo em duas 

localizações diferentes, mas dentro da mesma região, que é a Microrregião Geográfica do 

Sudoeste de Goiás, caracterizada por um modelo produtivo agrícola baseado em grandes 
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propriedades integradas à agroindústria (CLEMENTE, 2015). Os locais selecionados foram 

os seguintes: a rodovia GO-164, no município de Santa Helena de Goiás, e a BR-364, entre os 

municípios de Jataí e Mineiros. A escolha de tais locais ocorreu pela grande incidência do 

fenômeno estudado, bem como por apresentarem características diferentes, explicitadas no 

quarto capítulo. 

Dentro deste contexto, também se realizou o levantamento com as características 

agrícolas e fundiárias dos municípios nas bases de dados do IBGE (2019), a fim de se 

averiguar em que nível o “[...] domínio do capital representado pelo latifúndio [...] ou pela 

grande fazenda do agronegócio exportador [...]” produz suas “[...] feições geográficas no 

território” (MITIDIERO JUNIOR, 2013, p.46), ou seja, a territorialização do capital em 

contraste às territorialidades camponesas, formada pelos ocupantes das rodovias supracitadas. 

Também foi realizada a leitura das leis que regem a administração das estradas e 

rodovias, as quais se encontram sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e 

Transportes (GOINFRA), para o caso da GO-164, uma rodovia estadual, e do Departamento 

Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), caso da BR-364, que possuem normas que 

definem e regem estes espaços, além do Código Nacional de Trânsito (CNT), lei maior que 

delibera sobre as faixas da União nas beiras de estradas. 

Diante disso, se deparou com a variação deste fenômeno quando se identificou a 

presença de três ocupações distintas, sendo elas: (1) ocupações espontâneas, sem ligação com 

movimentos socioterritoriais, cujo objetivo é a reprodução do modo de vida camponesa, as 

quais foram trabalhadas no quarto capítulo desta dissertação e se apresentam no trecho da 

GO-164, em Santa Helena de Goiás, e da BR-364, entre Jataí e Mineiros; (2) ocupações por 

movimentos socioterritoriais, com a presença de siglas como o MST, Terra Livre e Fetraf, 

cujo objetivo é a conquista da terra, presentes apenas no trecho da BR-364; e (3) ocupações 

por moradia, sem a organização de um movimento sem-teto, que em maior ou menor grau 

estão relacionadas com a concentração fundiária assim como com a especulação fundiária que 

a implica, também presentes apenas no trecho da BR-364. 

Estas duas últimas compõem as análises do quinto e último capítulo, em que se debate 

a necessidade da reorganização da luta política em prol de reformas estruturais da forma pela 

qual o capital se articula no país. Nestas ocupações, verificou-se a crescente perda da 

esperança na melhora das condições de vida que fazem parte destas lutas, tendo em visa que a 

paisagem da beira da BR-364 tem apresentado o aumento da concentração destes sujeitos ao 

mesmo tempo em que a pobreza cresce no Brasil. 
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Vale ressaltar que, nas ocupações que dizem respeito ao quarto e quinto capítulos, 

foram levantados dados quanto a idade dos ocupantes, sua escolaridade, a maneira como 

preparam seus alimentos (se com gás de cozinha ou lenha), assim como o número de 

ocupantes e se estes recebem o auxílio do programa Bolsa Família. Com estes dados, foram 

elaborados gráficos, ilustrando as condições de vida dos sujeitos da pesquisa, necessários para 

a análise. 

Estes procedimentos permitiram esboçar o entendimento da realidade das referidas 

áreas de estudo, alicerçado pela discussão teórica, pela confecção de mapas, gráficos, tabelas, 

fotografias e suas respectivas análises, os quais serviram como suporte ao resultado da 

pesquisa. 
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1. REFLEXÕES CONCEITUAIS SOBRE OS CAMPONESES: concepções clássicas e o 

contexto brasileiro 

 

No contexto do capitalismo mundializado, com transformações ocorrendo de maneira 

cada vez mais rápida, algumas conceituações parecem ter se tornado antiquadas e obsoletas, 

ainda mais no contexto de as questões culturais se misturarem com a “facilidade tecnológica”, 

numa espécie de duplicação da realidade, o que leva a constante necessidade de repensar. 

Por outro lado, essa constante vigilância sobre os conceitos e o que representam na 

realidade, podem acabar em sua mistificação, ou seja, idealizações de uma realidade 

inexistente, fora de contexto ou até mesmo a reificação dessa realidade, seja pela atividade 

produtiva, pelas relações sociais, pela subjetividade, sujeitadas e identificadas ao caráter 

inanimado, quantitativo e automático dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado 

(LUKÁKS, 2003). 

Ao trazer o debate sobre o conceito de camponês, objeto desta pesquisa, enfrenta-se 

essa mistificação, pois a materialidade histórica desta classe é carregada de contradições em 

suas relações sociais. Quando trata-se desse conceito, como aponta Shanin (2005), essa 

mistificação refere-se ao contexto teórico, em que o conceito de camponês é fatalmente 

homogeneizado e “manipulado” pelos agentes estruturais, como teóricos, políticos, 

tecnocratas, etc., distantes da existência prática dessa classe social, os quais buscam livrar-se 

desse termo “inadequado”, para evitar o seu real significado. 

Tendo isso em vista, há no processo de desenvolvimento da sociedade capitalista as 

mais variadas interpretações e conceituações sobre o campesinato, cada qual com seu 

contexto, importância e fidelidade com a realidade concreta. Neste caso, buscou-se 

compreender a importância do conceito de camponês em seu âmbito político, dentro da 

tradição marxista, examinando o cerne do que foi a questão agrária na Europa, berço do 

capitalismo. 

Os camponeses analisados por Kautsky (1980) de Lênin (1961; 1985), por exemplo, 

trabalhados na primeira sessão desse capítulo, encontravam-se frente ao esfacelamento do 

modo de produção feudal europeu, ao mesmo tempo em que se erigiram novas relações 

produtivas, no caso o capitalismo. 

Na medida em que o capitalismo avançou na Europa, estes autores formularam suas 

teorias sobre os camponeses, ambos baseados no também recente marxismo, o qual, é 

importante lembrar, não tratou especificamente das questões relativas à agricultura e que 

algumas das obras de Marx foram publicadas após a morte de Kautsky e Lênin. Disso, tanto 
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Kautsky, quanto Lênin, respeitando seus contextos – socialdemocracia alemã e revolução 

socialista russa –, verificaram a força desestruturante do capital e sentenciaram o 

desaparecimento dos camponeses em suas interpretações. 

No entanto, tais julgamentos não se provaram na prática, pois os camponeses ainda 

resistem e ao mesmo tempo são sujeitos ao capitalismo. Em contrapartida, contemporâneo a 

esses autores, Chayanov (1974) foi quem melhor compreendeu a dimensão camponesa diante 

do embrionário modo capitalista de produção. Seu estudo sobre a composição e organização 

das unidades econômicas camponesas na Rússia não vislumbrava nessa relação a 

desagregação dos camponeses enquanto classe. 

A compreensão de Chayanov (1974), junto das ponderações de Shanin (2005), acerca 

do conceito de camponês, compõem a segunda sessão desse capítulo e abarcam algumas 

considerações quanto ao seu uso. Para Shanin (2005), a interpretação da conceituação ou não 

do campesinato deve levar em consideração a complexidade e a particularidade dos 

camponeses e das realidades as quais estão submetidos. 

Essa discussão não é alheia ao campesinato no Brasil. Desta forma, a terceira sessão 

deste capítulo aborda a questão agrária brasileira, na tentativa de elucidar quem são estes 

camponeses. Nela é possível observar que há influência direta das “teorizações clássicas” 

importadas pelos teóricos brasileiros da Europa, como Guimarães (2011) e a possível 

existência feudal no Brasil. 

Ainda, são nas constatações de Martins (1981; 1986) e também de Oliveira (1993; 

2007) que se desenha a existência real dos camponeses brasileiros. A herança escravagista, o 

genocídio indígena e a exploração dos migrantes são a essência deste capitalismo colonial e 

imperialista que reina no Brasil, tais contradições ainda persistem. 

 

1.1. Os camponeses sob as análises de Kautsky e Lênin 

 

Em uma visão marxista não existem dúvidas que o trabalho foi e é fundamental para a 

criação e reprodução humana. Junto ao domínio da agricultura pelo homem, marcou o início 

do “sedentarismo” humano e está essencialmente ligado ao surgimento dos primeiros 

aglomerados e civilizações. Antes da universalização da agricultura, as pessoas passavam a 

maior parte de suas vidas em tarefas que envolviam a caça e coleta de frutos e plantas para a 

alimentação. 

A agricultura permitiu que a humanidade pudesse produzir excedentes de alimentos, 

possibilitando a troca de mercadorias por outros gêneros que não eram por ela produzidos. 
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Além disso, os excedentes também funcionavam como fonte de segurança em casos em que o 

cultivo fosse prejudicado por fatores naturais, como seca prolongada, excesso de chuvas ou 

queimadas, além de dedicar seu tempo e o seu trabalho a tarefas não diretamente relacionadas 

à agricultura ou à obtenção de alimentos (ENGELS, 2006). 

Ao passo em que a agricultura foi transformada durante os séculos, transformaram-se 

também as relações de produção agrícolas envolvendo desde questões de como e o que se 

produz a questões político-sociais, como a posse e/ou propriedade da terra, aquisição e 

comercialização de bens e produtos, dentre outras tantas questões envolvendo a questão 

agrária. 

A expressão questão agrária é a tradução do termo alemão “agrarfrage” (“agrar”: 

agrário (a); “frage”: problema, questão), surgida no ambiente e na literatura marxista e 

socialista europeus do final do século XIX, título da obra clássica de Kautsky “A questão 

agrária”, referindo-se a o grave problema que o movimento dos trabalhadores e o movimento 

marxista e socialista enfrentavam na ocasião (GERMER, 2014). 

Ao se pensar no significado da terminologia, remete-se a problemas envolvendo 

diversas escalas. Deste modo, afinal, qual era o problema? De acordo com Germer (2014), o 

problema era:  

[...] o socialismo que os socialistas pretendiam, especialmente quando já 

fundamentados na teoria de Marx, tinha como base social e principal força 

de luta o proletariado industrial, que foi o primeiro segmento do proletariado 

historicamente desenvolvido, e concentrado, naquela época, nas cidades. 

(GERMER, 2014, p. 13). 

 

No entanto, o proletariado não constituía a maioria do povo em nenhum país do 

continente europeu no século XIX (LÊNIN, 2007) e o trabalho assalariado agrícola ainda era 

muito incipiente, mesmo nos países capitalistas mais desenvolvidos na parte ocidental do 

continente e, no preâmbulo do trabalho assalariado na agricultura, ainda sobreviviam relações 

de produção anteriores ao capitalismo, ou seja, pré-capitalistas (KAUTSKY, 1980). 

O contexto rural alemão da época compunha-se, principalmente, de camponeses em 

transição de um regime feudal em decadência. Como resultado do desenvolvimento do 

capitalismo, existia no meio rural a figura do “semi-assalariado” (LÊNIN, 1985), muito 

comum nas fases iniciais da agricultura capitalista, primeiro passo para o assalariamento 

pleno. 

Sendo assim, o que de fato significava para os marxistas do final do século XIX e 

início do século XX a existência de uma massa camponesa superior à massa operária urbana? 

Aqui podemos talvez elencar o limiar desta discussão.  
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Para Marx e Engels (2001), a história da sociedade é a história da luta de classes, pois 

opressores e oprimidos sempre estiveram em constante oposição. Para eles, desde os 

primórdios da sociedade encontram-se grupos divididos e organizados hierarquicamente, 

como em Roma (patrícios e plebeus) e na Idade Média (senhor feudal e vassalo), além de 

existirem outras subdivisões hierárquicas que as compunham. 

Em meados do século XIX não era diferente. Oriunda do esfacelamento da sociedade 

feudal, a sociedade burguesa “moderna” não suprimiu a oposição de classes e, segundo Marx 

e Engels (2001, p. 24), “[...] limitou-se a substituir as antigas classes por novas classes, por 

novas formas de opressão”. Tem-se aqui, então, a delimitação de duas classes sociais no 

capitalismo: 

O que distingue nossa época – a época da burguesia – é ter simplificado a 

oposição de classes. Cada vez mais, a sociedade inteira divide-se em dois 

grandes blocos inimigos, em duas grandes classes que se enfrentam 

diretamente: a burguesia e o proletariado. (MARX; ENGELS, 2001, p.24, 

grifo nosso). 

 

As colocações de Marx e Engels no “Manifesto do Partido Comunista”, em 1848, 

evidenciavam o protagonismo de apenas uma classe revolucionária: o proletariado1. Ainda, 

para os autores, as outras classes (pequena burguesia, pequenos comerciantes, camponeses – 

tidas como conservadoras) iriam se degenerar e tenderiam ao desaparecimento e/ou se 

aliariam ao proletariado para preservar sua existência enquanto classe média. 

A limitação imposta por Marx ao próprio marxismo na afirmativa de que apenas a 

classe operária poderia chegar à revolução, arquitetou o cenário explicativo para a situação 

camponesa do período. No entanto, é importante ressaltar que Marx também não se ateve com 

o mesmo empenho nas questões relativas à agricultura. Em sua crítica à economia política, 

por exemplo, o tema é tratado a fim de refinar teoricamente seu campo analítico. 

Tendo isso em mente e voltando ao agrarfrage, as teses marxistas que se referem a 

questão agrária, naquele período, são a tentativa de explicar e compreender para onde ia essa 

massa de trabalhadores e qual era o seu papel político na sociedade. 

A obra de Kautsky (1980), produzida num contexto de amplas discussões dentro da 

social democracia alemã, talvez seja a que tenha dado um corpus a essa discussão. No cenário 

avaliado pelo autor alemão: 

[...] a classe dos camponeses, que constituía, ainda há pouco tempo, a parte 

mais considerável da população de nossos Estados, sempre preocupou, ao 

mais alto ponto, os partidos democráticos e revolucionários de nosso século. 

 
1 “De todas as classes que hoje enfrentam a burguesia, somente o proletariado é uma classe revolucionária.” 

(MARX; ENGELS, 2001, p.41). 
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Para esses partidos, originários das cidades, o camponês era um ser 

misterioso, estranho, às vezes mesmo muito inquietante. Tendo outrora 

combatido da maneira mais enérgica a Igreja e os príncipes, a nobreza, ele se 

agarrava agora com a maior obstinação a essas instituições. Viu-se mesmo 

que punha tanto ardor em aderir ao partido dos exploradores quanto as outras 

classes em lutar por sua emancipação. Frequentemente voltou contra a 

democracia as armas que esta lhe ofereceu. (KAUTSKY, 1980, p. 10-11). 

 

Kautsky (1980), fundamentado na concepção marxista de que o desenvolvimento 

capitalista não poderia comportar outras classes além da burguesia e do proletariado, tem 

como eixo condutor a leitura de que a indústria seria a força que move e transforma a 

sociedade. Para o autor, a expansão do setor faria com que o modo de produção camponês 

sucumbisse ao industrial, sendo assim o “veículo” de seu desaparecimento2. Assim, Para 

Kautsky (1980), o desenvolvimento capitalista no campo seria uma extensão dos processos 

verificados no setor industrial. 

Apesar de o autor admitir a existência de outras classes sociais, apenas o proletariado e 

sua luta contra a burguesia moveriam a sociedade, apontando para a “última consequência” 

que seria a transformação da sociedade capitalista em socialista. Ao reproduzir e aplicar a 

doutrina marxista, os desdobramentos ocasionados pela penetração do capitalismo na 

agricultura seriam idênticos às redefinições socioeconômicas ocorridas no meio urbano. 

Como ressaltam Almeida e Paulino (2000), a visão de Kautsky sobre o campesinato 

era altamente depreciativa:  

[...] essa seria uma classe miserável, retrógrada e vacilante, um entrave à 

superação do modo capitalista de produção. Nessa linha de raciocínio, a 

conquista do socialismo seria inexorável, pois o capitalismo engendrava os 

elementos de sua própria destruição. Entre esses elementos, reservava ao 

operariado urbano o papel supremo de conduzir o processo revolucionário. 

(ALMEIDA; PAULINO, 2000, p.14). 

 

Assim, no que fora apresentado por Kautsky (1980), a proletarização camponesa seria 

um processo inegável e irreversível, pois a desestruturação da indústria artesanal doméstica 

 
2 Mas uma coisa é certa: num grande número de domínios, a produção agrícola se transformou em produção 

industrial. Em muitas outras esferas, essa transformação se avizinha. Nenhuma forma de atividade agrícola está 

inteiramente isenta dessa metamorfose. E cada progresso em tal sentido deve necessariamente ter por 

consequência o agravamento do estado crítico em que se encontram os agricultores, o aumento de sua 

dependência em relação à indústria, a diminuição da estabilidade de sua existência. [...] Não resulta daí que, 

durante muito tempo ainda, possamos falar em ruína da agricultura. Mas o seu caráter conservador desapareceu 

para sempre onde quer que o modo de produção moderna haja tomado pé. O apego obstinado aos antigos 

métodos conduzirá fatalmente o agricultor à ruína. Ele precisa seguir a evolução da técnica, precisa adaptar 

constantemente a sua exploração às novas condições. A este respeito é lhe impossível estacionar no terreno 

conquistado. O agricultor julga ter vencido um inimigo, mas outro lhe aparece. No campo, de resto, toda a vida 

econômica, que se movera até então da maneira tão uniforme e rigorosa, sempre na mesma rotina, caiu no 

mesmo estado de subversão perpétua que caracteriza o modo de produção capitalista. (KAUTSKY, 1980, p.178). 
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provocaria enorme descompasso no campo. A sazonalidade das atividades agrícolas 

ocasionadas pelo avanço tecnológico do capitalismo geraria progressivos excedentes de mão 

de obra, fato este que não ocorria no sistema feudal de produção, dada a articulação entre a 

agricultura e a indústria doméstica. 

Deste modo, a proletarização camponesa estaria centrada nesse ciclo vicioso, pois à 

medida em que os camponeses passavam a trabalhar em outros ofícios ou para outros 

camponeses, menos tempo tinham para dedicar a sua própria unidade, o que implicaria na 

redução da produção interna, obrigando-os a vender sistematicamente mais força de trabalho 

e, por conseguinte, abandonar sua própria produção (ALMEIDA; PAULINO, 2000). 

Kautsky (1980) também explicitou a lógica funcional entre a oposição dos dois termos 

minifúndio e latifúndio. No minifúndio, as limitações físicas de terra e infraestrutura técnica 

geravam mão de obra ociosa, o que era justamente a mercadoria imprescindível para o 

sucesso do latifúndio, ou seja, a intercomplementaridade entre os dois estaria assentada no 

fator força de trabalho. No entanto, Kautsky não admitia a possibilidade da exploração 

racional nas pequenas propriedades, pois presumia que apenas a grande exploração possuía 

viabilidade econômica que, supostamente, aproveitaria ao máximo a força de trabalho e a 

infraestrutura técnica. 

De acordo com Kautsky (1980), a pequena exploração ainda resistia à supressão por 

estar assentada no “sobre-trabalho” e na subalimentação dos camponeses. Deste modo, os 

camponeses jamais teriam força política de organização, justamente pela situação geral de 

fragilidade, fato este que, segundo o autor, abreviaria o tempo necessário para o 

desaparecimento dessa classe social3. 

Por outro lado, as  

[...] grandes explorações capitalistas seriam as precursoras das cooperativas 

agrícolas socialistas, sendo sua expansão uma condição inalienável, visto 

serem as únicas a possuir os elementos que conduziriam à cooperativa 

socialista. (ALMEIDA; PAULINO, 2000, p.115-116). 

 

Isso demonstra o entendimento de Kautsky (1980) frente a situação camponesa no 

final do século XIX: o caminho para a socialismo não poderia ser trilhado pelo campesinato, 

 
3 Operários bem nutridos e bem remunerados, além de inteligentes, eis a condição indispensável para uma 

grande exploração racional. Não há dúvida de que esta condição prévia falta ainda hoje na maioria dos casos. E 

seria insensato esperarmos melhoramentos da parte do "despotismo esclarecido" dos grandes agricultores. É 

preciso que esses melhoramentos sejam, na agricultura como na indústria, impostos aos empresários pelo 

proletariado organizado, quer diretamente, quer indiretamente, por meio do poder político. O movimento 

operário, elevando o nível moral e econômico do proletariado agrícola, combatendo a barbárie camponesa, criará 

– e é esta a sua tarefa – a condição básica para a grande empresa agrícola racional. Ao mesmo tempo, fará 

desaparecer um dos últimos pilares da pequena exploração. (KAUTSKY, 1980, p. 71). 
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que deveria proletarizar-se por inteiro e, somente através da socialização por meio do trabalho 

coletivo, integraria o proletariado: 

Embora a socialização só se estenda logo à grande indústria capitalista, é 

claro que, com isso, embora não toque absolutamente na sua propriedade 

territorial, transforma em operários sociais os lavradores que, incapazes de 

viver da agricultura apenas, se veem compelidos a outros ganhos. Mediante a 

socialização das minas e das olarias, por exemplo, centenas de milhares de 

pequenos proprietários, que aí trabalham para cobrir o déficit de sua 

exploração agrícola, transformam-se, de operários assalariados de empresas 

capitalistas, em operários da sociedade. (KAUTSKY, 1980, p. 182). 
 

Apesar de Kautsky (1980) apresentar seu estudo baseado no cenário alemão, o 

“problema agrário” se manifestava em praticamente toda a Europa. Na medida em que o 

feudalismo fora sendo superado pelo capitalismo, a massa de camponeses passou a assumir 

obrigações diferentes do regime feudal, principalmente em dinheiro, o que o submetia 

crescentemente ao mercado ou ao trabalho assalariado. 

Independentemente da interpretação, o poder político do campesinato – apesar de não 

existir força coletiva – estava presente neste contexto. Exemplo disso foi o posicionamento 

camponês frente a Revolução Francesa em 1789, quando o campesinato, um dos segmentos 

da pequena burguesia, permaneceu aliado e liderado pela burguesia até o fim do século XIX 

(SOBOUL, 1974). 

Marx (1996) analisou as imbricações das classes sociais ao longo de suas obras e 

identificou possíveis tendências diferentes nos países da Europa Ocidental e Oriental. O 

modelo de desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, descrito por Marx em “O Capital”, 

não seria necessariamente o mesmo da formação econômica e social da Rússia, por exemplo. 

As análises sobre o camponês de Marx, no “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”, nas 

quais o autor descreve o papel das diferentes classes sociais no golpe de Estado de Luiz 

Bonaparte, o camponês é apresentado como “saco de batatas”, uma massa amorfa, muitas 

vezes conservadora, cuja consciência teria de ser despertada e a prática guiada pelo 

proletariado (MARX, 1997). 

Entretanto, nas cartas de Marx, em resposta a Vera Zasulich, manifestavam-se em 

outro sentido sobre a dinâmica na Rússia. Nestas cartas, Marx afirmava que a comuna 

camponesa russa não estava ameaçada à fatalidade histórica e dela poderia iniciar 

transformações para o comunismo, destacando os hábitos camponeses, não como 

conservadores, mas, a propriedade comunal com características diferentes da propriedade 

capitalista. Ainda sinalizava as peculiaridades dos camponeses dos diferentes países, em 

especial, as diferenças dos países da Europa Ocidental e Oriental. Marx apontou a comuna 
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camponesa russa como “ponto de apoio natural da regeneração social da Rússia” (MARX, 

2005, p.123). 

Deste modo, adentram-se as peculiaridades do campesinato russo, com bases e 

concepções divergentes sobre a permanência ou a decomposição do campesinato no processo 

de desenvolvimento capitalista. Conforme Silva (2012), medidas governamentais e 

dispositivos legais ao longo do século XIX fomentaram a permanência do camponês em suas 

comunidades (mir)4, preservando a comuna rural russa e a baixa produtividade, embora, 

gradualmente, iniciava-se o processo de diferenciação da massa camponesa. 

De acordo com a autora, a antiga “polêmica” sobre a comuna rural russa ressurgira em 

meados do século XIX, em que a esquerda, tida como populista, acreditava que a comuna 

poderia ter lugar na construção do socialismo. Do outro lado, a direita acreditava que ela era 

compatível com o desenvolvimento capitalista (SILVA, 2012). Para os populistas, a Rússia 

não precisaria passar por uma fase de capitalismo para atingir o socialismo, pois a comuna 

camponesa era dotada de qualidades, como a democracia direta e a proteção dos indivíduos 

pelo coletivo, que tornavam indesejável sua substituição pela economia e democracia 

ocidentais. 

Assim, em 1896, Lenin escreveu o livro “O desenvolvimento do capitalismo na 

Rússia”, desconstruindo as teses dos populistas da formação do mercado interno para o 

capitalismo russo, observando as mudanças ocorridas na agricultura após a reforma 

promovida em 1861 pelo Czar Alexandre II5. Destaca-se ainda que o Império Russo foi o 

último Estado europeu a abolir a servidão e que até meados do século XIX a comuna 

camponesa russa foi pouco alterada. 

 
4 O mir era uma comunidade de aldeia que tinha poder sobre as terras dos camponeses e as distribuía entre seus 

membros segundo diversos critérios que supostamente mantinham certa igualdade entre as famílias camponesas. 

Para efeito de distribuição, a unidade era a família. Calcula-se geralmente que no começo do século as glebas 

assim distribuídas representavam cerca da metade das terras cultivadas; as terras restantes eram: terras dos 

proprietários rurais, dos camponeses desligados do mir, as terras de colonização (principalmente situadas nas 

regiões conquistadas havia um século pela Rússia czarista), e as terras do Estado, da coroa e das instituições 

religiosas. (BETTELHEIM, 1979, p.190 e 193-194). 
5 Essa reforma previa que os senhores venderiam aos camponeses as parcelas de terras que eles já ocupavam. Por 

sua vez, o Estado pagaria aos senhores uma quantia a pretexto de indenização pelas terras “perdidas” com a 

venda aos camponeses. Quanto ao estatuto destes, estabeleceu-se um estágio transitório: não adquiririam o 

direito de propriedade privada sobre a terra comprada, permanecendo como membros de uma comuna e de um 

grupo doméstico. A comuna continuava responsável pela distribuição da terra aos grupos domésticos e seus 

integrantes. Os membros da comuna pagariam um imposto coletivo (“responsabilidade coletiva”) e ninguém 

poderia renunciar às obrigações de sua comuna, mesmo estando incluído na minoria que conseguia permissão 

para residir em outro lugar. Entre as outras obrigações mantidas pela comuna, estava assegurar o pagamento do 

débito contraído com o Estado pelas terras adquiridas dos senhores. Este estágio transitório, que deveria ser 

breve, perdurou por muito mais tempo que o previsto. (SILVA, 2012, p.112).  
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Ao verificar essas transformações, Lenin (1985) identificou o processo de 

decomposição dos pequenos agricultores em patrões e operários agrícolas que constituiriam a 

base da formação do mercado interno na produção capitalista. De acordo com Lenin (1985): 

O sistema de relações econômicas e sociais entre o campesinato (agrícola e 

comunitário) mostra a existência de todas as contradições próprias das 

economias de mercado e de qualquer capitalismo: a concorrência, a luta pela 

independência econômica, a monopolização da terra (comprada ou 

arrendada), a tendência à concentração da produção nas mãos de uma 

minoria, a proletarização da maioria e sua exploração pela minoria que 

dispunha do capital comercial e que emprega operários agrícolas. Não 

há nenhum fenômeno econômico no campesinato que não apresente essa 

forma contraditória exclusivamente própria do sistema capitalista, isto é, que 

não traduza a luta e a divergência de interesses, não redunde em mais para 

uns e menos para outros. (LÊNIN, 1985, p. 113, grifo nosso).  

 

Para Lenin (1985), a reforma de 1861 foi contra os camponeses, promovendo a 

desintegração do campesinato e a criação de novos tipos de população rural, ou seja,  

O campesinato antigo não se 'diferencia' apenas: ele deixa de existir, se 

destrói, é inteiramente substituído por novos tipos de população rural, que 

constitui-se a base de uma sociedade dominada pela economia mercantil e 

pela produção capitalista. Esses novos tipos são a burguesia rural (sobretudo 

pequena burguesia) e o proletariado rural – a classe dos produtores de 

mercadorias na agricultura e a classe dos operários agrícolas assalariados. 

(LENIN, 1985, p. 114, grifo nosso). 

 

Lênin insistia na particularidade russa, na qual o campesinato ainda não havia se 

libertado do feudalismo. Para o revolucionário, havia a necessidade da luta no campo se 

desenvolver em dois planos, sendo (1) a luta camponesa contra os resquícios feudais e (2) a 

luta de classes entre os capitalistas agrários e os assalariados/operários agrícolas. Tendo isso 

em vista, é perceptível que o processo de diferenciação social entre os camponeses estava 

no início sem as formas das contradições entre as classes. 

Nos anos antecedentes à Revolução de Outubro, em suas análises, Lenin (1961) 

defendia a importância das alianças do proletariado com o campesinato para as rupturas 

revolucionárias com o Estado autocrático, pois compreendia que os camponeses russos eram 

revolucionários do ponto de vista democrático-burguês. Lênin (1981) entendia que a 

socialdemocracia deveria voltar os olhos para o movimento camponês, indicando-lhes tarefa 

dupla: deveria apoiar esse movimento enquanto se tratar de um movimento democrático 

revolucionário, mas deveria ser inflexível do ponto de vista de classe, mostrando que os 

interesses da burguesia camponesa são antagônicos em relação ao proletariado rural. 

Com as “Teses de Abril”, desenvolvidas em pleno período revolucionário, além de “O 

estado e a Revolução”, Lênin, como aponta Fernandes (2007), compreendia ser necessário 
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“libertar” o marxismo de uma tradição oportunista6, representada por autores como Lassalle, 

Bernstein, Kautsky e Plekhanov, bem como travar um combate teórico com os anarquistas. 

Portanto, as várias obras escritas nesse período possuem cunho didático “de esclarecer a 

consciências das massas populares e das classes trabalhadores” (FERNANDES, 2007, p. 10)7. 

No entanto, como aponta José Paulo Netto (2007): 

[...] a unidade interna do pensamento lenieano, mantida e assegurada por 

um peculiar manejo metodológico do marxismo (tomado como ‘análise 

concreta da situação concreta’), alimenta-se de giros e inflexões; é uma 

unidade que não se constrói de identidades, mas de diferenças determinadas 

pelo movimento do objeto de sua reflexão, sempre a política. (NETTO, 

2007, p. 158-159, grifos no original). 

 

Deste modo, Linhart (1983) procura, a partir de semelhantes pressupostos teórico-

metodológicos, não obstante das formulações de Lênin sobre o campesinato e a questão 

agrária na Rússia anterior à revolução, explicar as tomadas de posição e transformações nas 

formas de compreensão do próprio campesinato no correr dos acontecimentos históricos a 

partir de fevereiro-março de 1917. 

De fato, após a derrubada do czarismo, o debate sobre a nacionalização ou repartição 

das terras entre os grupos políticos ocorria sem a participação do campesinato, o qual se 

limitava a realizar pontualmente alguns atos de pilhagem8. O pensamento coletivo do 

campesinato tomou forma lentamente e se condensou entre agosto e outubro de 1917, quando 

[...] uma ideia simples toma conta da imensa massa camponesa e vai, 

novamente, derrubar a Rússia: é preciso agir agora, no momento dos 

trabalhos do plantio. É agora que cabe a nós, camponeses, tomar as terras 

senhoriais, marcando-as com nosso trabalho e estabelecendo assim nosso 

direito. (LINHART, 1983, p. 25). 

 

A ação camponesa levou a revolução a passar por um momento decisivo. Naquele 

momento, de acordo com Linhart (1983), somente Lênin e o partido bolchevique se colocou, 

 
6 De acordo com Fernandes (1978), Lênin se volta para o restabelecimento da verdadeira doutrina de Marx e 

Engels sobre o Estado e o papel da ditadura do proletariado na revolução socialista. Deste modo, era preciso ir 

direto à consciência das massas e converter o marxismo em uma força política real, revolucionária em sua forma, 

em suas consequências e em sua marcha para diante, diferentemente do que outros autores marxistas se 

propunham na época. Para Lênin, era preciso limpar o terreno, afastando o centro da reflexão teórica e da 

atividade prática de qualquer concessão reformista, demarcando os limites que separam teorias afins ou 

convergentes, mas que são opostas entre si e se excluem na prática política. “Quando se pode tomar o poder 

revolucionariamente impõe-se combater todas as confusões e todas as esperanças falsas. As utopias podem ser 

perigosas e a revolução proletária não pode entregar-se ao erro de fortalecer o inimigo encastelado por trás do 

poder do Estado capitalista” (FERNANDES, 2007, p.10-11). 
7 O texto foi escrito em 1978 e reproduzido em edições mais recentes de “O Estado e a Revolução” de Lênin. 
8 Conforme as estatísticas oficiais, em maio foram cerca de 150 casos de tomadas de terra pela força, em agosto 

quase 500 e em setembro perto de 1.000. (CARR, s/d, t. 2, p. 40, apud LINHART, 1983, p. 30). 
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de fato, ao lado dos camponeses, defendendo, na ocasião, “[...] a insurreição armada contra o 

governo provisório, para salvar e proteger o movimento de massa” (LINHART, 1983, p.27). 

Em diversos escritos de Lênin do período, percebe-se essa preocupação com a adesão 

dos setores pobres ou semiproletários dos camponeses. Nas “Teses de Abril”, contidas no 

artigo “Sobre as Tarefas do Proletariado na Presente Revolução”, ao tratar da atitude perante a 

guerra imperialista e das condições que justificariam a defesa da revolução, menciona a 

“passagem do poder para as mãos do proletariado e dos setores pobres do campesinato que a 

ele aderem” (LENIN, 1977, t. 2, s.p.). 

No entanto, há de se ressaltar que, para Lênin, o campesinato ou operariado rural não 

era semelhante ao operariado urbano. No mesmo artigo, considerava que a tarefa dos 

bolcheviques seria explicar às massas que os Sovietes de deputados operários seriam “a única 

forma possível de governo revolucionário”, ou seja, “um trabalho de crítica e esclarecimento 

dos erros, defendendo ao mesmo tempo a necessidade de que todo o poder de Estado passe 

para os Sovietes de deputados operários, a fim de que, sobre a base da experiência, as massas 

se libertem dos seus erros” (LENIN, 1977, t. 2, s.p., grifos no original). 

Na “Resolução Sobre a Questão Agrária”, de Maio de 1917, as teses de Lênin são 

assumidas pelo partido, que caracteriza a propriedade latifundiária da terra na Rússia como “o 

baluarte material do poder dos latifundiários feudais e uma garantia da possível restauração da 

monarquia” e a propriedade camponesa da terra como enredada em “velhos vínculos e 

relações de semi-servidão, pela divisão dos camponeses em categorias herdadas do tempo do 

regime de servidão, fragmentação dos lotes, etc.”, sendo necessário “reestruturar todas as 

relações da propriedade da terra e da agricultura de acordo com as novas condições da 

economia nacional e mundial”, o que constituiria “a base material da aspiração do 

campesinato à nacionalização de todas as terras no Estado” (LENIN, 1977, t. 2, s.p., grifos no 

original). 

Quanto mais decidida e consequente for a destruição e a eliminação da 

propriedade latifundiária da terra, quanto mais resoluta e consequente for, 

em geral, a transformação agrária democrático-burguesa na Rússia, tanto 

mais forte e rápido será o desenvolvimento da luta de classe do proletariado 

agrícola contra o campesinato rico (a burguesia camponesa). Na medida em 

que a revolução proletária que começa a surgir na Europa não exercer uma 

influência direta e poderosa sobre o nosso país, a sorte e o desenlace da 

revolução russa dependerão de se o proletariado urbano conseguirá 

levar atrás de si o proletariado rural e ligar a este a massa de 

semiproletários do campo, ou de se essa massa seguirá atrás da 

burguesia camponesa, propensa a aliar-se [...] com os capitalistas e 

latifundiários e com a contra-revolução em geral. (LENIN, 1977, t. 2, s.p., 
grifo nosso). 
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Portanto, é reiteradamente presente nos textos lenineanos a leitura de que a Revolução 

Russa dependeria da adesão do proletariado rural e da massa de semiproletários do 

campo (por vezes tratados como setores pobres do campesinato) ao proletariado urbano (a 

vanguarda revolucionária). 

Em 4 de julho de 1917, caracterizados por atos contrarrevolucionários9, os textos de 

Lênin identificam para a impossibilidade de revolução por vias pacíficas, o que teria como 

consequência a necessidade de transformação da própria palavra de ordem que defendia todo 

poder aos Sovietes, com o fim da dualidade de poderes10. Antes disso, os Sovietes poderiam 

ter assumido o poder por meios pacíficos, mas, para Lênin 

A passagem do poder para os Sovietes não mudaria nem poderia mudar a 

correlação das classes; não mudaria em nada o carácter pequeno-burguês do 

campesinato. Mas teria dado oportunamente um grande passo para separar os 

camponeses da burguesia, para os aproximar e depois para os unir aos 

operários. (LÊNIN, 1977, t. 2, s.p.). 

 

Entretanto, analisando a situação concreta, Lênin seguiu afirmando que a única saída 

seria a tomada de poder pelo proletariado, apoiado pelo campesinato pobre ou os 

semiproletários e, nesse sentido os Sovietes atuais teriam fracassado “perante a 

contrarrevolução, que triunfou e triunfa” (LÊNIN, 1977, t. 2, s.p.). 

Lenin começou então os preparativos no Partido Bolchevique para a insurreição 

armada de outubro. Ao tratar da análise de Marx sobre a experiência da Comuna de Paris de 

1871 para refutar a interpretação dominante no marxismo, representada pela obra de Kautsky, 

Lênin (2007) observou que Marx afirmara no “O 18 de Brumário” a necessidade de destruir a 

máquina burocrática e militar do Estado como condição prévia para a revolução popular do 

continente. Assim, ressalta que, como na Europa continental do período, o proletariado não 

constituía a maioria do povo, deste modo a revolução 

só poderia ser ‘popular’ com a condição de englobar o proletariado e os 

camponeses. Essas duas classes constituíam, então, ‘o povo’. Essas duas 

classes são solidárias, visto que a ‘máquina burocrática e militar do Estado’ 

as oprime, as esmaga, as explora. Quebrar essa máquina, demoli-la, tal é o 

objetivo prático do ‘povo’, da sua maioria, dos operários e dos camponeses; 

tal é a ‘condição prévia’ da aliança livre dos camponeses mais pobres e do 

proletariado. Sem essa aliança, não há democracia sólida nem 

transformação social possível. (LÊNIN, 2007, p. 60-61, grifo nosso). 

 

 
9 À medida que desaparecia o prestigio e a autoridade do Governo Provisório, a influência dos bolcheviques nas 

fábricas e no exército crescia rapidamente, e em julho as autoridades governamentais resolveram agir contra eles, 

sob a acusação de que realizavam propaganda subversiva e atuavam como agentes alemães. Vários líderes foram 

detidos. Lenin fugiu para a Finlândia, de onde manteve uma correspondência regular com o comitê central do 

partido, agora operando na clandestinidade, em Petrogrado (CARR, 1981, p. 14). 
10 (cf. o artigo “A Propósito das Palavras de Ordem”, escrito em 17 de julho de 1917). 
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Tecendo a crítica, Lênin compreendia que o campesinato russo era diferente do 

restante da Europa, justamente pela diferenciação social. Entendia-o como operariado rural ou 

operariado camponês, não como classe camponesa. Apesar de reconhecer também sua força 

político-revolucionária, o campesinato era uma via de apoio a revolução operária e, após a 

revolução, os camponeses integrariam o escopo político do ponto de vista operário, ou seja, 

como trabalhador do campo. 

Germer (2014) elucida a concepção lenineana de aliança operário-camponesa a partir 

de dois significados, que correspondem às duas fases da revolução – a fase burguesa e a fase 

socialista. Estas duas fases justificam-se devido à sobrevivência de fortes elementos do 

feudalismo e da própria aristocracia feudal na Rússia, o que caracteriza a primeira fase da 

revolução como burguesa. “Nesta fase o proletariado deveria aliar-se com toda a burguesia – 

incluindo a burguesia camponesa – contra a aristocracia feudal e as heranças feudais 

remanescentes” (GERMER, 2014, p.25). Por outro lado, a aliança operário-camponesa é 

concebida, na “fase socialista”, como a aliança dos elementos proletários da sociedade: 

[...] o proletariado industrial e o semi-proletariado do campo, este 

representado apenas pela camada mais pobre, composta, na maioria, de 

'proletários com lote', que se alia à burguesia na revolução burguesa contra 

a aristocracia, mas se opõe a toda a burguesia na segunda fase, da revolução 

socialista. (GERMER, 2014, p.25, grifo nosso). 

 

De fato, é perceptível a importância camponesa no desenrolar tanto da Revolução 

Russa, quanto do âmago histórico da própria sociedade. Por mais que Lênin (1985) e Kautsky 

(1980), cada um em seu contexto socio-histórico, tenham afirmado que o campesinato 

sucumbiria de acordo com o avanço do capitalismo, o mesmo resiste até a atualidade. 

 

1.2. Os camponeses sob a análise de Chayanov e Shanin 

 

Em uma outra via, contemporâneo dos autores tratados na seção anterior, Chayanov 

(1974) produziu sua obra “La organización de la unidad económica campesina”, que se 

constitui, de acordo com Almeida e Paulino (2000), em marco pioneiro no estudo sobre a 

composição e organização das unidades econômicas camponesas, apresentando estudo 

pormenorizado dessa forma de organização econômica e social. 

É importante salientar que a obra de Chayanov não se trata de discussão embasada na 

doutrina marxista de interpretação, diferentemente de outros autores apresentados até aqui. 

Para o autor, o fato de o trabalho familiar ainda ser a principal forma de produção na Rússia 
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do final do século XIX e início do século XX, exigia análise mais aprofundada da realidade 

existente. 

Desse modo, a partir da teoria do balanço entre trabalho e consumo, Chayanov (1974) 

demonstrou as diferentes formas pelas quais as unidades camponesas alcançavam certo 

equilíbrio interno. Uma dessas formas seria a necessidade do máximo aproveitamento da 

força de trabalho da família camponesa: 

Cualquiera sea el factor determinante de la organización de la unidad 

económica campesina que consideremos dominante, por mucho valor que 

atribuyamos a la influencia del mercado, a la extensión de tierra utilizable o 

a la disponibilidad de medios de producción y a la fertilidad natural, 

debemos reconocer que la mano de obra es el elemento técnicamente 

organizativo de cualquier proceso de producción. Y puesto que em la unidad 

económica familiar que no recurre a fuerza de trabajo contratada, la 

composición y el tamaño de la familia determinan íntegramente el monto de 

fuerza de trabajo, su composición y el grado de actividad, debemos aceptar 

que el carácter de la familia es uno de los factores principales em la 

organización de la unidad económica campesina. (CHAYANOV, 1974, 

p.47). 

 

De fato, para Chayanov (1974) a composição familiar define entre todos os limites 

máximo e mínimo do volume de sua atividade econômica. A força de trabalho da unidade de 

exploração doméstica é determinada pela disponobilidade de familiares aptos ao trabalho. Por 

isso 

[...] el límite más elevado posible para el volumen de la actividad depende 

del monto de trabajo que puede proporcionar esta fuerza de trabajo utilizada 

con la máxima intensidad. De la misma manera, el volumen más bajo está 

determinado por el total de beneficios materiales absolutamente esenciales 

para la mera existencia de la familia. (CHAYANOV, 1974, p.47-48). 

 

Isso é o que diferencia a agricultura camponesa da agricultura capitalista, pois a força 

de trabalho era constante, dispensando a contratação de mão de obra, envolvendo toda a 

familia de acordo com as necessidades de cultivo11. Assim, cultivos que precisavam de força 

de trabalho intensa, se fazendo desinteressante do ponto de vista capitalista por proporcionar 

baixos rendimentos, eram realizadas pelos camponeses. 

Como aponta Chayanov (1974), 

La familia campesina trata de cubrir sus necesidades de la manera más fácil 

y, por lo tanto, pondera los medios efectivos de producción y cualquier otro 

objeto al cual puede aplicarse su fuerza de trabajo, y la distribuye de manera 

tal que pueden aprovecharse todas las oportunidades que brindan una 

remuneración elevada. De esta manera, es frecuente que, al buscar la 

 
11 De acordo com Chayanov (1974), as atividades econômicas camponesas tinham como objetivo satisfazer 

quantitativamente as demandas familiares internas, representadas por atividades agrícolas, artesanais e 

comerciais. 
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retribución más alta por unidad domestica de trabajo, la familia campesina 

deje sin utilizar la tierra y los medios de producción de que dispone si otras 

formas de trabajo le proporcionan condiciones más ventajosas... El único 

rasgo que en este caso distingue a la familia campesina del empresario 

consiste en que el capitalista, de un modo u otro, distribuye siempre la 

totalidad de su capital; la familia campesina, en cambio, nunca utiliza 

completamente toda su fuerza de trabajo pues cesa de consumirla en el 

momento en que satisface sus necesidades y alcanza su equilibrio 

económico. (CHAYANOV, 1974, p. 120). 
 

Mais detalhadamente, dentro da teoria do balanço entre o trabalho e o consumo, o 

papel da composição familiar se pusera como variável importante para a explicação da 

unidade de exploração camponesa. De acordo com Chayanov (1974), a “composição 

biológica” e etária de seus componentes se faziam indissociáveis. Na medida em que a 

estrutura familiar se modificava (matrimônio, início da vida familiar, quantidade e idade dos 

filhos), a unidade tenderia ou não para o equilíbrio entre o número de consumidores e o de 

trabalhadores. 

Haveria ainda a relação direta entre a área da unidade econômica e a força de trabalho 

disponível. Deste modo, quanto menor a área disponível para o cultivo, mais se fazia 

necessário o aumento dos ganhos familiares através de atividade não agrícolas (atividades 

comerciais e artesanais), o que determinaria o grau de utilização e intensificação da força de 

trabalho (CHAYANOV, 1974). 

De acordo com Chayanov (1974), esses princípios regiam todos os modos de produção 

e o que diferiria as diferentes lógicas estaria nos caminhos distintos para alcançar o ponto de 

equilíbrio. Dentro da lógica capitalista, dimensionada pelos meios de produção, a exploração 

se adequaria a partir da contratação da mão de obra de acordo com o potencial produtivo da 

unidade econômica, não alterando as condições materiais e a intensidade da exploração. Na 

lógica camponesa ocorreria o inverso, pois a organização baseava-se a partir da força de 

trabalho disponível, bem como do número de integrantes do núcleo familiar consumidores 

(pessoas em idade e condições “improdutivas”), variando a intensidade das atividades. 

Também foram apontados por Chayanov os mecanismos de intensificação e/ou 

redução de capital nas unidades camponesas. Para o autor, quanto maior aplicação de capital 

na unidade, maiores eram os índices de produtividade e, consequentemente, menor desgaste 

físico dos trabalhadores. Por outro lado, quanto menor a disponibilidade de capitais, maior o 

esforço físico necessário para a exploração da unidade. 

Assim, com a insuficiência de terras ou de instrumentos de trabalho que exigiam 

capital, além das variações do mercado frente as atividades comerciais e artesanais, o 
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camponês era induzido a recorrer a sobre-exploração do trabalho o que, consequentemente, 

resultaria num enorme esgotamento físico da família, bem como num decréscimo da 

produtividade do trabalho. No entanto, por mais que essa prática se constituiu em recurso para 

que as unidades camponesas mantivessem seu equilíbrio, as limitações impostas pela escassez 

dos meios de produção passariam a exportar seus trabalhadores ou até mesmo o seu 

abandono. 

En otras palabras, podemos asegurar teóricamente que la división del trabajo 

en la familia campesina entre agricultura y actividades artesanales y 

comercio se lleva a cabo por comparación de la situación de mercado en 

estas dos ramas de la economía nacional. Y como la relación entre estas dos 

situaciones de mercado es inconstante, también lo es la relación entre el 

consumo de fuerza de trabajo en artesanías y comercio y en agricultura. En 

los años en que se da una situación desfavorable en el mercado agrícola […] 

la imposibilidad de alcanzar el equilibrio económico con la ayuda de las 

ocupaciones generales de la agricultura obliga a los campesinos a arrojar al 

mercado de fuerza de trabajo enorme cantidad de mano de obra campesina 

que busca el sustento en las otras actividades. Como resultado se produce la 

situación […] en la cual los períodos en los que los granos alcanzan precios 

elevados son, al mismo tiempo, períodos de bajos salarios. (CHAYANOV, 

1974, p.120-121). 

 

Diferentemente de outros autores, na qual a inserção dos camponeses no mercado de 

trabalho significaria a proletarização, para Chayanov (1974) se tratava de um recurso para a 

manutenção da condição camponesa, pois “[...] essa não se confundiria com a postura 

burguesa de acumulação, pois lógicas distintas mediavam as explorações capitalistas e 

camponesas” (ALMEIDA; PAULINO, 2000, p.118). 

Deste modo, Chayanov (1974) entendia que a inserção do camponês no mercado não 

representaria necessariamente sua destruição. Para o autor, a possibilidade de dedicarem-se a 

uma menor variedade de cultivos e aumentando a relação entre área e força de trabalho apenas 

redefiniria suas formas de produzir. 

De acordo com Almeida e Paulino (2000), alguns teóricos que defendiam tese de que 

o capitalismo suprimiria o campesinato, fizeram duras críticas à Chayanov, alegando 

obsolescência em sua obra, por dedicar-se à uma classe social em “vias de desaparecimento”. 

Ainda o acusaram estar ligado politicamente à defesa de interesses burgueses, defendendo a 

“pequena burguesia”, contrária aos interesses da revolução socialista. 

Porém, cumpre salientar: 

[...] Chayanov não se propôs a elaborar uma teoria geral, que pudesse 

explicar a mobilidade e dinâmica da sociedade a partir da lógica camponesa. 

Restringiu-se às suas características internas, embora apontasse a sua 

coexistência com o modo capitalista de produção. Concordava que o 

desenvolvimento do capitalismo provocava o desaparecimento de outras 
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formas econômicas, admitindo inclusive a possibilidade de desaparecimento 

do campesinato, porém não com a rapidez, intensidade e ritmo propalado por 

teóricos como Kautsky. (ALMEIDA; PAULINO, 2000, p.118). 

 

Como resultado, Chayanov (1974) apontou que o caminho para a interferência sobre 

as unidades camponesas seria o cooperativismo, para bater de frente com a estrutura do 

mercado mundial consolidado pelo final do século XIX e início do século XX, visivelmente 

controlado pelas grandes corporações. Assim, apenas a organização coletiva mediada pelo 

cooperativismo, bem como o uso coletivo de instrumentos e meios de produção, resultariam 

na “competitividade” necessária frente ao capitalismo mundial. 

Tanto Chayanov, quanto Lênin e Kautsky, os pensadores clássicos, buscaram 

interpretações dos fenômenos sociopolíticos que representavam o contexto da sociedade em 

que viviam. Como apontam Almeida e Paulino (2000), eram orientados (uns mais e outros 

menos) pela utopia de uma sociedade planificada, de pessoas iguais, mas que, no entanto, 

possuíam particularidades sociais, políticas e econômicas. 

No meio das discussões encontrava-se uma classe social a qual seria crucial para o 

desenvolvimento tanto do socialismo, quanto do capitalismo, a qual sua lógica de produção e 

existência necessitava ser compreendida. Ao pensar a sociedade, Chayanov (1974) não 

suprimiu o campesinato, não o enxergava como destoante, preocupou-se em compreender a 

lógica camponesa para poder transformá-la. 

Talvez quem possa “concluir” as considerações acerca do conceito de camponês seja 

Teodor Shanin, sociólogo marxista que viveu num período histórico mais recente e que se 

debruçou sobre complexidade da questão agrária a partir da constatação de que as previsões 

teóricas não se efetivaram na Rússia rural no primeiro quarto do século XX. “Esta 

discrepância básica entre as metas reconhecidas e os resultados manifestos das políticas, 

constitui o aspecto capital da história política da Rússia rural” (SHANIN, 1983, p. 19). 

É preciso lembrar que quando Kautsky e Lênin, interpretando Marx, sentenciaram o 

desaparecimento dos camponeses, o fizeram num momento crucial do desenvolvimento 

capitalista, em que os fenômenos sociais estavam fundamentados em teses oriundas da análise 

das transformações urbano-industriais. 

Segundo Shanin (2005): 

O capitalismo ‘juvenil’ e otimista do século XIX influenciou muito a visão 

marxista clássica. Era visto como agressivo, construtivo, dominador e super 

eficaz em sua capacidade de se expandir. Como o dedo de Midas que 

transforma em ouro tudo o que toca, o capitalismo também transforma em 

capitalismo tudo o que toca. A terra é o limite. (SHANIN, 2005, p.08). 
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O fato é que a insuficiência dos quadros de análise legado pelas interpretações que 

acreditavam, sobretudo, na concepção linear do processo histórico, que pressupunha etapas a 

serem cumpridas para chegar ao socialismo, descreditava os camponeses enquanto classe 

política.  Deste então, interpretações contraditórias e muitas vezes distanciadas, porém se 

utilizando da autoridade de Marx, têm sido utilizadas de modo recorrente a fim de se obter 

respaldo para colocações incabíveis a respeito ou até mesmo a revogação desse conceito 

(SHANIN, 2005). De acordo com o autor:  

A conceituação da especificidade camponesa reside na admissão da 

complexidade e dos graus de ambivalência e expressa uma tentativa de 

acatar a questão em um nível teórico. Não é essencialmente uma resposta, 

mas uma pressuposição que ajuda a engendrar novas respostas específicas. 

(SHANIN, 2005, p.19). 

 

Deste modo, o camponês “não existe” em nenhum sentido imediato e estritamente 

específico pois, “em qualquer continente, estado ou região, os assim designados diferem em 

conteúdo de maneira tão rica quanto o próprio mundo” (SHANIN, 2005, p.01). A definição de 

elementos específicos da estrutura social camponesa constituiu-se importante contribuição 

teórica de Shanin, seu esforço para a compreensão dos traços políticos do campesinato revela-

se a associação da participação ativa do campesinato na política às discussões marxistas sobre 

classe, questionando a validade das “tendências” teóricas que restringem suas análises à 

dimensão estrutural dos processos sociais. Nesse sentido, Shanin (1979),  

Si adoptamos el criterio de definir la clase en base a las relaciones con los 

medios de producción, o a las situaciones de poder, o la capacidad de 

organizar la producción, el campesinado caería, en una sociedad en proceso 

de industrialización, o bien en un grupo enorme y amorfo de “los 

gobernados”, o en un grupo de “clases medias” más amorfo aún. El 

campesinado desaparece como entidad cualitativamente diferenciada. Esto 

llevó a la mayoría de los científicos sociales marxistas a atacar el problema 

del campesinado considerándole como un residuo de la sociedad 

precapitalista en proceso de desaparición – “no existente, históricamente 

hablando”. Sin embargo, cuando una parte sustancial de la población se 

mantiene al margen del concepto de sociedad como un todo, la definición en 

uso parece ser tristemente inadecuada, aun ofreciendo a cambio el consuelo 

de un vistazo al futuro. Las discrepancias entre predicciones y realizaciones 

parecen ser el resultado inevitable de trabajar con un modelo así. (SHANIN, 

1979, p. 288-289). 

 

Pode-se abstrair de Shanin (2005) a conceituação do campesinato, em primeira 

instância, como instrumento de análise e sua utilidade está sujeita a perguntas feitas e a 

maneira como estas se relacionam aos esquemas teóricos mais gerais e a seu esclarecimento 

da realidade, portanto, o conceito de camponês tem validade justamente por que:  
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Um camponês não é uma palavra vazia a refletir os preconceitos do populus, 

as frivolidades linguísticas dos intelectuais ou, ainda, conspirações de 

adeptos de uma ideologia, embora às vezes isso possa ser verdadeiro. Se 

revogado, este conceito (ainda?) não pode ser facilmente substituído por algo 

de natureza semelhante. Ele tem, assim como os conceitos de ‘capitalismo’, 

‘proletariado’ e, é claro, ‘modo de produção’, potenciais de reificação, isto é, 

pode ser enganoso, assim como pode ser usado para enganar, especialmente 

quando utilizado de maneira ingênua. (SHANIN, 2005, p.18, grifo no 

original). 

 

Por tanto, para responder as questões fundamentais da realidade social, o conceito de 

camponês tem sua relevância para a compreensão das relações reais na sociedade. Sua 

mistificação, ou seja, a não compreensão da sua dinâmica histórica e concreta, seja pela 

limitação ideológica e até mesmo conceitual, restringe o entendimento das particularidades 

envolvndo os estudos desta classe social.  

 

1.3. A questão agrária no Brasil 

 

A diversidade construída pelos pensadores clássicos tornou-se o ponto de partida no 

esforço do entendimento da questão agrária no decorrer do século XX (até a atualidade). Sua 

contextualização se faz necessária, pois suas interpretações, frente aos camponeses e o bojo 

envolvendo a discussão teórico-prática, delineavam os estudos do campesinato, os quais 

compõem parte fundamental para a elucidação da realidade atual. 

No Brasil, as questões que envolvem tanto o campesinato quanto a propriedade de 

terras “teimam” em não ter solução, muito menos esforços para isso. Numa análise sócio-

histórica, do descobrimento até 1822, as terras eram controladas pela Coroa portuguesa, que 

repassava o direito de seu uso de acordo com a confiança, conveniência e interesse (regime de 

sesmarias12). A distribuição de terras era utilizada como meio de ocupar as áreas desabitadas 

e, principalmente, para facilitar o controle do território, além de visar à produção de produtos 

tropicais apreciados na Europa. 

O período colonial brasileiro, de acordo com Miralha (2006), se constituiu por três 

“componentes” em sua organização social: a grande propriedade fundiária, a monocultura 

destinada para a exportação e o trabalho escravo. 

 
12 Nesse regime o agricultor tinha o direito de posse e o rei (ou o Estado) mantinha o domínio das terras. No 

entanto, no período de colonização apenas os brancos, “puros de sangue” e católicos tinham o direito à posse da 

terra, enquanto que escravos, índios, judeus, mouros, etc. não tinham o mesmo direito. Assim, os senhores de 

engenho, que eram “puros” obtinham uma grande área para plantar cana-de-açúcar, enquanto a maioria da 

população não tinha o direito da posse pela terra, pois eram escravos e índios. (MIRALHA, 2006, p.152).  
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Embora não se concorde com a teoria da existência do feudalismo no Brasil, para 

Guimarães (2011), em “Quatro séculos de latifúndio”, ilustra o período colonial brasileiro 

como a grande aventura para os fidalgos portugueses sem fortuna a reviver os “tempos 

áureos” do feudalismo clássico, na busca de riquezas, poder e “[...] reintegrar-se no domínio 

absoluto de latifúndios intermináveis como nunca houvera, com vassalos e servos a 

produzirem, com suas mãos e seus próprios instrumentos de trabalho” (GUIMARÃES, 2011, 

P.37). 

Em sua crítica a Simonsen (1937)13, Guimarães aponta como errôneo assentar o 

regime econômico português como capitalista, pois  

Se tomássemos como ponto de referência, para definir e classificar os 

regimes econômicos, os fenômenos inerentes à circulação, acabaríamos por 

aceitar a absurda igualdade entre todos os sistemas sociais por que passou a 

Humanidade, a contar do momento em que abandonou a vida primitiva. Não 

teríamos, pois, como estabelecer distinção entre os períodos correspondentes 

à escravidão, ao feudalismo e ao capitalismo, de vez que, em todos esses 

regimes, com maior ou menor grau, o sistema mercantil está presente. 

(GUIMARÃES, 2011, p.41). 

 

Por outro lado, Simonsen (1937), apoiado em Marx, investiga a colônia brasileira no 

contexto da revolução comercial do século XV, relacionando-a ao pioneirismo português no 

movimento navegador. Neste momento, os recém-criados Estados nacionais buscavam 

intensificar as correntes de comércio internas, apontadas pelo autor como saltos comerciais 

favoráveis frente a outros Estados. 

Assim, segundo Simonsen (1937), a colônia brasileira nasceu no quadro de formação 

do sistema econômico capitalista, que veio a amadurecer com a revolução industrial inglesa 

no final do século XVIII. Com a perda do comércio com as Índias Orientais para a Holanda e 

Inglaterra, Portugal articulou políticas coloniais, como a repartição de terras em donatarias, o 

financiamento da exploração e a instituição do Governo-geral, garantindo e ao mesmo tempo 

forçando a cooperação entre eles. 

Aponta-se a discussão principal do capitalismo na colônia brasileira. O centro da 

sociedade colonial é o engenho de açúcar, com toda a sua complexa estrutura de ofícios, 

poder e trabalho escravo. Entre os três elementos da sociedade colonial, o Império Português 

dependia do trabalho escravo para a exploração da colônia. O tráfico negreiro era em si 

mesmo um negócio extremamente rentável (SIMONSEN, 1937). 

 
13 Para Simonsen (1937), a política de navegação, o regime de monopólios internacionais e as manobras 

econômicas para desbancar o comércio de especiarias de Veneza, colocavam Portugal como um autêntico 

capitalista. 
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A compreensão (ou não compreensão) do papel do trabalho escravo na colônia 

brasileira não se restringiu apenas a Guimarães (2011). Como destaca Martins (1986), muitos 

pesquisadores em ciências sociais afirmam que, com a crise do trabalho escravo, a servidão 

negra foi substituída pelo trabalho assalariado. Citando como exemplos, tanto Prado Júnior 

(1961), como Fernandes (2008b), tiveram grandes dificuldades em definir as relações 

capitalistas existentes nesse processo14. 

No entanto, concorda-se com Fernandes (2008b) quando afirma: 

[...] o capitalismo como modo e sistema de produção constitui uma 

manifestação tardia da evolução econômica e histórico-social do Brasil. Ele 

não estava incubado no antigo sistema colonial, organizado de forma 

capitalista apenas ao nível da mercantilização dos produtos tropicais; e ele 

só se expandiu realmente graças à desintegração do sistema de produção 

escravista. (FERNANDES, 2008b, p. 172-173, grifos do autor). 

 

Tendo isso em vista, Martins (1986) propõe a interpretação de que não foi a crise no 

trabalho escravo que resultou na utilização do trabalho assalariado. Assim, o capitalismo, em 

sua expansão acaba por redefinir as relações sociais e desenvolve relações não capitalistas e, 

ao mesmo tempo, propulsoras da manutenção da reprodução do capital. 

Segundo Martins (1986),  

O primeiro ponto, o ponto de partida, é o de 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, e não a de trabalho 

assalariado. É verdade que o trabalhador livre já era conhecido amplamente 

na sociedade brasileira, sobretudo porque, por diferentes meios e motivos, 

negros já haviam sido libertados por seus senhores. E também porque o 

cativeiro indígena, o do índio administrado, já havia sido alcançado por 

diferentes supressões, desde o século XVII. (MARTINS, 1986, p.27). 

 

Com isso, dessas “libertações”, originou-se uma extensa população de indígenas, 

negros livres e mestiços (índio e branco, índio e negro e negro e branco), conhecidos como 

bastardos (caboclos), geralmente agregados das grandes fazendas (MARTINS, 1986). De 

acordo com o autor, “embora a sua relação com as fazendas se baseasse sobretudo no 

 
14 Nos anos 1960 e 1970, época em que o tema teve seu maior destaque, tais definições foram, direta ou 

indiretamente, marcadas e estimuladas por um confuso debate intelectual sobre a transição do feudalismo ao 

capitalismo como processo definidor do momento histórico brasileiro. Por sua vez, justificaria a tática política de 

lutar pela remoção dos chamados "restos feudais", que se evidenciariam em diferentes relações de trabalho no 

meio rural, quase todas, de modo geral, originadas da extinção do trabalho escravo. A questão da transformação 

das relações de produção foi remetida, pois, ao terreno cediço do falso argumento de que não sendo formalmente 

feudais, seriam formalmente capitalistas as relações de produção posteriores ao escravismo e amplamente 

vigentes, ainda hoje, em muitos setores econômicos e em muitas regiões do país. (MARTINS, 1986, p.25-26). 
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pagamento de renda em trabalho, nela se combinava, também, o pagamento de renda em 

espécie e, eventualmente, o assalariamento temporário” (MARTINS, 1986, p.27). 

Conforme Santos (2005), a escravidão no Brasil colônia combinou-se com a 

exacerbação das leis que identificavam negros e brancos, tanto em Portugal quanto no Brasil, 

como seres diferentes, um com direitos e outro como um ser menos que humano. 

Diferenciação que, segundo o autor, era ditada pelo nascimento e não pela condição 

econômica, diversa da condição de escravizado ditada pela condição jurídica de propriedade, 

objeto de compra e venda. 

Para Martins (1986), a transformação do trabalho escravo em trabalho livre não foi um 

processo fácil e rápido: 

O trabalho livre gerado pela crise da escravidão negra diferia 

qualitativamente do trabalho livre do agregado, pois era definido por 

uma nova relação entre o fazendeiro e o trabalhador. O trabalhador livre 

que veio substituir o escravo dele não diferia por estar divorciado dos 

meios de produção, característica comum a ambos. Mas diferia na medida 

em que o trabalho livre se baseava na separação do trabalhador de sua 

força de trabalho, que no escravo se confundiam, e nela se fundava sua 

sujeição ao capital personificado no proprietário da terra. Entretanto, se 

nesse ponto o trabalhador livre se distinguia do trabalhador escravo, num 

outro a situação de ambos era igual. Refiro-me a que a modificação ocorrera 

para preservar a economia fundada na exportação de mercadorias tropicais, 

como o café, para os mercados metropolitanos, e baseada na grande 

propriedade fundiária. (MARTINS, 1986, p.28, grifo nosso). 

 

As transformações analisadas por Martins (1986) vão além da transformação do 

trabalho escravo em trabalho assalariado. O escravizado na sociedade colonial, ao mesmo 

tempo em que era mão de obra, era capital e mercadoria. O escravizado cativo era o 

investimento em dinheiro do capitalista latifundiário que, segundo o autor, a hegemonia do 

comércio na determinação 

[...] das relações de produção na economia de tipo colonial, nesse caso 

particular, deve ser ressaltada. Essa economia não se definia apenas pelo 

primado da circulação, mas também pelo fato de que o próprio trabalhador 

escravo entrava no processo como mercadoria. Portanto, antes de ser o 

produtor direto, ele tem que ser objeto de comércio. Por isso, tem que 

produzir lucro já antes de começar a produzir mercadoria e não apenas 

depois, quando começa a trabalhar. (MARTINS, 1986, p.29-30). 

 

Enquanto nas relações de produção do regime de trabalho escravo o lucro do 

fazendeiro estava diretamente relacionado com a jornada de trabalho e o esforço físico do 

escravizado, o mesmo não ocorria com o trabalhador livre. O trabalho livre era assegurado 

pela “igualdade jurídica” entre patrão e empregado, uma das premissas capitalistas. Deste 
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modo, o fazendeiro dependia de outros mecanismos de coerção para angariar a capacidade de 

trabalho necessária. 

Como destaca Martins (1986): 

Através do cativeiro, o capital organizava e definia o processo de trabalho, 

mas não instaurava um modo capitalista de coagir o trabalhador a ceder a sua 

força de trabalho em termos de uma troca aparentemente igual de salário por 

trabalho. Já que a sujeição da produção ao comércio impunha a extração do 

lucro antes que o trabalhador começasse a produzir, representando, pois, um 

adiantamento de capital ao traficante, ele não entrava no processo de 

trabalho como vendedor da mercadoria força de trabalho, e sim diretamente 

como mercadoria; mas não entrava também como capital, no sentido estrito, 

como meio econômico para movimentar a produção, e sim como equivalente 

de capital, como renda capitalizada, como tributo ao fornecedor de mão de 

obra. (MARTINS, 1986, p.30).  

 

Aqui compreende-se melhor o capitalismo na colônia brasileira. As relações de 

produção entre senhor e escravizado apresentam o que foi denominado por Martins (1986) 

“um capitalista muito específico”, pois, a sujeição do trabalho ao capital não estava baseada, 

principalmente, no monopólio dos meios de produção (terras, engenhos, etc.), mas no 

monopólio do próprio trabalho, transfigurado no trabalho escravo. “A renda é, nesse caso, um 

tributo ao proprietário de terra para remunerar de modo não capitalista o seu monopólio 

territorial” (MARTINS, 1986, p.31). 

De outro lado e, ao mesmo tempo,  

[...] essas relações, sendo desiguais – não sendo fator, mas condição do 

capital –, produziam um trabalhador igualmente específico, sua gênese não 

era mediada por uma relação de troca de equivalentes (não era mediada pelo 

fazendeiro-comerciante), mas sim pela desigualdade que derivava 

diretamente da sua condição tributária de renda capitalizada, de uma sujeição 

previamente produzida pelo comércio (era mediada, pois, pelo fazendeiro-

rentista, extensão da lógica econômica do traficante de escravos). A 

escravidão definia-se, portanto, como uma modalidade de exploração da 

força de trabalho baseada direta e previamente na sujeição do trabalho, 

através do trabalhador-mercadoria, ao capital comercial. (MARTINS, 1986, 

p.31). 

 

Assim, nas relações sociais da sociedade escravagista, o trabalhador além de lançar 

mão de qualquer propriedade, também era despossuído da própria força de trabalho, possuída 

pelo senhor. Na produção organizada diretamente pelo capital, não pela mediação da renda 

oriunda do escravizado, em que o trabalhador é “livre” e preserva a propriedade da força de 

trabalho, o trabalho pode ser considerado a mercadoria daqueles que não possuem meios de 

produção. 

Por isso, afirma Martins (1986): 
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[...] o fim da escravidão e o advento do trabalho livre, que ganhou substância 

na imigração, não foi processo igual para o escravo e para quem não fora 

escravo, para o imigrante europeu. Com ele, o primeiro ganhou a 

propriedade da sua força de trabalho; enquanto o segundo, expulso da terra 

ou dela desprovido, liberado da propriedade, tornou-se livre, isto é, 

despojado de toda propriedade que não fosse a da sua força de trabalho. Para 

um, a força de trabalho era o que ganhara com a libertação; para outro, era o 

que lhe restara. (MARTINS, 1986, p.32). 

 

A liberdade do escravizado era ainda uma barreira, pois apesar de ser livre e poder 

vender sua mão de obra e até mesmo recusar a vendê-la, a libertação do escravizado não 

apagava o seu passado nem mesmo a cor da sua pele, assim como o negro ainda é no Brasil, 

estigmatizado pelo seu passado e cor, bem como costumes, cultura, religião, etc. 

De acordo com Fernandes (2008a), a desagregação do regime escravocrata se operou 

no Brasil sem responsabilizar o senhor de escravos para que estes garantissem e protegessem 

a transição para o trabalho livre. Muito pelo contrário, os senhores [...] foram eximidos da 

responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou 

outra qualquer instituição assumissem encargos” (FERNANDES, 2008a, p.29). 

Segundo Martins (1986), sobre a questão abolicionista, ligada diretamente com a 

questão agrária, a emancipação ocorreu na perspectiva do capital e não do homem. Com o fim 

da escravidão e a transformação do trabalho cativo em trabalho livre, o trabalho deixou de se 

basear na vontade do senhor e agora na vontade do trabalhador, em sua aceitação em se 

submeter à exploração do seu trabalho pelo capital. 

Ainda, a condição do negro na sociedade, segundo Fernandes (2008a) era benéfica 

para controlar o valor da mão de obra no país. Como a legislação, os poderes públicos e os 

círculos politicamente ativos da sociedade mantiveram-se indiferentes diante dessa situação, 

como assevera o autor, em última instância existia uma mão de obra totalmente espoliada que 

aumentava a “ordem social competitiva”. 

Assim, essa nova relação de produção, baseada no trabalho livre, dependia de outros 

mecanismos de coerção ao trabalhador, não a física, empregada nas fazendas, de modo que a 

exploração da força de trabalho fosse considerada legítima. Deste modo, o escravizado era 

excluído mais uma vez do processo produtivo pela herança de cor e de escravidão, pois, nessa 

nova relação, não havia lugar para o trabalhador que considerasse a liberdade como a recusa 

do trabalho, mas apenas para o trabalhador que o considerasse como uma “virtude” da 

liberdade (MARTINS, 1986). 

Deste modo, o imigrante ganhou papel importante na sociedade brasileira, cujas 

relações anteriores ocorriam entre senhor e escravizado, pois não haviam chances de 



 
49 

 

promover o aparecimento do “trabalhador livre”, que gozava de sua liberdade e condição 

jurídica “igual” a do senhor em uma sociedade na qual o negro, até então, era tido como 

mercadoria. Assim: 

Seria necessário buscá-lo em outro lugar, onde a condição de homem livre 

tivesse outro sentido. É nessas condições que tem lugar a vinculação entre a 

transformação das relações de trabalho na cafeicultura e a imigração de 

trabalhadores estrangeiros que ocorreu sobretudo entre 1886 e 1914. 

(MARTINS, 1986, p.34). 

 

Com a vinda dos imigrantes, Martins (1986) analisou o processo de constituição da 

força de trabalho e das relações de produção definidas com a crise do escravismo no final do 

século XIX, o que deu origem ao regime de colonato, abrangendo, principalmente, a produção 

de café. De acordo com o autor, este regime não pode ser definido como de trabalho 

assalariado, já que o salário em dinheiro é, no processo capitalista de produção, a única forma 

de remuneração da força de trabalho. 

Para Martins (1986), o colonato se caracterizou por relações pré-capitalistas de 

produção, apresentado pela combinação de elementos como (1) o pagamento fixo em dinheiro 

pelo trato do cafezal; (2) o pagamento proporcional em dinheiro pela quantidade de café 

colhido e (3) pela produção direta de alimentos, como meios de vida e como excedentes 

comercializáveis pelo próprio trabalhador, portanto, um componente camponês pré-capitalista 

nas relações de trabalho. 

De acordo com Sodré (2011),  

O trabalho assalariado, a rigor, preenche apenas uma faixa da área muito 

ampla em que o trabalho escravo vai desaparecendo. Foi assinalado já aqui 

que a massa escrava evolui muito mais para a servidão do que para o 

trabalho livre. O fato de ter vigorado no Brasil por mais de três séculos o 

regime de trabalho escravo vincou tão profundamente o quadro que a sua 

transformação não se poderia operar com facilidade e muito menos em curto 

prazo. (SODRÉ, 2011, p.119). 

 

Segundo Sodré (2011), a colonização com a imigração só atenuava os preconceitos 

básicos que a influíram. Para o autor havia a crença de uma superioridade inata do trabalhador 

branco sobre o negro, particularmente daquele que além de branco, era de “raça” diferente da 

dos colonizadores portugueses, ou seja, da cultura nórdica e saxã. Assim, “[...] todos os 

problemas brasileiros estariam resolvidos com a ‘arianização’ da massa de trabalho” 

(SODRÉ, 2011, p.121). 

Não apenas no colonato, mas de modo geral, na expansão do capitalismo no campo 

brasileiro, estas relações são engendradas, igual e contraditoriamente necessárias a essa 
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reprodução, como Marx (1996) já havia demonstrado que o capital preserva, redefine e 

subordina relações pré-capitalistas. 

O caso mais significativo é o da renda capitalista da terra, pois ela, sendo um fator 

natural, ou seja, sem valor, pois não é resultado do trabalho humano, teoricamente não deveria 

ter valor, mas como aponta Martins (1986), antes mesmo do advento do capitalismo, na 

Europa, o uso da terra estava sujeito a um tributo, ao pagamento da renda em trabalho, espécie 

ou dinheiro. 

Nesse caso, o capitalismo cria a um só tempo as condições de sua expansão, 

pela incorporação de áreas e populações às relações comerciais e os 

empecilhos à sua expansão, pela não mercantilização de todos os fatores 

envolvidos, ausente o trabalho caracteristicamente assalariado. [...] Em 

suma, onde o capitalismo não se realiza plenamente, como no caso do 

colonato, dissemina a dinâmica capitalista e até uma híbrida mentalidade 

capitalista que fazem com que a economia funcione como economia 

capitalista, mesmo não o sendo plenamente, a sociedade ainda organizada 

com base em relações sociais e valores de orientação pré-modernos. 

(MARTINS, 1986, p.36). 

 

Em suma, conforme aponta Oliveira (2007), para que as relações capitalistas ocorram, 

é necessário a separação dos meios de produção dos trabalhadores, ou seja, “produção do 

capital não pode ser entendida nos limites das relações especificamente capitalistas, pois estas 

são na essência, o processo de reprodução ampliada do capital” (OLIVEIRA, 2007, p. 11, 

grifos no original). Assim,  

[...] o desenvolvimento contraditório do modo capitalista de produção, 

particularmente em sua etapa monopolista, cria, recria, domina relações não-

capitalistas de produção como, por exemplo, o campesinato e a propriedade 

capitalista da terra. A terra sob o capitalismo tem que ser entendida como 

renda capitalizada. (OLIVEIRA, 2007, p. 11). 

 

É possível então conceber a origem do camponês brasileiro, bem como a sua luta. 

Como a propriedade (posse) da terra destinava-se inicialmente às elites portuguesas, os 

trabalhadores (mestiços, agregados e posseiros) submetiam-se ao trabalho como agregados 

nas grandes fazendas em paralelo ao regime de escravidão. Como a posse do fazendeiro se 

legitimava através do título da sesmaria, o mesmo não acontecia com os demais posseiros. 

“Basicamente, tais situações configuravam a desigualdade dos direitos entre o fazendeiro e o 

camponês – desigualdade essa que definia os que tinham e os que não tinham direitos, os 

incluídos e os excluídos” (MARTINS, 1981, p.35). 

Martins (1981) classifica este fenômeno como “a luta do outro”: ao utilizar da 

propriedade do fazendeiro, o agregado mantinha uma relação de troca (desigual) de favores. 
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Essa troca é que mantinha o direito de o posseiro manter-se trabalhando na terra, esta que não 

era dele legalmente. Para manter-se ali, o agregado tinha de defendê-la e até ajudar o 

fazendeiro a adquirir mais porções de terras por litigio. 

Conforme ressaltou Prado Júnior (1979), 

O papel que historicamente sempre coube à massa trabalhadora do campo 

brasileiro [...], e que ainda lhe cabe, é tão somente, no essencial, o de 

fornecer mão de obra à minoria privilegiada e dirigente dessa empreitada 

que é e sempre foi a agropecuária brasileira. (PRADO JÚNIOR, 1979, p.25, 

grifo nosso). 

 

O campesinato brasileiro, então, coexistia com o regime de escravidão. Não era 

escravo, pois seu trabalho era livre, não era escravista, pois não possuía escravizados. Sua 

relação com o fazendeiro é que faz a contradição capitalista. Sua força de trabalho é explorada 

contraditoriamente e em paralelo à escravidão. Na necessidade de sua existência, o camponês 

colonial empregava seu trabalho na abertura de novas fazendas em troca de plantar o que lhe 

garantisse a permanência na terra. 

Ao findar esse tempo, o trabalho do camponês gratuitamente se capitalizava em novos 

investimentos (lavouras) para o fazendeiro, este que não destituía de seu próprio capital para 

que a nova plantação se formasse, nem para a abertura desta nova área. O lucro então do 

fazendeiro se instituiu no trabalho não pago ao camponês e, duplamente na colheita de sua 

propriedade, através do trabalho escravo (MARTINS, 1981). 

Para Oliveira (1991), a utilização dessas relações de trabalho não capitalistas poupa ao 

latifúndio o investimento em mão de obra. Ao mesmo tempo, ele recebe parte do fruto do 

trabalho desses camponeses, que o converte em dinheiro e assim realizam a metamorfose da 

renda da terra em capital, processo que, segundo o autor, perpassa por toda a história 

camponesa no Brasil. 

Com a instituição da Lei de Terras em 1850, que dispunha sobre as terras devolutas15 

no Império, instituía-se um novo regime fundiário, substituindo as sesmarias e a proibição de 

novas posses. A aquisição de novas terras passou a ser única e exclusivamente pela compra. 

De acordo com Martins (1981) a Lei  

[...] era dirigida contra os camponeses da época, aqueles que se deslocavam 

para áreas ainda não concedidas em sesmarias aos fazendeiros e ali abriam 

 
15 De acordo com a Lei no 601, de 18 de setembro de 1850 são terras devolutas: as terras que não se acharem 

aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal; as terras que não se acharem no domínio 

particular por qualquer título legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral 

ou Provincial, não incursas em comisso por falta do cumprimento das condições de medição, confirmação e 

cultura; as terras que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apesar de 

incursas em comisso, forem revalidadas por esta Lei; as terras que não se acharem ocupadas por posses, que, 

apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por esta Lei (BRASIL, 1850). 
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suas posses. [...] Diante do fim previsível da escravidão, era previsível 

também, como aliás já menciona a própria Lei de Terras, o advento de uma 

modalidade de trabalho livre, que permitisse a substituição do escravo sem 

destruir a economia da grande fazenda. O caminho para essa substituição 

estava na abertura de correntes migratórias de países que tivessem excesso 

de população. [...] Entretanto, a imigração não surtiria o efeito esperado se os 

imigrantes encontrassem no Brasil vastas áreas de terras livres que pudessem 

ser simplesmente ocupadas, como já ocorrera na primeira metade do século. 

A Lei de Terras transformava as terras devolutas em monopólio do Estado e 

Estado controlado por uma forte classe de grandes fazendeiros. (MARTINS, 

1981, p.42). 
 

Aqueles que não possuíam a terra após a Lei de Terras de 1850 (camponeses 

destituídos, expulsos e sem a legalidade da terra, bem como imigrantes) – e com abolição da 

escravatura em 1888 – passaram então a vender sua força de trabalho nas fazendas de café, 

tentando juntar dinheiro para sua compra. Com essa nova dinâmica, o então posseiro e 

sesmeiro ganharam dimensões diferentes. O primeiro tornou-se o pequeno proprietário (isso 

quando conseguiu o acesso à terra) e o segundo, o grande proprietário, o latifundiário. 

Para Almeida (2003), 

A lei de Terras de 1850 é o divisor de águas deste campesinato. É justamente 

no momento em que a terra torna-se mercadoria, antevendo o colapso do 

trabalho escravo, que o campesinato toma outra forma. É agora um 

campesinato que explicita suas diferenças de classe, encobertas pelo sistema 

escravocrata, e que, em tese, pode tornar-se, pela venda de trabalho, um 

proprietário de terras. O laço que vai agora subjugar o seu trabalho livre é a 

propriedade fundiária. Assim, com a iminência da abolição, teremos o 

oposto do período escravista: no qual a concentração fundiária era produto 

do comércio negreiro e, no raiar da República, passa a ser o monopólio de 

classe sobre a terra o fator principal da sujeição do trabalho. (ALMEIDA, 

2003, p. 102). 

 

De acordo com Martins (1981), com essa mudança, ao mesmo tempo em que ela 

liberta o camponês da grande propriedade, subjuga-o a ela. Para ele,  

[...] as modificações no regime fundiário abrem caminho para um novo 

campesinato, que cada vez mais terá menos que ver com o velho 

campesinato de posseiros e agregados. Trata-se de um campesinato de 

pequenos proprietários, um campesinato moderno cada vez mais dependente 

do mercado, um campesinato de homens livres, compradores de terra, cuja 

existência é mediatizada por uma terra já convertida em mercadoria. É o 

campesinato que marca fortemente a paisagem do Sul e do Sudeste e que no 

futuro também terá os seus problemas. (MARTINS, 1981, p.43). 

 

Em síntese, de acordo com Prado Júnior (1979), aí apresentam-se os fatores que 

possibilitaram o “grande êxito” do latifundiário brasileiro, a  

[...] disponibilidade de força de trabalho, fornecida aos grandes 

proprietários pela massa da população rural que se formou e constituiu, 
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precisamente para esse fim de proporcionar mão de obra, pela incorporação 

dos indígenas, pelo tráfico africano, pelo afluxo imigratório dos últimos cem 

anos. Força de trabalho de baixo custo relativo, porque mesmo quando 

juridicamente livre, era premida para um mercado de trabalho cujo 

abastecimento não sofria a eventual concorrência de outras alternativas de 

ocupação pelos trabalhadores. O virtual monopólio da terra, concentrada 

nas mãos de uma minoria de grandes proprietários, obriga a massa 

trabalhadora a buscar ocupação e sustento junto a esses mesmos 

proprietários, empregando-se a serviço deles. (PRADO JÚNIOR, 1979, 

p.25-26, grifo nosso). 

 

Adiante, com a passagem das terras devolutas para os estados16, expressada na 

Constituição de 1891, Martins (1981) aponta para o “apossamento” das oligarquias regionais, 

na qual cada estado desenvolveu suas políticas de concessão de terras, “começando aí as 

transferências maciças de propriedades fundiárias para grandes fazendeiros e grandes 

empresas de colonização interessadas na especulação imobiliária” (MARTINS, 1981, p.43). 

De fato, retomando Oliveira (2007), foi a mais pura expressão da separação entre 

trabalhadores e meios de produção, asseverado por Martins (1981), como a transfiguração do 

monopólio do senhor sobre o escravo em monopólio do senhor sobre a terra, em que “o 

senhor de escravos se transformou em senhor de terras. A terra que até então fora desdenhada 

em face da propriedade do escravo passa a constituir objeto de disputas amplas” (MARTINS, 

1981, p.45). 

Além do mais, os senhores de terras também possuíam para si a máquina político-

estatal, em que os coronéis (coronelismo17), chefes políticos municipais ou regionais, 

controlavam o poder político, utilizado como instrumento de dominação (MARTINS, 1981). 

A complexa máquina política tinha na figura do coronel apenas o fim de uma estrutura 

governamental que perpassava todos os meios políticos. 

No final do século XIX e início do século XX, com a instauração da “política dos 

governadores”, houve a troca de favores para a manutenção do poder. A figura do coronel 

tinha por função arregimentar votos em favor de determinado governador que, por 

consequência, destinava estes mesmos votos a figura presidencial. Tais favores envolviam a 

concessão de terras, favores na realização de obras públicas, bem como a indicação e 

nomeação para cargos como autoridades policiais e judiciais, mantendo assim, o poder local. 

 
16 Conforme o artigo 64 da Constituição de 1891 “pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas 

nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a 

defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais” (BRASIL, 1891). 
17 De acordo com Leal (2012), o coronelismo se constituiu na prática de cunho político-social, que floresceu 

durante a Primeira República (1889-1930) e que configurava uma forma de mandonismo em que uma elite, 

encarnada emblematicamente pelo proprietário rural, controlava os meios de produção, detendo o poder 

econômico, social e político local. 
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O voto era mercadoria, comprada pelos coronéis por pequenos ou grandes favores, de acordo 

com a necessidade para se manter no poder (LEAL, 2012). 

A concentração de terras, herança histórica da colonização e forma de manter a 

subjugação camponesa, deu origem aos primeiros conflitos cunhados pela organização dos 

trabalhadores do campo e/ou pequenos proprietários e posseiros. A diferenciação social, 

advinda inicialmente da escravidão, se manifestava entre a massa camponesa e o senhor de 

terras, transfigurado na disputa e luta pela terra. 

O camponês, excluído tanto da terra quanto da participação política, foi tratado como 

alguém de fora, excluído de suas próprias lutas. Seus primeiros embates foram movimentos 

pré-políticos (HOBSBAWM, 1983), isto é, apresentavam a postura de oposição à ordem 

social vigente – comumente estabelecida em formas de organização socioeconômicas pré-

capitalistas –, mas que não tinha um programa político preciso. 

Deste modo, como aponta Martins (1981), o messianismo (e também em parte o 

cangaço), um movimento pré-político, trouxe a crise para o coronelismo. Dentre eles, 

apontados pelo autor como mais importantes acontecimentos políticos da história 

contemporânea do Brasil, o Contestado e Canudos, que envolveram boa parte dos efetivos do 

Exército Brasileiro, findados com extrema violência por parte do Estado. 

Como salienta Oliveira (1993): 

A história de violência no campo [...] não é recente: é talvez um traço da 

história dos vencidos no Brasil. Contratar jagunços pistoleiros para matar 

não é um expediente dos grileiros e latifundiários de nossos tempos. A 

história está repleta de muitos outros exemplos. Em geral estes exemplos 

foram, em muitos casos, tentativas dos vencidos em romper com a injustiça 

reinante no país. (OLIVEIRA, 1993, p.19). 

 

O messianismo, um movimento social religioso, preconizava a mudança da ordem 

social, política ou econômica. Nele, “a religião é o elemento propiciador dessa mobilização, 

porque possibilitava aos proponentes das transformações vencer as resistências terrenas dos 

participantes, bem como tolher, muitas vezes, a repressão institucional” (VASCONCELLOS, 

2013, p.30). Estes movimentos aconteceram em diversas partes do Brasil e, apesar de 

ocorrerem em pontos distintos do país, suas características assemelham-se, bem como o fim 

violento que lhes foram dados. 

No contexto de disputas entre os coronéis pela hegemonia política de seu eleitorado e, 

por conseguinte, do poder sobre as terras, deram-se os principais confrontos entre 

latifundiários e camponeses, utilizando o poder militar do Estado para aniquilar os 
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“contestadores da ordem”, aqueles que, despossuídos da terra e desesperançados, buscavam 

na religião seu consolo. 

Em Canudos, Antônio Conselheiro, líder do movimento messiânico, via na monarquia 

a “ordem do bem”, ao contrário da república, a “ordem do mal” (MARTINS, 1981). 

Entretanto, não compreendiam que em ambos os regimes eram explorados. Viam no fim da 

monarquia, a ordem de Deus, um sinal do fim dos tempos. 

Para Fernandes (1999), 

Canudos foi o maior exemplo da organização de resistência camponesa do 

Brasil. Os camponeses sem-terra acamparam na fazenda Canudos em 1893 e 

passaram a chamar o lugar de Belo Monte. A organização econômica se 

realizava por meio do trabalho cooperado, o que foi essencial para a 

reprodução da comunidade. Todos tinham direito à terra e desenvolviam a 

produção familiar, garantindo um fundo comum para uma parcela da 

população, especialmente os velhos e desvalidos, que não tinham como 

subsistir dignamente. (FERNANDES, 1999, p.03). 

 

Acusados de defender a monarquia, foram reprimidos e atacados pelo exército 

nacional. A partir do momento em que as tropas se deslocaram contra o possível ataque dos 

camponeses, “o quadro de interpretação da situação dos camponeses de Canudos terá muito 

pouco a ver com conselheiro e seus seguidores” (MARTINS, 1981, p.54), mas sim, com o 

quadro político das disputas políticas regionais da Bahia, quando Luiz Vianna fora acusado 

pelos seus opositores de simpatizante da monarquia e de ligação com Conselheiro 

(MARTINS, 1981). 

Como relata Martins (1981): 

Estava-se no começo da presidência de Prudente de Moraes, conduzido ao 

poder por eleições livres após a ditadura militar do Marechal Floriano 

Peixoto [...]. Prudente de Moraes estava licenciado da presidência, quando 

começou o caso de canudos, em 1896. Em seu lugar governava Manuel 

Vitorino, vice-presidente, baiano, que, interessado em evitar que Prudente 

reassumisse o poder, teria entrado em entendimentos com os florianistas para 

terminar o mandato, garantindo a sucessão para um militar do grupo de 

Floriano, possivelmente o Coronel Moreira César [...]. Os interesses da 

facção no governo federal combinavam-se assim com os interesses dos 

coronéis sertanejos contrários a Luiz Vianna. (MARTINS, 1981, p.54). 

 

Naquele contexto, conforme Domingues (2005), Canudos transfigurava-se nas 

disputas entre os coronéis sertanejos ou entre estes e o governo. Derrotar seus 

“correligionários” representava peça importante na disputa pelo poder federal entre militares e 

civis ligados aos interesses do café. Com isso, quatro expedições militares resultaram na 
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morte 10 mil soldados e foram lançadas contra os sertanejos findando no extermínio da 

população de Canudos. 

No Sul do país, os camponeses expulsos de suas posses também enfrentaram a 

violência do Estado: 

A entrega de terras à empresa norte-americana para a construção da ferrovia 

São Paulo-Rio Grande, gerou a expropriação de camponeses, que 

organizaram a resistência. Em 1912, em Campos Novos-SC, formara-se um 

movimento camponês de caráter político-religioso. Foram vários 

enfrentamentos com a Polícia, contra o Exército e contra jagunços. Milhares 

de camponeses foram assassinados. Vencidos, reorganizavam-se e 

retomavam as lutas de resistência até o massacre final. (FERNANDES, 

1999, p.03). 

 

Nos redutos, 

[...] havia um regime de apropriação comum dos bens para ali conduzidos 

pelos adeptos que em crescente número se juntavam aos revoltosos. O 

comércio era proibido e punido com a morte. Com a morte era punida a 

propriedade. A igualdade material era estabelecida com base na pobreza 

e na propriedade comum. Não obstante a luta do Contestado foi uma luta 

religiosa, que congregou principalmente camponeses expulsos da terra, mas 

não só eles. (MARTINS, 1981, p.57, grifo nosso). 

 

O motivo da participação do exército na luta contra os camponeses era a mesma que se 

dera em Canudos, a formação de uma monarquia. Apesar de os camponeses serem contrários 

a ordem dos coronéis, como evidencia Gallo (1992), o que ficou conhecido como 

monarquismo sertanejo possuía visões contrárias as injustiças, violências e exploração dos 

pobres do campo. 

Tanto Canudos quanto o Contestado viam na república o seu martírio e a derrocada 

deste sistema que os violentava significava a instauração de uma nova ordem, uma nova 

forma de vida. Segundo Martins (1981), 

Quatro anos de guerra no Contestado, com sucessivas derrotas dos militares, 

significavam também uma luta contra o projeto de sociedade que os 

camponeses preconizavam e implantavam nos seus redutos. A intervenção 

militar em Canudos e no Contestado, em defesa da ordem e do regime, 

constituiu a mediação que fez, das guerras camponesas, guerras políticas; 

que arrancou as rebeliões místicas dos camponeses da sua aparente 

insignificância localista, municipal e pré-política, descobrindo nelas a 

dimensão política profunda, o perigo para a ordem constituída, o seu poder 

desagregador. (MARTINS, 1981, p.62). 

 

Para Martins (1981), o messianismo indicou a situação de desordem nos vínculos de 

dependência no sertão. Reitera ainda, 
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A apropriação da terra pelos grandes fazendeiros, que fora subproduto da 

escravidão, passa a ser sujeição do trabalho livre, instrumento para arrancar 

do camponês mais trabalho. A característica violência pessoal e direta, que 

confrontava os camponeses entre si e entre eles e os fazendeiros, começa a 

se transformar numa resistência de classe. Daí que formas tão parecidas de 

resistência ocorram em áreas tão distantes e tão diferentes em muitos 

aspectos, como Canudos e Contestado. Ainda que essa resistência tenha 

ocorrido na moldura da dominação dos coronéis, messianismo e cangaço 

foram as formas primeiras de libertação, no sentido de manifestação de 

vontade própria. (MARTINS, 1981, p.62-63). 

 

Com estes exemplos e todo o caminhar contraditório do histórico processo de 

ocupação e apropriação do território brasileiro pelo latifúndio, além da repressão dos povos 

subalternizados à lógica capitalista de exploração e trabalho, Canudos e o Contestado, dentre 

diversos outros movimentos, marcaram o início da luta organizada e política dos sem-terra. 

Ainda tem um significado muito mais profundo: é o fim do silêncio que durou quatro séculos 

de exploração. 

A luta pela terra surgiu (e só poderia surgir) a partir do momento em que passara a ter 

valor, de fazer parte da fazenda e ocupar o papel que antes cabia ao escravizado. Se antes o 

fundamento para a dominação e a exploração era o escravizado, agora é a disputa pela terra 

que trazem para o confronto direto camponeses e fazendeiros, culminando numa caminhada 

de luta que perdura até a atualidade. 

Tendo isso em vista, a situação relegada aos camponeses, que contextualizam o 

cenário das lutas messiânicas e o avançar do século XX no Brasil, era da extrema pobreza no 

campo, além da penosa situação em relação a exploração do trabalho, como relata Prado 

Júnior (1979). A “insistência” em ter nos “velhos quadros econômicos da colônia” a “obsoleta 

forma de utilização da terra” fez com que “a massa da população trabalhadora continuasse 

não desempenhando outra função que a de fornecer mão de obra a uma exploração 

agromercantil voltada para fora, sem nada ou quase nada receber em contrapartida” (PRADO 

JÚNIOR, 1979, p.49). 

A situação camponesa transforma a luta até então messiânica, em política. De acordo 

com Martins (1981), “se até 1940 o messianismo e o cangaço18 foram formas de organização 

e de manifestação da rebeldia camponesa, a partir dos anos 50 a liga camponesa e o sindicato 

serão as formas mais importantes de organização e luta política dos camponeses” (MARTINS, 

1981, p.67). 

 
18 Junto do messianismo, de acordo com Martins (1981), o cangaço foi o fenômeno do banditismo ocorrido na 

região Nordeste em que os membros, vagavam pelas cidades em busca de justiça e vingança pela falta de 

emprego, alimento e melhores condições de vida no Sertão. 
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A mobilização política se deu pela nova dinâmica de vida que o avanço capitalista no 

campo engendrou. O antigo posseiro ou parceiro na grande fazenda passou a ter novas 

necessidades e cada vez mais se deparava com a diminuição da sua parcela, o aumento do 

arrendo e até mesmo a expulsão pelo fazendeiro. É desse contexto, por exemplo, que surgiram 

as Ligas Camponesas no Nordeste, mobilizando os camponeses de todo o país. 

Assim, se a luta camponesa no Brasil se traduz na luta por terra, no capítulo 

subsequente, pretende-se analisar as principais movimentações políticas do campesinato 

brasileiro, como a trajetória das Ligas, bem como o desdobramento histórico que elas 

proporcionaram politicamente e as lutas pela Reforma Agrária nos séculos XX e XXI e seu 

impacto. 
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2. A LUTA PELA TERRA NO BRASIL: das Ligas Camponesas aos movimentos pela 

Reforma Agrária no século XXI 
 

Acima de 30 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população 

do país, dependem necessariamente para seu sustento – uma vez que não 

lhes é dada outra alternativa, nem ela é possível nas atuais condições do país 

– da utilização da terra. Doutro lado, por força da grande concentração da 

propriedade fundiária que caracteriza a economia agrária brasileira, bem 

como das demais circunstâncias econômicas, sociais e políticas que direta ou 

indiretamente derivam de tal concentração, a utilização da terra se faz 

predominantemente e de maneira acentuada, em benefício de uma reduzida 

minoria. Decorrem daí os ínfimos padrões de existência daquela 

considerável parcela da população brasileira – padrões materiais, e como 

consequência, também culturais. (PRADO JÚNIOR, 1979, p.15). 

 

A situação, qual Prado Júnior (1979) relata na década de 1950, converge com o que 

fora tratado na terceira seção do capítulo anterior. A elevada concentração de terras no Brasil 

está assentada na ocupação colonial portuguesa e, posteriormente, no processo de 

desenvolvimento capitalista no país. Para o autor, a estrutura fundiária do país tem relação 

direta, de causa e efeito, com a miséria da população rural daquele contexto histórico. 

A luta camponesa contra o latifúndio e as desigualdades sociais data de muito antes da 

formação e organização de movimentos socioterritoriais. Como ressalta Fernandes (1999) 

[...] desde a chegada do colonizador português, começaram as lutas contra o 

cativeiro, contra a exploração e consequentemente contra o cativeiro da 

terra, contra a expulsão, que marcam as lutas dos trabalhadores. Das lutas 

dos povos indígenas, dos escravos e dos trabalhadores livres e, desde o final 

do século passado, dos imigrantes, desenvolveram-se as lutas camponesas 

pela terra. Lutas e guerras sem fim contra a expropriação produzida 

continuamente no desenvolvimento do capitalismo. (FERNANDES, 1999, 

p.01). 
 

Em muitos casos, a luta pela terra se manifesta de maneira sangrenta. Os exemplos 

citados no capítulo anterior são precursores da violência institucionalizada contra os 

movimentos de luta pela terra. A violência contra estes povos delimita a extensão histórica da 

acumulação de terras no país. Desde sua formação, o latifúndio faz frente à resistência 

camponesa e determina a realidade da questão agrária. 

As Ligas Camponesas, que compõe a primeira seção deste capítulo, são retrato da 

situação dos posseiros e trabalhadores no Nordeste brasileiro. Conforme a expansão das 

lavouras de cana de açúcar, necessárias para manter o abastecimento da matéria prima das 

“modernas” usinas, foi-se reduzindo o espaço dos camponeses, antes ocupado com cultivos 

que mantinham a sua existência. 
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A luta cada vez mais se organizava e se “sofisticava” (MARTINS, 1981), 

possibilitando a articulação das Ligas que, logo no decorrer da década de 1950, aglutinou a 

luta camponesa no território nacional. Foi a partir delas que os camponeses puderam 

expressar suas indignações e, como se verá, alimentar o debate político sobre a estrutura, tanto 

agrária, quanto agrícola existente no Brasil na primeira metade do século XX. 

No entanto, conforme evidencia Oliveira (2003), as elites atrasadas do Brasil rural, 

como tem de garantir o passado, veem na violência e na “barbárie” a única forma de manter 

seu patrimônio, expresso pela propriedade privada e capitalista da terra. Para manter essa 

estrutura arcaica, questionada por estes movimentos, estas elites ampararam uma Ditadura 

Civil Militar, na década de 1960.  

Na verdade, como enfatiza Prado Júnior (1985), o golpe de 1964 veio para interromper 

o programa de reformas econômicas e sociais nos moldes progressistas, dentre elas a reforma 

agrária, estancado amplo debate processado em torno das reformas de base. O debate  

permeava por entre diversos espectros políticos, não apenas da suposta conspiração comunista 

vendida pelos militares.  

Assim, na segunda sessão deste capítulo, aborda-se o contexto referente aos 

resultados, imediatos e posteriores deste triste momento da história brasileira, marcado pela 

violência no campo, pelos assassinatos e desaparecimentos. É também deste momento o 

surgimento da história de outro movimento, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), que protagonizou e ainda protagoniza os movimentos de luta pela terra no 

Brasil. 

Por fim, na terceira e última sessão deste capítulo, buscou-se trazer a análise mais 

recente da questão agrária no país, marcada, principalmente, pelos debates em torno das 

políticas de Reforma Agrária, em especial nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) e 

Luís Inácio Lula da Silva/Dilma Rousseff, que, além de possuirem visões distintas sobre a 

questão, deixaram diferentes resultados em seus respectivos mandatos. 

 

2.1. Francisco Julião e as Ligas Camponesas 

 

As Ligas Camponesas foram um marco na história de luta da classe camponesa no 

Brasil. A organização dos trabalhadores do campo em ligas surgiu na década de 1940 

constituídas pelo Partido Comunista Brasileiro, (PCB) e representavam, naquele momento, o 

esforço dos comunistas na tentativa da ampliação de suas bases políticas, fundamentados na 
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aliança operário-camponesa de Lênin, para fazer frente ao latifúndio e ao imperialismo, de 

acordo com a visão de revolução do partido. 

A impossibilidade da sindicalização dos trabalhadores rurais19 fez com que os 

militantes do PCB promovessem no campo formas organizativas de cunho associativista, 

constituídas aproveitando brechas legais existentes no Código Civil de 1916. Conforme 

aponta Aued (1981): 

A criação de Ligas Camponesas, ao invés de sindicatos rurais, é explicada 

como uma maneira de fugir a rigidez institucional, ao burocratismo já 

existente no sindicalismo urbano e também ao conjunto de restrições ao 

sindicalismo rural, na década de quarenta. (AUED, 1981, p.24). 

 

Assim, de acordo como Motta e Esteves (2009, p.245) “[...] entre 1945 e 1947, no 

breve período em que o PCB atuou nos marcos da legalidade vigente, foram criadas várias 

ligas camponesas por todo o Brasil”. O fato da criação das ligas e de sua organização política 

“[...] daria um novo perfil a um movimento que demonstrava o papel que deveriam vir a 

desempenhar os camponeses no projeto comunista, cuja estratégia residia na aliança que 

pressupunha a subordinação destes aos operários da cidade” (MOTTA; ESTEVES, 2009, 

p.245). 

Com o partido posto na ilegalidade a partir de 1947, pela determinação do presidente 

Eurico Gaspar Dutra, aderindo ao “anticomunismo” sob o cenário preambular da Guerra Fria, 

o processo de constituição das ligas nos moldes do PCB teve significativo declínio, ainda que 

em alguns locais houvesse tentativas de organização e mobilização nos limites da 

clandestinidade (MORAES, 1997). 

Em meados da década de 1950 e 1960 a luta camponesa no Brasil ganhou nova 

dimensão com o ressurgimento das Ligas Camponesas, nascidas das sociedades beneficente 

dos defuntos20. Conforme aponta Oliveira (1994), as ligas passaram a organizar, no Nordeste 

brasileiro, a luta dos foreiros21, moradores arrendatários, pequenos proprietários e 

trabalhadores contra o latifúndio. 

 
19 Segundo o inciso 1º do artigo 20º da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, não se poderão constituir, sem 

previa autorização, as sociedades, as agências ou os estabelecimentos de seguros, montepio e caixas econômicas, 

salvo as cooperativas e os sindicatos profissionais e agrícolas, legalmente organizados (BRASIL, 1916). Com 

isso, a autorização de seu funcionamento dependia da Fazenda estadual, cuja legislação permitia a criação de 

associações rurais desde que não ficasse evidente que se tratava de organizações de trabalhadores com fins 

sindicais. 
20 De acordo com Azevedo (1982), as sociedades tinham a finalidade de ajuda mútua entre os camponeses, 

mediante a formação de um fundo destinado assistência médica e jurídica, criação de escolas e de um caixa 

funerário para os associados. 
21 Segundo Moraes (1997), o foreiro é representado pela pessoa ou instituição que adquire direitos sobre um 

terreno ou um imóvel através de um contrato, mas não é o dono do local. 
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Na busca pela melhoria de suas condições de vida, um pequeno grupo de foreiros do 

Engenho da Galiléia, localizado no município de Vitória de Santo Antão, estado de 

Pernambuco, formou, em 1954, a Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de 

Pernambuco (SAPPP). Como sociedade civil de cunho beneficente, a associação objetivava 

criar, principalmente, um fundo funerário para o pagamento do enterro de seus associados e 

fundar uma escola (ANDRADE, 1963). 

Como evidenciam Motta e Esteves (2009), 

Galiléia era em princípios da década de 1950 uma propriedade rural cuja 

exploração se dava pelo sistema de arrendamento, onde o valor do aluguel 

das parcelas de terra era em muito superior às possibilidades de pagamento 

dos arrendatários. As tentativas para rediscutir o valor das rendas e evitar a 

expulsão de camponeses em débito fracassaram. (MOTTA; ESTEVES, 

2009, p.244). 

 

A formação da sociedade gerou desconfiança dos fazendeiros locais e, como ressaltam 

Motta e Esteves (2009), logo procuraram interditar a associação22. Com isso, “[...] a 

intimidação, com a presença de destacamentos militares, tornou-se regra” (p.244). 

Pressionados pelos fazendeiros e donos de engenhos das proximidades, os camponeses 

tomaram rumo para a capital em busca de forças políticas progressistas, na tentativa de trazer 

ao público a repressão que estavam sendo submetidos. 

Dessas idas e vindas à capital, como narra Andrade (1963), deu-se início ao projeto 

embrionário das futuras Ligas Camponesas do Brasil. Também, com a aproximação política 

entre a capital e o movimento, surgiu um personagem cuja trajetória se mistura com a própria 

construção acerca das lutas camponesas no Nordeste e no Brasil: Francisco Julião. 

Francisco Julião de Paula, único representante do Partido Socialista (PSB) na Câmara 

do estado, resolveu defender a luta dos camponeses, uma vez que os foreiros não podiam 

pagar por um advogado. Segundo Andrade (1963), Julião, que foi pego de surpresa, não tinha 

“[...] um plano para resolver o problema agrário nordestino [...]; conhecia, porém, o meio 

rural, uma vez que era filho de senhor de engenho e irmão de agricultores” (p.76). 

Na medida em que defendia os foreiros da Galileia,  

Julião notou que casos idênticos surgiam em todo o estado e que o problema, 

antes apenas judiciário, tornara-se, na verdade, social. Achou, assim, que 

saía da alçada de juízes e advogados e atingia a dos legisladores. Por isso, 

utilizando seu mandato, passou a combater na Câmara e na imprensa o 

“cambão” e o “foro”. Achou que sua maior missão era despertar a grande 

massa camponesa para a luta, para a tomada de consciência de sua força e de 

 
22 Como asseveram Motta e Esteves (2009), o grupo fundador da associação havia feito um convite ao 

proprietário do Engenho da Galiléia (Oscar Beltrão) para que se tornasse presidente de honra da liga. No entanto, 

o convite não foi suficiente para dissipar a desconfiança. 
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suas necessidades, evitando que as tentativas de solução do problema agrário 

fossem elaboradas de cúpula, por intelectuais e políticos que quase sempre 

desconhecem a realidade camponesa. [...] A fim de evitar o despejo dos 

foreiros de Galileia, Julião apresentou à Câmara Estadual um projeto de lei 

desapropriando o engenho, o qual foi aprovado e sancionado pelo 

governador do estado. (ANDRADE, 1963, p.76). 

 

A participação direta de Julião nas Ligas foi de grande importância não apenas pelo 

seu papel político para com o movimento, mas pela organização e pelos registros ao longo do 

seu período de atuação. Seu engajamento na luta camponesa manifestou-se em seus escritos, 

em linguagem simples e de maneira pedagógica, com o intuito de conquistar o camponês para 

o projeto das Ligas. Em seu principal trabalho (Que são ligas camponesas?), publicado em 

1962, Julião descreveu a situação camponesa naquele contexto da seguinte maneira: 

Escravizados pelos príncipes e barões feudais, por um lado, e por outro, 

sujeitos ao dízimo da igreja e ao foro pelo uso da terra, cada ano mais 

pesado, tudo isso agravado pelo insucesso constante nas colheitas, os 

camponeses terminam por se rebelar, lançando mão das mais distintas 

formas de luta. Toda a sorte de injustiças e opressão pesava sobre eles. Os 

servos da gleba mal tinham o direito de respirar o oxigênio que a natureza 

criou, eram usados até como meio de transporte pelos nobres. Como se faz 

com o burro e o cavalo. A fome dizimava populações inteiras, como dizima 

hoje os nordestinos do Brasil, menos por causa da seca, do que pela estrutura 

econômico-social que esmagava o povo e exige sacrifícios inenarráveis do 

campesinato. (JULIÃO, 1962, p.13-14). 

 

Com o auxílio de Julião, que no campo jurídico atuava como representante legal das 

ligas e como deputado trazia para o debate a arbitrariedade, à qual os pobres do campo eram 

submetidos, as ligas ganharam as ruas na tentativa de sensibilizar a opinião pública23, 

demonstrando as reais condições de vida dos camponeses nordestinos. 

A partir da organização interna e a demarcação de oposição frente ao governo 

estadual, as ligas puderam expressar-se como movimento social de base rural estabelecendo 

relação mais democrática e favorável à ação das organizações populares (AZEVEDO, 1982). 

Assim, como ressaltam Motta e Esteves (2009),  

[...] era importante pôr um ponto final nas questões referentes ao Engenho da 

Galiléia, uma vez que o que ali ocorria adquiria uma dimensão nacional, 

simbolizando a situação dos camponeses de Pernambuco, em particular e, 

dos camponeses em geral. (MOTTA; ESTEVES, 2009, p.249). 

 

 
23 De acordo com Azevedo (1982), em maio de 1958 o SAPPP promoveu a Marcha da Fome, reunindo centenas 

de camponeses e trabalhadores rurais, denunciando em carta aberta ao governador a situação de extrema miséria 

e as violências a que estavam submetidos no campo. Também em maio, no primeiro Congresso de Lavradores, 

Trabalhadores Agrícolas e Pescadores, presidida por Francisco Julião, estiveram presentes pelo menos 5 a 6 mil 

pessoas. 
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Com a apresentação em 1959 de um novo projeto de desapropriação pelo deputado 

suplente de Francisco Julião (Carlos Luiz de Andrade), baseado no artigo da Constituição de 

1934 que assegurava a desapropriação por interesse social mediante a indenização em 

dinheiro para o proprietário, inaugurou-se um novo momento na história das Ligas 

Camponesas. Segundo Rangel (2000), 

[...] 1959 é o ano da desapropriação do Engenho da Galiléia com tudo o que 

isso significou: entusiasmo dos camponeses que no Recife desfilavam 

vitoriosos pelas ruas e assim incentivavam a criação de muitas outras Ligas 

Camponesas no Nordeste; o recrudescimento da violência cotidiana dos 

donos de terra que, assustados, tentavam conter essa ‘explosão’; debates 

acirrados nos jornais; emergência de Francisco Julião como líder que 

anunciava sua intenção de espalhar as Ligas por todo o Brasil e era por 

isso visto como uma esperança e na mesma medida como um perigo. 

(RANGEL, 2000, p.24, grifo nosso). 

 

A propagação da notícia da desapropriação do Engenho da Galiléia, como relata Julião 

(1962), despertou nos setores mais conservadores da política nacional e as oligarquias rurais, 

o temor da ampliação das Ligas para outros estados, tendo em vista que, na maior parte delas, 

as organizações dos trabalhadores rurais também reivindicavam a posse de terras, sendo 

considerado um movimento subversivo, de desrespeito à propriedade particular. 

A mídia nacional também teve o seu papel desinformativo, como sinaliza Azevedo 

(1982). De acordo com o autor, os jornais operavam com as confusões relacionadas ao direito 

da propriedade para confundir os leitores, omitindo informações sobre as normas de 

desapropriação, transformando a ação do estado num “ato de desrespeito”. A ação da mídia – 

perpetuada até a atualidade – responde à proposição de Martins (1981), de exclusão política 

da classe camponesa, consagrando a noção de que os pobres do campo são “invasores”. 

Apesar da desapropriação do Engenho da Galiléia, que significou para os camponeses 

“[...] o primeiro passo para a realização do sonho da reforma agrária em várias ‘galiléias’ do 

país” (MOTTA; ESTEVES, 2009, p.250), na prática, não representou a concessão dos lotes 

aos camponeses que ali habitavam. Segundo Motta e Esteves (2009), os lotes do antigo 

engenho foram entregues à Companhia de Revenda e Colonização, no qual  

[...] os critérios de doação de lotes seguiram normas estranhas ao mundo 

rural e os esforços para realocar os camponeses do Galiléia em outras áreas 

objetivavam não a concretização de uma política de reforma agrária, e sim 

a desmobilização do movimento. (MOTTA; ESTEVES, 2009, p.250, grifo 

nosso). 

 

Com a desmobilização constante empregada pelo Estado, mais uma vez Francisco 

Julião se tornou protagonista das ligas, criando uma vertente no interior do movimento 
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camponês que levou ao acirramento entre as linhas de atuação nas ligas (“julianistas” e 

comunistas). Para os “julianistas”, a Reforma Agrária deveria ocorrer de qualquer maneira – 

na lei ou na marra (JULIÃO, 1962) –, enquanto os comunistas seguiam a orientação sindical 

do PCB, dispondo que os embates deveriam ocorrer prioritariamente no âmbito jurídico. 

Apesar das divergências entre as “correntes”, as ações das ligas não se distanciavam, 

nem do campo jurídico e nem do campo prático. Como exemplificam Motta e Esteves (2009), 

No início a estratégia usada pelas Ligas no processo de luta pela terra 

convergia para a tentativa de equacionamento legal das disputas [...]. Nesse 

primeiro momento predominavam ações que demandavam a defesa dos 

interesses dos camponeses contra os desmandos tradicionais dos 

latifundiários e seus capangas, objetivando o despertar de uma justiça para o 

campo que pudesse não só mobilizar os camponeses, como arregimentar um 

grande arco de alianças de setores urbanos progressistas para o cumprimento 

da lei. (MOTTA; ESTEVES, 2009, p.251). 

 

No entanto, no curto prazo, independentemente da maior ou menor politização dos 

camponeses, este caminho mostrou-se pouco eficaz mediante o crescente terreno conquistado 

pelo discurso de Julião e da Reforma Agrária radical, proposta que trazia para a discussão 

uma reforma da estrutura agrária de imediato. Diante da impossibilidade concreta de obtenção 

de vitórias no campo jurídico,  

[...] passaram a ganhar cada vez mais espaço, como estratégia de atuação de 

amplos setores das Ligas Camponesas, mobilizações que levavam a 

intervenções que vislumbravam que uma reforma agrária somente seria 

realizada no Brasil se estivesse aliada a um projeto de revolução 

camponesa, concebido sobretudo tendo como referencial o modelo 

desencadeado pelos cubanos. Delineava-se já no início da década de 1960 a 

luta armada como caminho a ser seguido, o que em grande medida se devia à 

influência da Revolução Cubana nas pregações de Julião e no seio dos 

‘julianistas’, tanto entre aqueles que seguiam mais de perto sua principal 

liderança quanto setores mais à esquerda, formados por grupos de 

comunistas que não seguiam a linha política oficial do PCB. No entanto, 

apesar de ganhar corpo um esquema guerrilheiro como setor clandestino de 

atuação militar em seu interior, a guerrilha camponesa das Ligas não obteve 

significativo apoio capaz de convertê-la em realidade para além de tentativas 

esparsas de constituição de campos de treinamento em alguns estados. 

(MOTTA; ESTEVES, 2009, p.251-252, grifo nosso). 
 

A influência de Julião nas Ligas e a opção pelo caminho da Reforma Agrária radical 

por ele proposta acirraram as divergências com o PCB em relação às estratégias do partido no 

final dos anos 1950. Para o partido, a defesa da sindicalização e de melhores condições de 

trabalho para os camponeses era fator primordial, tendo em vista sua ênfase em constituir as 

associações rurais sob seu controle, contrariando os interesses das ligas adeptas de uma 

Reforma Agrária radical (AZEVEDO, 1982). 
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Apesar de haver uma ala do PCB ligada aos interesses das Ligas24, como apontam 

Motta e Esteves (2009), o partido “racha” com o movimento camponês no Nordeste em 

decisão tomada no V Congresso do Partido Comunista, em 1960, em que parte dos seus 

correligionários transforma a “luta contra o imperialismo” uma das principais bandeiras do 

PCB, secundarizando o embate contra o latifúndio. 

De acordo com Cunha (2007), apenas parte dos integrantes do PCB se submeteu a este 

posicionamento. Ao mesmo tempo, outra parte dos militantes aderirem a concepção de luta 

armada, principalmente pelos resultados das experiências de Porecatu, no Paraná, como 

explica Oikawa (2011), e, de Trombas e Formoso, em Goiás, como destacaremos no capítulo 

seguinte. 

O PCB teve papel para a organização (ou desorganização) das Ligas. O interesse do 

partido com as Ligas no preâmbulo do movimento camponês da década de 1940, o PCB 

passou a atuar no campo por intermédio da União dos Lavradores e Trabalhadores do Brasil 

(Ultab), criada em 1955. Com a função de organizar os trabalhadores rurais e expandir as 

organizações e sindicatos rurais sob controle dos comunistas, a Ultab tinha como 

característica principal o rígido centralismo imposto pelo comitê central do PCB, 

subordinando as ações da organização à tutela do partido (MOTTA; ESTEVES, 2009). 

Além de divergir em diversos aspectos com as Ligas, a atuação do PCB alinhava-se 

com a premissa de Lênin (1985) de que os camponeses só se integrariam a luta após o 

processo de proletarização camponesa, ignorando o fato de a classe camponesa ser em si uma 

classe revolucionária. A atuação de Julião – este que jamais condensou este pensamento –, 

pelo contrário, admitia a força política do campesinato brasileiro como própria, na linha de 

frente das transformações da situação agrária (JULIÃO, 1962). 

Como destaca Aued (1981), o PCB agia coerentemente com a estratégia global de 

transformação pela via parlamentar e pela implantação de reformas de base que assegurassem 

mudanças gradativas, “através do emprego tático de acumulação de forças” (p.60). Já os 

julianistas,  

[...] um tanto descrentes dessas táticas, apregoavam a necessidade de realizar 

o movimento, à exemplo do que havia acontecido em Cuba. Coerentes com 

aquela proposição de revolução socialista, fundamentavam-se no princípio 

da luta armada, tendo o campesinato como força hegemônica; insistiam na 

necessidade imperiosa de radicalizar cada vez mais o movimento. (AUED, 

1981, p.30). 

 

 
24 “Esses viam no campesinato a principal força revolucionária do movimento social do campo e condenavam a 

estratégia do Partido de defender uma reforma agrária que deveria ser limitada a terras dos estados e de grandes 

propriedades incultas”. (MOTTA; ESTEVES, 2009, p.252). 
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Assim, o auge da divergência entre a estratégia das ligas e a linha de intervenção no 

campo assumida pelo PCB, “surgiu por ocasião do I Congresso Nacional de Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil, realizado em Belo Horizonte, em novembro de 1961” 

(MOTTA; ESTEVES, 2009, p.252), contando ainda com a presença de camponeses do 

Movimento dos Agricultores Sem Terra (Master), que atuava no Rio Grande do Sul sob 

inspiração do governador Leonel Brizola. 

Um dos pontos discordantes encontrava-se nas teses de arrendamento e contrato de 

parceria, assim como na política salarial para o campo, pontos defendidos pela Ultab como 

“[...] essenciais para a conquista de reivindicações imediatas dos camponeses” (MOTTA; 

ESTEVES, 2009, p.253). 

Opondo-se veementemente ao próprio caráter da discussão, posto que 

contrariava a orientação geral do Congresso baseado na reforma agrária 

radical, os delegados das Ligas Camponesas propunham a extinção, 

mediante lei do Congresso Nacional, de todas as fórmulas de arrendamento 

ou de parceria, o que pressupunha a anulação dos contratos existentes e a 

consequente distribuição das terras arrendadas aos arrendatários. (MOTTA; 

ESTEVES, 2009, p.253-254). 
 

Julião e as Ligas Camponesas saíram vitoriosos do Congresso, imprimindo seu tom 

político e sua visão de reforma agrária perante os embates com os comunistas, demarcando 

com clareza o terreno pelo qual contava em desencadear a mobilização social pela causa 

camponesa, fato este expresso na Declaração do I Congresso Nacional de Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil25. 

O confronto entre as Ligas, constituída pela massa camponesa e pelo PCB, pautado 

pela ampla disseminação da sindicalização dos trabalhadores rurais, demonstrou em sua 

essência a realidade camponesa brasileira, levantada por Oliveira (1997). O camponês sem-

terra, munido apenas da força de seu trabalho e sua raiz com o chão, não aceita sua 

expropriação nem a negação do que é seu por direito: a terra. 

A luta das ligas e dos movimentos subsequentes a elas, expressaram a necessidade de 

ampla Reforma Agrária, transformando a estrutura fundiária do país por completo, 

consagrando a luta pela terra como único caminho viável de luta das massas rurais, também 

documentado pela declaração do Congresso de 1961. Ademais, a declaração demarcava o 

 
25 As massas camponesas oprimidas e exploradas de nosso país, reunidas em seu I Congresso Nacional, vêm, por 

meio desta declaração, manifestar a sua decisão inabalável de lutar por uma reforma agrária radical. Uma tal 

reforma nada tem a ver com medidas paliativas propostas pelas forças retrógradas da nação, cujo objetivo é adiar 

por mais algum tempo a liquidação da propriedade fundiária. A bandeira da reforma agrária radical é a única 

bandeira capaz de unir e organizar as forças nacionais que desejam o bem-estar e a felicidade das massas 

trabalhadoras rurais e o progresso do Brasil. (STÈDILE, 2006, p.73). 
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caminho defendido pela maioria dos trabalhadores rurais presentes, demonstrando que as ligas 

estavam lado a lado com os anseios de parte significativa dos camponeses que sonhavam com 

a Reforma Agrária distributiva, contra o latifúndio. 

Por outro lado,  

[...] as Ligas eram colocadas em previsível choque com amplos setores de 

esquerda e de organizações rurais que, mesmo favoráveis a uma reforma 

agrária de cunho campesinista, concebiam-na como um processo gradual de 

conquistas parciais, segundo interpretações a respeito das reais e mais 

imediatas necessidades dos trabalhadores rurais. (MOTTA; ESTEVES, 

2009, p.255). 
 

A esperança da Reforma Agrária era presente no seio das ligas. Com a vitória de João 

Goulart nas eleições no mesmo ano em que se realizara o I Congresso Nacional de Lavradores 

e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, deliberou-se a força política dos camponeses, o que 

significou para muitos a possibilidade de, enfim, realizar-se a reforma (RANGEL, 2000).  

No entanto, todos os esforços foram frustrados pela conjuntura consequente das 

iniciativas de Goulart, que representava em seu discurso a história de luta dos camponeses até 

então. A criação da Superintendência de Política Agrária (SUPRA), a promulgação do 

Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963 e o decreto nº 53.700, de março de 196426, que 

destituía as terras que margeavam as estradas federais num raio de dez quilômetros, mexeu na 

ferida mais profunda da estrutura social construída no Brasil: a concentração da terra. 

Assim, deu-se início ao período mais obscuro da história brasileira, tirando de cena 

pela força os defensores das Reformas de Base, em particular da Reforma Agrária. Ainda em 

março de 1964, João Goulart foi destituído da Presidência da República por meio de um golpe 

de Estado oriundo dos Militares sob tutela da elite brasileira27, tanto rural, quanto industrial e 

empresarial, que ficou instalada no poder até o ano de 1985. 

Conforme ressalta Oliveira (1994): 

O movimento militar de 64, que assumiu o controle do país, instaurou a 

perseguição, prisão e ‘desaparecimento’ das lideranças do movimento das 

Ligas Camponesas, e sua desarticulação foi inevitável. Deu-se aí, o início de 

 
26 Segundo o artigo 1º do decreto 53.700 de 13 de Março de 1964, ficam declaradas de interesse social para 

efeito de desapropriação, nos termos e para os fins previstos no art. 147 da Constituição Federal e na Lei nº 

4.132, de 10 de setembro de 1962, as áreas rurais compreendidas em um raio de 10 (dez) quilômetros dos eixos 

das rodovias e ferrovias federais, e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimentos exclusivos da União 

em obras de irrigação, drenagem e açudagem. (BRASIL, 1964).  
27 É importante ressaltar, como apontou Dinges (2005), a participação do governo norte-americano no golpe de 

1964 – assim como em outras ditaduras na América Latina –, que por causa de um medo exagerado da repetição 

da revolução cubana - um cenário considerado extremamente improvável e segundo o autor beirando a paranoia 

geopolítica -, o embaixador e agentes da CIA, conspiraram e encorajaram militares brasileiros a depor o 

presidente eleito pelo povo brasileiro, João Goulart. 
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um grande número de assassinatos no campo brasileiro. (OLIVEIRA, 1994, 

p.30). 

 

A experiência obtida pelas Ligas Camponesas e o desenrolar de sua história tornaram-

se exemplo da luta pela terra, que ousou discutir o poder incólume do fazendeiro. Em sua luta, 

os pobres do campo expressaram o seu longínquo incômodo e sua resistência perante ao 

latifúndio, pautados pela noção de que apenas a distribuição da terra traria justiça para os 

camponeses expropriados. 

 

2.2. As lutas pós 1964, a formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) e a violência no campo 

 

Apesar de ter ocorrido no ano de 1964, o golpe passou a ser desenhado desde as 

primeiras medidas de João Goulart, como ressaltado anteriormente. O cenário de sua posse, 

em 07 de setembro de 1961, era conturbado: desestabilidade política, inflação, esgotamento 

do ciclo de investimentos do Governo Kubitschek, grande desigualdade social e intensas 

movimentações em torno da questão agrária. Diante desse cenário e, de acordo com suas 

tendências políticas declaradamente de esquerda, Jango apostou nas reformas de base para 

enfrentar os desafios lançados a seu governo. 

As Reformas de Base propunham atingir diversas áreas, como a: urbana, bancária, 

eleitoral, universitária e do estatuto do capital estrangeiro. Dentre elas, como ressaltam 

Schwarcz e Starling (2015), três incomodavam de forma especial a direita: a reforma eleitoral, 

a reforma do estatuto do capital estrangeiro e a reforma agrária. 

Com a reforma eleitoral, o PCB passaria novamente a fazer parte do jogo político, 

além de permitir que analfabetos votassem, provocando grandes transformações no 

“equilíbrio” dos partidos políticos dominantes naquele contexto, já que os analfabetos 

correspondiam a 60% da população brasileira. A reforma do estatuto do capital estrangeiro 

também provocou polêmica ao propor nova regulamentação para a remessa de lucros para 

fora do Brasil e propunha a estatização da indústria estratégica. No entanto, nenhuma delas foi 

alvo de tantas especulações e mitos quanto à proposta de implementação da reforma agrária. 

Essa reforma mexeria com a histórica estrutura latifundiária brasileira que, em muitos casos, 

remontavam aos séculos de colonização (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Para a elite política dominante, tais propostas eram alarmantes não apenas por serem 

defendidas pelo Presidente da República, mas porque naquele momento a esquerda 
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encontrava-se organizada e movimentando-se em todo o território nacional, demonstrando 

forte presença no meio político. 

Instaurada a ditadura, os militares tomaram providências imediatas relativas à questão 

agrária. De acordo com Coletti (2005), em primeiro lugar, o golpe varreu do cenário político 

brasileiro os movimentos sociais no campo, mantendo somente o sindicalismo oficial, pois 

serviria de importante instrumento nas mãos do governo a fim de controlar politicamente os 

trabalhadores rurais. Em segundo lugar, promulgaram, em novembro de 1964, durante o 

governo Castello Branco, o Estatuto da Terra. 

Ainda, de acordo com o autor, a promulgação do Estatuto da Terra significava que o 

Governo pretendia trazer a questão fundiária e a bandeira da reforma agrária levantada pelos 

camponeses para o controle do Estado. O objetivo era administrar, institucionalmente, as 

reivindicações e os surtos de inquietação camponesa ligados à questão da terra. 

Martins (1985), ao analisar a concepção de Reforma Agrária presente no Estatuto da 

Terra, observou que a ênfase recaía na constituição da empresa rural e na condenação tanto do 

latifúndio quanto do minifúndio. Portanto, o Estatuto nascia subordinado ao projeto de 

crescimento econômico da Ditadura Civil Militar, que privilegiaria a constituição de grandes 

empresas rurais, favorecendo, de um lado, a concentração de terras e de capital28 e, de outro, a 

expropriação e a expulsão dos trabalhadores do campo. Assim, para Martins (1985) o 

Estatuto: 

[...] é um instrumento de controle das tensões sociais e dos conflitos gerados 

por esse processo de expropriação e concentração da propriedade e do 

capital. É um instrumento de cerco e desativação dos conflitos, de modo a 

garantir o desenvolvimento econômico baseado nos incentivos à progressiva 

e ampla penetração do grande capital na agropecuária. É uma válvula de 

escape que opera quando as tensões sociais chegam ao ponto em que podem 

transformar-se em tensões políticas. O Estatuto está no centro da estratégia 

do governo para o campo e se combina com outras medidas de cerco e 

desativação dos conflitos, das reivindicações e das lutas sociais. (MARTINS, 

1985, p.35). 
 

Ainda, como aponta Coletti (2005), o Golpe Militar colocou freio no projeto 

“nacional-desenvolvimentista”29, uma das possibilidades do desenvolvimento capitalista no 

Brasil, criando condições favoráveis “[...] para a consolidação do capitalismo monopolista 

 
28 Segundo Coletti (2005), “o Estatuto da Terra, ainda que contemplasse a possibilidade de desapropriações 

localizadas e restritas às áreas de tensão social grave, privilegiava a constituição de grandes empresas rurais e 

favorecia, amplamente, a concentração da propriedade da terra” (p.48, grifo nosso). 
29 Conforme aponta Coletti (2005), o projeto nacional-desenvolvimentista era baseado numa certa proteção dos 

capitais nacionais frente à concorrência internacional, no reconhecimento de certas reivindicações sociais, na 

proposta de ampliação do mercado interno e num caminho mais distributivista quanto à estrutura agrária 
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dependente, baseado na participação maciça de grandes empresas de capital estrangeiro no 

Brasil e na concentração e centralização do capital” (p. 48). 

Como resultado da estratégia de desenvolvimento econômico e tecnológico da 

agricultura empresarial brasileira, houve, do ponto de vista capitalista, o incremento na 

capacidade produtiva da terra e do trabalho, o que resultou num aumento substancial da 

produção e da produtividade agrícolas (COLETTI, 2005). Do outro lado, a propriedade da 

terra continuou tão ou mais concentrada, aumentando, de acordo com Oliveira (1994), a taxa 

de exploração da força de trabalho agrícola, o nível de auto exploração da mão de obra 

camponesa, bem como a utilização do trabalho sazonal na agricultura e a migração rural-

urbana. 

Assim, como constam nos dados demográficos da Tabela 1, o período ditatorial 

intensificou o processo de migração rural-urbana, servindo de certa forma como “válvula de 

escape” para o problema agrário, mais precisamente como resultado da concentração de terras 

que se dera durante o controle do Estado pelos militares. Deste modo, geraram-se as 

condições para que enorme contingente de pessoas migrasse do campo para as cidades entre 

as décadas de 1960 e 1980, e transferissem, de certa forma, os problemas sociais existentes no 

campo para as áreas urbanas. 

 

Tabela 1 - Brasil: população rural e urbana nos Censos Demográficos (1950 – 1991) 

Ano Urbana % Rural % Total 

1950 18.782.891 36,15% 33.161.506 63,85% 51.944.397 

1960 32.004.817 45,08% 38.987.526 54,92% 70.992.343 

1970 52.904.744 55,97% 41.603.839 44,03% 94.508.583 

1980 82.013.375 67,69% 39.137.198 32,31% 121.150.573 

1991 110.875.826 75,46% 36.041.633 24,54% 146.917.459 

2000 137.953.959 81,25% 31.845.211 18,75% 169.799.170 

2010 160.925.804 84,37% 29.829.995 15,63% 190.755.799 

Fonte: Censos Demográficos: 1950; 1960; 1970; 1980; 1991; 2000; 2010 (IBGE, 2019). Elaboração: 

do autor, 2019. 

 

Como se observa, a população era majoritariamente rural na década de 1950, 

representando 63,85% do total; em 1970, decresceu para 44,03%, significando, segundo 

estimativas, que na década de 1950, sete milhões de pessoas deixaram o campo. Nas décadas 

de 1960 e 1970, o número aumentou para cerca de 28,5 milhões de pessoas que migraram do 
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campo para as cidades. Nos anos 1980, foram mais de 12 milhões de pessoas (MARTINE, 

1987), representando no Censo Demográfico de 1991, 24,54% da população total. 

A concentração populacional nos meios urbanos continuou das décadas seguintes, em 

que esse estrato representou 81,25% do total, em 2000, e 84,37%, no Censo de 2010. Por 

outro lado, a população rural alcançou seu menor patamar registrado pelo IBGE, decaindo 

para 18,75%, em 2000, e 15,63% em 2010. Para Girardi (2008), além de outros fatores, os 

dados demográficos são parte das contradições da concentração fundiária do Brasil, um país 

com dimensões continentais que cada vez mais empurra suas populações rurais para o meio 

urbano. 

Assim, a partir de Martins (1981; 1985), a migração rural-urbana e a expropriação do 

campesinato são fenômenos ligados ao próprio desenvolvimento do capital no campo 

brasileiro, representada pela militarização da questão agrária no país, consequência direta do 

golpe de 1964. Observa-se que, nos anos 1960 e 1970, o fenômeno apresentou salto 

quantitativo surpreendente, indicando a existência de relação estreita entre expansão do 

capitalismo na agricultura, expropriação, proletarização do campesinato e deslocamento para 

as cidades. 

Para Oliveira (1994), o processo migratório em direção a Amazônia resultou dos 

grandes projetos governamentais, com quais os militares esperavam frear a luta dos 

trabalhadores pelo acesso à terra. No entanto, na busca por terra e liberdade, uma grande 

massa de camponeses partiu em direção ao interior do país. 

O Governo, por intermédio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM30), criada em 1966, estimulava os investimentos dos grandes projetos 

agropecuários, como ressaltados anteriormente, não dando margem e nem terra para a grande 

leva de migrantes recém-chegados na região amazônica. Segundo Oliveira (1994), “[...] aí 

reside um dos fatores fundamentais para se entender o processo generalizado de expansão de 

conflitos, sobretudo na Amazônia” (p.32). 

Com o incentivo governamental para a ocupação da Amazônia Legal31, área de 

Atuação da SUDAM, a grilagem de terras foi generalizada, passando a ocorrer em todos os 

estados. De acordo com Oliveira (1994), o país passou a ver então:  

 
30 De acordo com a Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, a SUDAM tinha por objetivo assegurar a ocupação 

da Amazônia em um sentido brasileiro, constituir na Amazônia uma sociedade “economicamente estável e 

progressista”, capaz de, com seus próprios recursos, prover a execução de suas tarefas sociais, bem como 

desenvolver a Amazônia num sentido paralelo e complementar ao da economia brasileira (BRASIL, 1966). 
31 A Amazônia Legal foi instituída no Brasil em 1953 (Lei 1.806/1953), para efeito de planejamento social e 

econômico. Consiste numa área de 5.217.423 km² que ocupa 61% do território brasileiro. Seus limites foram 

definidos por um viés sociopolítico, se estendendo além do bioma, englobando também parte do Cerrado e 
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[...] desde o escândalo de venda de terras a estrangeiros, que sacudiu o país em 

1968; até práticas genocidas sobre toda uma aldeia indígena através do 

bombardeamento aéreo conhecido como genocídio ‘do Paralelo 13’. (OLIVEIRA, 

1994, p.32). 

 

Estava então [...] “marcada a trilha de violência, como faceta e instrumento de 

‘garantia’ de posse da terra grilada. Índios e posseiros tornaram-se sinônimo de atrasos. 

Sinônimo de ‘atravancamento do progresso’” (OLIVEIRA, 1994, p.32). Assim, não tardou 

para que os latifundiários e grileiros, em prol da defesa de “suas” propriedades, instituíssem o 

serviço de novos pistoleiros e jagunços, tornando-se componente básico dos fazendeiros da 

Amazônia. 

De acordo com os dados apresentados por Oliveira (1994), representados no Gráfico 1, 

a violência e a repressão no campo cresceram exorbitantemente no período ditatorial. Como 

ressalta o autor, a partir da década de 1970, com o surgimento de movimentos de luta e de 

pastorais em defesa dos sujeitos do campo – baseados na Teologia da Libertação –, além de 

indígenas, posseiros e camponeses, a violência atingiu também os agentes pastorais, padres e 

lideranças sindicais que começavam a despontar no campo. 

 

Gráfico 1 – Brasil: mortos em conflito por terras (1964 – 1986) 

 
FONTE: CPT; CONTAG; MIRAD, apud OLIVEIRA, 1994. Organização: do autor, 2019. 

 

 
do Pantanal. Os estados que compõem a Amazônia Legal são o Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, e parte do Maranhão. 
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Entre 1964 e 1986, durante os Governos Militares, 1.408 pessoas foram assassinadas 

conforme a CPT, CONTAG e MIRAD (apud OLIVEIRA, 1994). Como ressalta Oliveira 

(1984), 23% das mortes ocorreram na região Nordeste, região descrita por Ianni (apud LIMA, 

2005) pela notável agudeza a perseguição desencadeada às lideranças camponesas da região, 

após o golpe militar de 1964. 

A violência que se abateu em nome do “progresso nacional” confrontou-se, durante a 

Ditadura Civil Militar, com um quadro diversificado e potente de lideranças rurais atuando 

em variadas formas de organização coletiva. As trajetórias são, em geral, exemplares da 

condição de migrantes imposta aos camponeses em todo o país: expulsos pela lógica do 

latifúndio, nômades do grande capital sob a tutela do Regime Civil-Militar. 

Estes deslocamentos, conforme Oliveira (1994), assumem ainda, como traço singular, 

uma circulação constante e às vezes tensa, entre campo e cidade. A urbanização promovida 

pelo desenvolvimentismo do período da Ditadura Civil Militar, afinal, passava justamente 

pela concentração fundiária e tinha, como consequente destino dos camponeses, 

agrupamentos precários de moradias em uma incipiente periferia rural (CARNEIRO, 2010). 

Com a situação de violência em ambas as regiões supracitadas, bem como pelo 

processo migratório rumo ao Centro-Norte brasileiro, a região expressou o maior número de 

mortes em conflito por terras, reunindo 53% dos assassinatos no campo durante o período 

ditatorial (OLIVEIRA, 1994). No trabalho realizado por Carneiro (2010)32, a autora descreve 

que: 

Na região de Conceição do Araguaia, ao sul do Pará, um peão de uma 

grande fazenda teve sua pele do rosto arrancada, após ter sido assassinado, 

evitando-se o reconhecimento do cadáver pela esposa, que, entretanto, 

acabou tomando conhecimento do episódio. Outras vítimas eram feitas 

naquele momento se que se necessitasse de tal artimanha; morriam longe da 

família, sem conhecidos no local onde estavam. Eram esses os ‘peões-do-

trecho’, lavradores vindos em busca de sorte e trabalho, desaparecidos para 

sempre da história oficial. [...] Poder-se-ia dizer uma fotografia 3x4, pois, 

embora pequena, serve-nos a dar ‘identidade’ a esta violência que sequer 

tem um ‘rosto’ definido. Criadas no rastro das rodovias abertas rumo ao 

norte, e dos grandes empreendimentos do capital nas ‘terras sem homens da 

Amazônia’, as trajetórias descritas aqui guardam a memória de extermínios 

tão atrozes quanto ocultados. O ‘processo civilizador’ das ‘terras selvagens’ 

- conforme o discurso de campanhas oficiais do governo Médici - devastaria 

os povos da terra à maneira com que os tratores devastavam as matas, 

engolindo-as em nome do ‘progresso da Nação’. (CARNEIRO, 2010, 

p.219). 

 
32 Trabalho realizado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos pelo direito a verdade para 

os desaparecidos políticos da ditadura militar. Em 2007, com a publicação do livro relatório “Direito à Memória 

e à Verdade”, que registra e divulga o trabalho realizado pela Comissão, e a publicação em 2010 do livro 

“Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 1962/1985, Camponeses torturados, mortos e desaparecidos” 

dá-se mais um passo em busca da justiça e da memória camponesa do país. 
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A crescente violência registrada, principalmente no final da década de 1970 e início da 

década de 1980, demonstrou o estado de tensão social no campo e a disseminação da luta dos 

trabalhadores rurais por várias frentes. De acordo com Oliveira (1994), como consequência 

disso, são posseiros, indígenas, remanescentes de quilombos, membros de movimentos 

sociais, boias-frias, dentre outros, que encontram na luta, seja pela demarcação de seus 

territórios, seja pela ocupação de seus espaços, formas de enfrentamento. 

Esse quadro geral de conflitos, bem como a estrutura fundiária concentrada e a 

expropriação dos camponeses, serviram de base para a eclosão de inúmeros movimentos 

sociais no campo brasileiro no final do século XX. Em seu conjunto, no campo brasileiro, 

com seus movimentos, forjou sua unidade na diversidade das suas origens. 

Uma das frentes, surgida em decorrência da “abertura” política no período final da 

ditadura, foi o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), fundado em 1984, em 

Cascavel, no Paraná, constituindo a nova forma de luta pela terra no país. De acordo com 

Oliveira (1994), “sua história está assentada na luta travada pelos trabalhadores rurais sem 

terra sobretudo no sul do Brasil [...] e a própria herança histórica do MASTER [...] ocorrida 

naquele estado na década de 60” (p.79)33. 

Como lembrado pelo autor, a luta pela reforma agrária não cessou durante o período 

ditatorial. No entanto, ganhou força e visibilidade quando pautada por um movimento político 

organizado, com a instituição do MST. Adendo, compreende-se a reforma agrária como a 

busca pela democratização da propriedade da terra na sociedade, garantindo o acesso e 

distribuindo-a a todos que a quiserem fazer produzir e dela usufruir (STÉDILE, 2012). 

A luta pela terra pode ser interpretada de diversas maneiras. Conforme Garcia (2000), 

no discurso liberal é compreendida como pretensa reforma agrária com fins puramente 

econômicos, não se aplicando ao Brasil, já que o latifúndio é base do capitalismo periférico ao 

qual o país é fundado. No entanto, concorda-se com Garcia (2000), quando interpreta a luta 

pela terra como movimento anticapitalista e, por conseguinte, contra o latifúndio. Ela não é 

compreendida apenas como redistribuição de propriedade privada, mas como movimento 

fundante de uma nova sociedade, mais justa e igualitária e que envolvem pautas mais amplas, 

como as questões alimentares e produtivas. 

 
33 O MASTER (Movimento dos Agricultores Sem Terra do Rio Grande do Sul) foi um movimento camponês 

criado no ano de 1960 que contou com o apoio político de Milton Serres Rodrigues, prefeito de Encruzilhada do 

Sul/RS; Paulo Schilling, superintendente da fronteira do sudoeste e Ruy Ramos, deputado federal pelo estado, 

além do então Governador do estado, Leonel Brizola, todos do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). (ECKERT, 

1984). 
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Para Fernandes (1999), justifica-se falar do MST, pois foi quem levara na memória a 

história camponesa interrompida pela Ditadura. O movimento é fruto do processo histórico de 

resistência do campesinato brasileiro e, portanto, parte e continuação da história da luta pela 

terra aqui descrita anteriormente. 

De acordo com Fernandes (1999):  

A gênese do MST aconteceu no interior dessas lutas de resistência dos 

trabalhadores contra a expropriação, a expulsão e o trabalho assalariado. O 

Movimento começou a ser formado no Centro Sul, desde 7 de setembro de 

1979, quando aconteceu a ocupação da gleba Macali, em Ronda Alta no Rio 

Grande do Sul. Essa foi uma das ações que resultaram na gestação do MST. 

(FERNANDES, 1999, p.40). 

 

Assim, a sua gênese não pode ser compreendida apenas por um momento ou ação, mas 

sim pelo seu conjunto. De acordo com Fernandes (1999), no período de 1979 a 1984, 

aconteceu o processo de gestação do MST. Este processo reuniu e articulou as primeiras 

experiências de ocupações de terra, bem como as reuniões e os encontros que proporcionaram 

em janeiro de 1984 o nascimento do MST, ao ser fundado oficialmente pelos trabalhadores 

em seu Primeiro Encontro Nacional, realizado no Paraná. 

De fato, o período retratado concentra diversas ações pelo país no enfrentamento dos 

camponeses perante o capital34. É importante ainda ressaltarmos o papel da Comissão Pastoral 

da Terra (CPT) neste processo de emancipação política dos camponeses. Desde 1979, quando 

começaram as primeiras experiências, a CPT promoveu a articulação das lutas, criando 

espaços de socialização política entre os trabalhadores de quase todo o país. 

A Comissão, que desde os anos 1970 era aliada dos camponeses, principalmente na 

região Centro-Norte brasileira, possibilitou o rompimento e  

[...] o isolamento das diferentes práticas, realizando contatos, visitas e 

encontros entre sem-terra de diferentes estados. Em 1982, a CPT organizou 

encontros regionais em preparação ao primeiro encontro nacional para 

discutir o crescimento da luta pela terra em todo o Brasil. (FERNANDES, 

1999, p.65). 

 

Nesses lugares, os sem-terra trocaram experiências e começaram a pensar o 

desenvolvimento da luta pela terra e pela reforma agrária. A realização do Primeiro Encontro 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra representou antes de mais nada uma vitória. “Após 

 
34 De acordo com Fernandes (1999), entre 1979 e 1984 ocorreram várias ações nos estados de Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, fazem parte da gênese que contribuíram para a formação do MST. 

Dentre as mais emblemáticas encontram-se a luta dos colonos de Nonoai e dos sem-terra da encruzilhada do 

Natalino e Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, a conquista das fazendas Barro Branco em Chapecó, e Fazenda 

Annoni em Campo Êre em Santa Catarina, as lutas no Oeste Paulista com as conquistas das fazendas Primavera 

e Pirituba. 
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várias conquistas de terras e da caminhada em direção à unificação e formalização das ações 

das lutas camponesas, os sem-terra fundavam a sua Organização”. (FERNANDES, 1999, 

p.70). 

De acordo com o que foi levantado por Fernandes (1999) em seus estudos referentes a 

formação do movimento, os problemas enfrentados pelos trabalhadores eram resultados do 

modelo econômico que sempre os excluiu, principalmente pela expansão do plantio de 

commodities em todo o país. Segundo o autor, a expropriação, a expulsão da terra e a 

intensificação da concentração fundiária, características comuns desse modelo, sempre 

geraram lutas de resistência, migração contínua dos camponeses em busca de terras e a 

resistência ao trabalho assalariado. 

Em defesa das lutas de resistência estava a Pastoral da Terra, como principal 

organização de apoio. Em alguns estados, os poucos sindicatos combativos 

existentes eram a única força dos trabalhadores. O crescimento do trabalho 

assalariado, os grandes projetos de colonização, a violência contra os 

posseiros e contra os sem-terra eram as marcas das políticas governamentais. 

(FERNANDES, 1999, p.71). 

 

Nos estados do Sul, a organização de movimentos sem-terra ocorria de maneira 

isolada. Nos outros estados, havia resistência e a necessidade de construir uma forma de 

organização para fazer avançar a luta pela terra. Essas formas de luta, como assevera 

Fernandes (1999), incluíam as ocupações e a resistência na terra, os acampamentos, na sua 

grande maioria espontâneos, as negociações para pressionar o INCRA e os governos 

estaduais. 

Do outro lado, o governo desmobilizava a luta pela terra com a implantação de 

projetos de colonização, com promessas que não se cumpriam e com a cooptação de 

lideranças. “Desse modo, fragmentava e enfraquecia os movimentos pela desmoralização dos 

líderes. Noutras vezes, apresentava soluções individuais, ameaçava e reprimia por meio da 

militarização da questão agrária”. (FERNANDES, 1999, p.71). 

Na leitura dessas realidades, 

[...] os trabalhadores ponderaram sobre as perspectivas da luta de defesa e de 

resistência da classe. Era necessário fortalecer e consolidar a luta, por meio 

de uma organização autônoma; investir na socialização dos conhecimentos 

dos direitos, gerados pelas experiências de resistência e de organização; 

divulgar mais a luta por meio de publicações populares e dos meios de 

comunicação; realizar atos públicos, debater com a sociedade, romper o 

isolamento e o localismo; motivar a participação de toda a família para o 

fortalecimento da organização da base; lutar sem trégua e não aceitar de 

modo algum o jogo do governo e dos capitalistas. Essas ponderações tinham 

como referências as experiências, uma vez que todas as vitórias aconteceram 

na marra, por meio da ocupação, dos acampamentos e da pressão. Essas 
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ações explicam o sentido da luta e das conquistas. São, em certa medida, a 

linguagem da luta pela terra. E que sempre precisa ser ampliada em 

educação, saúde, tecnologia, organização da produção e da comercialização 

etc. (FERNANDES, 1999, p.71-72), 

 

Mesmo frente aos diferentes obstáculos políticos e econômicos, os sem-terra 

perseveraram. A fundação do MST representou a concretização da história de luta pela terra 

no país, a politização dos camponeses a partir da sua organização em um movimento social. 

De acordo com Fernandes (1999), o movimento se espacializou por dezoito estados, 

nacionalizando a luta camponesa. 

Ocupação por ocupação, estado por estado, lutando pelo direito à terra por 

meio de negociações e enfrentamentos, os sem-terra espacializaram a luta, 

construindo o Movimento, desde seu nascimento à sua consolidação, 

dimensionando e transformando as suas realidades. Assim, prosseguiram 

com o processo de formação do MST, ressocializando famílias de 

trabalhadores excluídos pela territorialização do capital e do latifúndio, 

lutando pela reforma agrária e pela transformação da sociedade. 

(FERNANDES, 1999, p.160). 

 

A constituição de assentamentos oriundos das ocupações e da luta, que perduraram 

desde o início dos anos 1980, representou a consolidação das ações do MST, do seu 

enfrentamento à ordem vigente. Utilizando Raffestin (1993), a conquista destas frações de 

território pelo movimento pode ser considerada como um trunfo, visto que a ocupação de uma 

parcela do território transforma-se em base para a espacialização dos sem-terra, de sua 

organização enquanto movimento social e da conquista de mais frações de território. 

As conquistas camponesas não significaram na prática o fim da violência. Pelo 

contrário, de acordo com a CPT, no período de 1987 a 2000, acumularam-se mais de 1.600 

casos de violência no campo brasileiro como se observa no Gráfico 2, entre tentativas de 

assassinato e assassinatos propriamente ditos, no qual 23,6% dos casos concentram-se no 

estado do Pará, uma das novas fronteiras agrícolas do país. 

Dentre eles encontram-se os 19 sem-terra mortos no massacre ocorrido no município 

de Eldorado do Carajás (PA) em 17 de Abril de 1996, decorrente da ação da polícia do estado 

do Pará em conivência com as “autoridades rurais”, como presidentes de sindicatos patronais 

e a federação dos fazendeiros da região de Marabá. Segundo o médico legista Nelson Massini, 

houve tiros na nuca e na testa, indicando assassinato premeditado de pelo menos sete vítimas 

(BARREIRA, 1999). 

 

 



 
79 

 

Gráfico 2 – Brasil: assassinatos e tentativas de assassinato no campo (1987 – 2000) 

 

Fonte: CPT (2019). Organização: do autor, (2019). 

 

Apesar de o Gráfico 2 apontar para a diminuição dos assassinatos, a violência no 

campo transformara-se. O alto número de mortes nos conflitos por terra, herança do período 

ditatorial, quando as dissidências políticas desapareciam sob “circunstâncias misteriosas”, 

após a redemocratização a violência passou a ser “pontual” e atingir diretamente as lideranças 

dos movimentos, como apontamos no caso de Eldorado do Carajás e também como apontam 

os relatórios anuais de conflitos do campo da CPT. 

Embora a maior parte dos assassinatos e tentativas ocorreram na região Norte (36,7%), 

na distribuição territorial dos conflitos as regiões brasileiras de ocupação historicamente 

antigas continuam também registrando quantidade expressiva de casos, como por exemplo o 

Nordeste (32,2%), o Sudeste (12,9%) e o Sul (7,8%), além da região Centro-Oeste (10,4%). 

Como se verá adiante, o espectro de violência no campo, da repressão política e 

institucional contra os camponeses se aparelha junto ao Estado, como ressalta Oliveira (2003), 

é a judicialização da questão agrária, com prisões arbitrárias, instituição de leis as quais 

cerceiam os direitos dos movimentos sociais em geral e do campo, de leis as quais continuam 

a beneficiar a bancada (ruralista) política que defende seus próprios interesses, legalizando a 

grilagem, o desmatamento e até mesmo suas ações criminosas. 

 

2.3. Esperança à vista na virada de século? A reforma agrária e mais violência 

 

Não se justifica num país, por maior que seja ter alguém com mais de 30 mil 

alqueires de terra! Dois milhões de hectares de terras! Isto não tem 
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justificativa em nenhum lugar do mundo! Só no Brasil. Porque temos um 

Presidente covarde, que fica na dependência de contemplar uma bancada 

ruralista a troco de alguns votos. (Luis Inácio Lula da Silva – Revista Caros 

Amigos – novembro de 2000, apud OLIVEIRA, 2009). 

 

A virada do século trouxe consigo a esperança de Reforma Agrária ampla e 

democrática, oriunda da movimentação política dos anos 1990 e das movimentações da base 

operária e camponesa que, em 2002, elegeram Luis Inácio Lula da Silva para a presidência do 

Brasil. No entanto, o acúmulo histórico dos fatos que construíram este contexto tem suas 

contradições que demandam certa explicação. 

De acordo com Silva (2013), o Brasil, diferentemente de países que já realizaram 

mudanças no regime de posse e uso da terra e que não mais inscrevem esse processo na sua 

pauta de prioridades, apresenta hoje “uma situação paradoxal”, pois o tema “continua presente 

no debate nacional, mas, talvez, devido ao fato de tanto discuti-lo, poucos ainda pensam em 

realizá-lo” (SILVA, 2013, p. 197). 

Como abordou-se no capítulo anterior, a raiz do desenvolvimento capitalista moderno 

no Brasil está em seu caráter rentista, isto é, na concentração da propriedade privada da terra, 

um dos principais motivos para a concentração da riqueza e do capital. Para Oliveira (2007), a 

partir da segunda metade do século XX, a fusão do capitalista e do proprietário de terra 

ampliou-se significativamente, devido à chamada “modernização da agricultura”, que não só 

atuou no sentido da transformação dos latifundiários em empresários capitalistas, mas, ao 

contrário, transformou os capitalistas industriais e urbanos, sobretudo do Centro-Sul do país, 

em latifundiários. 

A política de incentivo fiscal da SUDAM nos governos da Ditadura Civil Militar foi 

um dos instrumentos de política econômica que viabilizou esta fusão. “Os proprietários de 

terra possuem áreas no Brasil, com dimensões nunca registradas na história da humanidade” 

(OLIVEIRA, 2009, p.28). 

 

Tabela 2 – Brasil: número de estabelecimentos agropecuários por grupos de área total 

(1950 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

100ha 

% 

De 100 a 

menos de 

1.000 ha 

% 
Mais de 

1.000 ha 
% Total 

1950 1.763.491 85,43 268.159 12,99 32.628 1,58 2.064.278 

1960 2.986.435 89,58 314.831 9,44 32.480 0,97 3.333.746 

1970 4.454.022 90,79 414.746 8,45 36.874 0,75 4.905.642 
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1975 4.500.809 90,22 446.170 8,94 41.468 0,83 4.988.447 

1980 4.614.793 89,59 488.521 9,48 47.841 0,93 5.151.155 

1985 5.225.162 90,20 517.431 8,93 50.411 0,87 5.793.004 

1995 4.318.861 89,27 469.964 9,71 49.358 1,02 4.838.183 

2006 4.448.751 90,41 424.288 8,62 47.578 0,97 4.920.617 

2017 4.524.365 89,18 420.719 8,29 51.203 1,01 5.073.324 

Fonte: Censos Agropecuários: 1950; 1960. 1970; 1975; 1980; 1985; 1995; 2006 e 2017 (IBGE, 2019). 

Organização: do autor, 2019. 

 

As informações apresentadas nos Censos Agropecuários realizados pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), expressados na tabela 2, referente ao número 

de estabelecimentos agropecuários entre as décadas de 1950 até o ano de 2017, percebe-se o 

alto número de estabelecimentos nas faixas que vão até 100 hectares (pequenas propriedades), 

enquanto a variação das que são superiores a 100 e as que passam de mil hectares (médias e 

grandes propriedades) pouco se alterou com o passar do tempo35. 

Isso é evidente quando se observam os números absolutos, mas quando verifica-se os 

números relativos, significa dizer que os estabelecimentos que possuem até 100 hectares 

tiveram o aumento percentual médio de 156,55%, enquanto os estabelecimentos com 100 a 

menos de 1.000 hectares, e os com mais de 1.000 hectares obtiveram o aumento percentual 

médio de  56,89% e 56,92% respectivamente. 

Decompondo os dados, demonstrado no gráfico 3, nota-se que, em 1950 os 

estabelecimentos menores do que 100 hectares totalizavam 85,43% do total levantado pelo 

Censo Agropecuário daquele ano. Por outro lado, os estabelecimentos de 100 a menos de 

1.000 hectares (12,99%) e os superiores a 1.000 (1,58%), quando somados, apenas 14,57%. 

Ao se cruzar os dados do mesmo ano com a área ocupada por estes estabelecimentos, na 

tabela 3, observa-se a concretude da forte acumulação de terras no Brasil. 

Há ainda que se levar em conta que os dados estatísticos dos Censos Agropecuários, 

referentes ao número de estabelecimentos, como apontou Prado Júnior (1979), ainda na 

 
35 As dimensões que caracterizam a pequena e a grande propriedade no Brasil tiveram algumas definições. No 

artigo 4º inciso 2 do Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964), a pequena propriedade ou 

"propriedade familiar", trata-se do “imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua 

família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 

econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a 

ajuda de terceiros” (BRASIL, 1964). Mais tarde com a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe 

sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, a pequena propriedade trata-

se do imóvel de área compreendida entre um e quatro módulos fiscais expresso em hectares fixado pelo INCRA, 

que varia de acordo com o tipo de exploração do município, bem como da renda obtida (BRASIL, 1993). 
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década de 1950, representam a concentração “aparente” da propriedade fundiária. O autor 

argumenta que não é levado em conta a quantidade de terras possuída por pessoa física ou 

jurídica, mas sim, o número de estabelecimentos existentes – o que por si só apresenta alto 

nível de concentração –, ou seja, nada impede de que apenas um proprietário possua mais de 

um estabelecimento e assim por diante (PRADO JÚNIOR, 1979). 

 

Gráfico 3 – Brasil: número de estabelecimentos agropecuários em % por grupos de área 

total (1950 – 2006) 

 

Fonte: Censos Agropecuários: 1950; 1960. 1970; 1975; 1980; 1985; 1995; 2006 e 2017 (IBGE, 2019). 

Organização: do autor (2019). 

 

Retomando a análise, a contradição se faz presente no fato de que 1,58% dos 

estabelecimentos rurais, no ano de 1950, contidos na faixa de mais de 1.000 hectares, 

detinham 50,86% da área total, demonstrado no gráfico 4, ou seja, isto quer dizer que os 

pouco mais de 32 mil estabelecimentos agropecuários contabilizavam 118 milhões de hectares 

e, inversamente, os mais de 1,7 milhões estabelecimentos, que compõem a faixa de 0 a menos 

de 100 hectares, possuem apenas pouco mais de 38,5 milhões de hectares (16,62%), como 

demonstra a tabela 3. 

Ao observar-se o histórico dos dados obtidos pelos Censos Agropecuários, nota-se que 

a concentração fundiária no país se acentuou ainda mais. Se na década de 1950, os 1,58% dos 

estabelecimentos com mais de 1.000 hectares possuíam a maior parte da área ocupada, duas 

décadas após, em 1970, a concentração se intensificou, pois 0,75% dos estabelecimentos, 
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conforme a tabela 2, possuíam área superior a 90% do total de estabelecimentos, 

representados pela faixa 0 a menos de 100 hectares. 

Assim, de acordo com Oliveira (2009), a “modernização” da agricultura veio 

acompanhada da crescente concentração fundiária. Isto quer dizer que, a partir da década de 

1970, os latifúndios no Brasil ampliaram sua área, passando de pouco mais de 116 milhões de 

hectares no período, para quase 164 milhões de hectares, uma década e meia depois, em 1985, 

ápice da concentração. 

 

Tabela 3 – Brasil: área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total 

(1950 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

100ha 

% 

De 100 a 

menos de 

1.000 ha 

% 
Mais de 

1.000 ha 
% Total 

1950 38.588.119 16,62 75.520.717 32,52 118.102.270 50,86 232.211.106 

1960 53.158.671 21,31 86.029.455 34,48 110.314.016 44,21 249.502.142 

1970 69.153.199 23,51 108.742.676 36,97 116.249.591 39,52 294.145.466 

1975 69.154.283 21,35 115.923.043 35,79 138.818.756 42,86 323.896.082 

1980 73.498.602 20,14 126.799.188 34,75 164.556.629 45,10 364.854.419 

1985 79.551.798 21,22 131.432.667 35,06 163.940.463 43,73 374.924.928 

1995 70.575.779 19,96 123.541.517 34,94 159.493.949 45,10 353.611.245 

2006 70.692.756 21,19 112.844.186 33,82 150.143.096 45,00 333.680.038 

2017 71.804.614 20,44 112.257.692 31,96 167.227.510 47,60 351.289.816 

Fonte: Censos Agropecuários: 1950; 1960. 1970; 1975; 1980; 1985; 1995; 2006 e 2017 (IBGE, 2019). 

Organização: do autor, (2019). 

 

Nota-se ainda, no estrato de 100 a menos de 1.000 hectares, houve crescimento de 

174,03% da área ocupada entre os anos de 1950 e 1985. Também, se levada em conta a área 

total ocupada, como apresenta o Gráfico 3, o número total de estabelecimentos decaiu em 

1950, de 12,99% para 8,93%, no Censo Agropecuário de 1985, caindo ainda mais em 2006, 

registrando 8,62% das propriedades, e 8,29%, em 2017, o que também demonstra um 

contínuo processo de  concentração de terras. 

Nos dados mais recentes, trazidos pelo Censo Agropecuário de 2017, os 

estabelecimentos com mais de 1.000 hectares adquiriram mais de 17 milhões de hectares 

desde o Censo realizado em 2006, maior número em área já registrados nas séries históricas, 

com crescimento real de 11,37%, entre 2006 e 2017. Por outro lado, apesar do aumento da 
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área ocupada pelos estabelecimentos de até 100 hectares, pouco mais de 1 milhão, o 

crescimento representa apenas 1,4% em relação a 2006. 

No estrato de estabelecimentos de 100 a menos de 1.000 hectares, percebe-se o 

decréscimo tanto de área quanto o de número de estabelecimentos, conforme as tabelas 3 e 4. 

Os mais de 600 mil hectares representam a perda real de 0,51%, de 2017 em relação ao Censo 

Agropecuário de 2006. 

 

Gráfico 4 – Brasil: área dos estabelecimentos agropecuários em % por grupos de área 

total (1950 – 2017) 

 

Fonte: Censos Agropecuários: 1950; 1960. 1970; 1975; 1980; 1985; 1995; 2006 e 2017 (IBGE, 2019). 

Organização: do autor (2019). 

 

Por fim, pelos diferentes estratos os gráficos 3 e 4 demonstram a “inversão” das barras 

que indicam a estrutura fundiária do Brasil. Deste modo, nem mesmo o crescimento da luta 

pela terra na década 1980, como demonstram os dados da CPT citados anteriormente, fez com 

que as estatísticas, reveladas pelos Censos Agropecuários, mudassem, o que manifesta o 

caráter concentrador da terra no país. 

Na década de 1990 as lutas pela reforma agrária aprofundaram-se justamente pelo alto 

índice de concentração de terras revelados tanto pelo IBGE quanto pelo INCRA, bem como o 

fracasso do I PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária), assinado em 1985 pelo então 

presidente José Sarney, depois de doze versões e “enterrado” com a eleição de Fernando 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1995 2006 2017

De 0 a menos de 100ha De 100 a menos de 1.000ha Mais de 1.000ha



 
85 

 

Collor de Melo em 1990 (FERNANDES, 1999)36. Assim, como aponta Oliveira (2009), o 

Estado teve que responder com novas propostas de políticas públicas de assentamentos 

fundiários, na tentativa de “conter” os movimentos de luta pela terra. 

No entanto, conforme ressalva Fernandes (1999), 

É preciso muito cuidado ao se fazer uma análise dos anos oitenta, no que se 

refere às lutas pela terra e pela reforma agrária. Mesmo ante a um intenso 

processo de exclusão e violência, os camponeses sem-terra conquistaram não 

só a terra, por meio das ocupações, mas também construíram as bases 

estruturais do que viria a ser, na década de 1990, uma das mais importantes 

organizações dos trabalhadores: o MST. Desse modo não cabe aos sem-terra 

a alusão de que a década de 1980 foi uma década perdida. Ao contrário, por 

meio de suas lutas mantiveram a reforma agrária na pauta política. Essa 

questão ocupou espaços no campo e na cidade, espacializando a luta pela 

terra. As conquistas dos sem-terra foram frutos das lutas plantadas no 

campo, com as ocupações, e só dessa forma, obtiveram vitórias nas 

negociações na cidade. Os acampamentos nas beiras das estradas só foram 

superados com as ocupações de terra. Foram com essas ações que os sem-

terra fizeram avançar a luta e sua organização, construindo realidades e 

desdobrando-as. Desse modo, não é possível entender essa realidade que não 

seja pela compreensão do que significa ocupar, resistir e produzir. 

(FERNANDES, 1999, p.186). 

 

No “compasso da espera” pela reforma agrária, como aponta Silva (2013), ocorre a 

escalada da violência no campo brasileiro, “revestida agora de características singulares: a 

violência seletiva, institucionalizada e impune” (p.212). Ainda relata o autor: 

Ao contrário da matança indiscriminada dos anos anteriores, nos últimos 

tempos a contrarreforma busca atingir dirigentes sindicais, sacerdotes, 

advogados trabalhistas e líderes que apoiam os camponeses. Além disso, a 

violência é agora institucionalizada com a criação de grupos paramilitares 

em diversos Estados, a partir do recrutamento de pistoleiros dentro dos 

próprios quadros das polícias estaduais (treinados, portanto, com dinheiro 

público). As raras condenações que acontecem, ou recaem sobre figuras 

isoladas sem atingir a poderosa organização mandante (como no caso Chico 

Mendes), ou acabam em fuga (como no caso do assassino do Padre Josimo, 

hoje foragido). (SILVA, 2013, p.212). 

 

No Governo Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), conforme assinala Carvalho 

Filho (2001), seu programa não pretendia alterar a estrutura rural e a realização de 

assentamentos se deu a partir da pressão social feita pelos movimentos sociais. Este fato 

mostra que a reforma agrária, antes de ser política propositiva do Governo, é a necessidade de 

 
36 Como relata Fernandes (1999), a demora proposital do Estado frente ao plano pôs fim a perspectiva de 

realização da reforma agrária. “Com a desfiguração que sofreu, o PNRA foi inviabilizado, iniciando um longo 

processo de trocas de ministros e presidentes do Incra, de modo que os ruralistas mantiveram o controle do 

PNRA até seu o enterro completo, em 1990, com a eleição do governo Collor”. (FERNANDES, 1999, p.184). 
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resposta à pressão social. No gráfico 5 se observa a participação do governo FHC em 

implantar assentamentos rurais. 

 

Gráfico 5  – Brasil: número de assentamentos durante o Governo FHC (1995 a 2002) 

 

Fonte: INCRA, 2017. Organização: do autor (2019). 

 

Com os dados apresentados, verifica-se o crescimento no número total de 

assentamentos instituídos entre os anos de 1995 e 1998 que beneficiaram, segundo o INCRA 

(2017), 265.757 famílias em todo o território nacional37. A partir de 1999 o número de 

assentamentos diminuiu e, consequentemente, o número de famílias. Entre 1999 e 2002, o 

número de famílias beneficiadas decaiu para 142.330, apontadas por Oliveira (2007) como 

“[...] uma política declarada de redução dos assentamentos pelo governo FHC” (p.143). 

A política de reforma agrária do governo FHC passou por momentos históricos e 

estratégias diferenciadas. Segundo Oliveira (2007), a primeira estratégia política do Governo 

para fazer frente aos movimentos sociais, foi a criminalização das suas lideranças. A segunda 

estratégia foram as mudanças legais realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Segundo o autor: 

Primeiro fez-se a securitização das dívidas dos ruralistas, depois criou-se o 

ITR progressivo, mas até hoje nada se sabe sobre sua implantação. Depois se 

 
37 Vale lembrar que apesar de o número de assentamentos instituídos no Governo FHC parecer relativamente 

alto, conforme ressalta Oliveira (2007), entre estes assentamentos inclui-se as regularizações fundiárias (as 

posses), os remanescentes de quilombos, os assentamentos extrativistas, os projetos Casulo e Cédula Rural, e os 

projetos de reforma agrária propriamente dito, ou seja, entram no bojo dos dados as regulamentações de 

assentamentos pré-existentes e não apenas de projetos criados durante o período FHC, o que de certa forma 

mascara os dados. 
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criou o Projeto Cédula da Terra e o Banco da Terra visando implantar uma 

autêntica contra reforma agrária via mercado como gostam de afirmar as 

lideranças dos movimentos sociais. Por fim mais duas medidas coercitivas, a 

MP 2.109 que proibiu a vistoria por dois anos em imóveis ocupados [...] e 

Portaria/MDA/nº 62 de 27/03/2001, que exclui os assentados da reforma 

agrária devido ‘atos de invasão ou esbulho de imóveis rurais’. (OLIVEIRA, 

2007, p.144). 

 

Além destas estratégias, houve outras tentativas para fazer frente à pressão social por 

assentamentos, como o estímulo a criação de novos movimentos sociais que não adotassem a 

tática da ocupação como estratégia de luta; a realização de reuniões e seminários com 

intelectuais que estudam a questão agrária para formarem uma espécie de “frente de ação” 

intelectual de crítica aos movimentos; bem como a “midiatização” do MST, categorizada por 

Oliveira (2007), como “lances espetaculares”, procurando: 

[...] impingir caráter satânico as lideranças do MST, contra-propaganda 

organizada a partir de grandes órgãos de imprensa, denúncias nunca 

provadas, formação de equipe de jornalistas, realização de pesquisas de 

opinião pública sobre o MST, produção de material virtual via Internet, etc. 

(OLIVEIRA, 2007, p.145, grifo nosso). 

 

Com a virada do século XX para o século XXI e o final do Governo FHC, a vitória de 

Lula e a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Governo da República, a expectativa 

entre os movimentos sociais era que finalmente a reforma agrária começaria a ser 

implementada pelo Governo Federal. No entanto, como assevera Oliveira (2007), muitas 

foram as composições e concessões para que fosse garantida a tal da “governabilidade”38. 

Segundo Albuquerque (2006), “[...] em junho de 2002 o PT definiu a meta de 500 mil 

famílias assentadas em 4 anos em seu programa de governo. Um mês depois decidiu retirar da 

proposta o compromisso numérico” (p.86). O posicionamento do partido representou a quebra 

de expectativa perante os movimentos sociais que faziam e ainda fazem parte da base política 

do Partido dos Trabalhadores. 

Embora o programa de governo do PT não fixasse metas de famílias assentadas, 

apresentava o mesmo instrumento principal de arrecadação de terras contidas nas premissas 

do programa de reforma agrária apresentado pelo MST em 1995, a desapropriação por 

interesse social. O ambiente político da Reforma Agrária em 2003 ressaltou principalmente 

três sujeitos: os movimentos sociais, os ruralistas e o governo. 

Conforme evidencia Albuquerque (2006), 

 
38 O primeiro mandato do governo Lula reuniu partidos situados nos três campos ideológicos (direita-centro-

esquerda). Dentre os partidos da coalizão estavam o PT, partido do presidente, PL (partido do vice-presidente 

José de Alencar, atual PR), PCdoB, PSB, PTB, PDT, PPS, PV, PMDB e PP. 
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De um lado os movimentos sociais de luta pela terra, principalmente o MST, 

que considerou o novo governo um aliado político e intensificou suas ações 

no intuito de avançar nas conquistas de assentamentos. De outro lado os 

ruralistas, que se sentindo ameaçados e avessos a qualquer mudança no 

campo, partiram para os ataques e críticas. E por fim o governo, que por 

meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), anunciou uma 

série de medidas e no final do ano, em meio a controvérsias, aprovou o II 

Plano Nacional de Reforma Agrária. (ALBUQUERQUE, 2006, p.93-94). 
 

Com o II PNRA os movimentos sociais, especialmente a CONTAG e o MST, 

concentraram suas reivindicações no assentamento imediato das famílias acampadas por todo 

país e na revisão da legislação agrária (SABOURIN, 2008), como na medida provisória (MP 

2.109) que exclui da reforma agrária os camponeses que participam de ocupações e impede a 

vistoria das terras ocupadas, imposto pelo governo FHC em 2001 e na atualização dos índices 

que medem a produtividade da terra. 

Por outro lado, a bancada ruralista, intangível até os últimos anos, voltou a declarar-se 

contra o que denominaram de ilegalidades e crimes contra a propriedade privada, bem como o 

posicionamento contrário das tradicionais Confederação Nacional da Agricultura (CNA), 

Sociedade Rural Brasileira (SRB) e União Democrática Ruralista (UDR), e a reivindicação do 

direito dos proprietários se armarem e montarem suas milícias contra os invasores 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

Esse cenário dinamizou o debate da reforma agrária nos anos 2000 e despertou a 

atenção nacional para o tema, principalmente com o agrave das ações que reivindicavam a 

ampliação e aceleração do II PNRA, como as ocupações de terras. Como é possível verificar 

no Gráfico 6, o número de ocupações, em queda perante às medidas tomadas pelo Governo 

FHC, teve um salto em 2003 e 2004 com a eleição de Lula. 

Por outro lado, a partir de 2004, ano ápice de ocupações de terra para a década, 

segundo a CPT (2019)39, o número das ações realizadas por movimentos sociais voltou a cair, 

chegando inclusive a ter número inferior em relação ao governo anterior, como demonstrado 

no gráfico 6, no ano de 2010, na qual a Comissão registrou apenas 180 novas ocupações de 

terra em todo o território nacional. 

 

 

 

Gráfico 6 – Brasil: número de ocupações de terra entre os anos 2000 e 2010 

 
39 Ainda segundo os relatórios da luta pela terra da Comissão Pastoral da Terra, de 2000 a 2010 

aproximadamente 450 mil famílias participaram de ocupações de terra em todo o país. 
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Fonte: CPT (2019). Organização: do autor (2019). 

 

Os dados referentes aos acampamentos, durante o período, demonstram ainda mais a 

quebra de expectativa frente à impossibilidade da exequibilidade da Reforma Agrária do 

governo Lula. De acordo com a CPT (2019), demonstrado no gráfico 7, os acampamentos 

que, em 2002, totalizavam 64 ocorrências, em 2003, passaram para 285, representando 

aumento de 445% em relação ao ano anterior. No entanto, a partir de 2004, percebe-se a 

queda do número de acampamentos pelos movimentos sociais, com 153 ocorrências, 

chegando a 35 acampamentos, em 2010, após constantes quedas. 

Essa quebra de expectativa decorreu do II PNRA estabelecido pelo Governo. A equipe 

de elaboração da proposta, encabeçada pelo ex-deputado federal pelo PT, Plínio de Arruda 

Sampaio contou com oito especialistas e estudiosos da questão agrária no Brasil, como o 

professor José Juliano de Carvalho Filho, Guilherme Delgado, Leonilde Medeiros, Pedro 

Ramos, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Bernardo Mançano Fernandes, Sérgio Pereira Leite 

e Fernando Gaiger (SAMPAIO, 2003). 

Conforme evidencia Albuquerque (2006) o plano: 

Contém os objetivos, diretrizes, metas e recursos necessários a um programa 

amplo de reestruturação agrária. A Proposta também aponta alterações 

necessárias nas normas e legislação, como a agilização e desburocratização 

das formas de obtenção de terras e revisão dos índices de definição de 

improdutividade de áreas passíveis de desapropriação para fins de Reforma 

Agrária. (ALBUQUERQUE, 2006, p.98). 
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Gráfico 7  – Brasil: número de acampamentos feitos por movimentos sociais de 2001 a 

201040 

 

Fonte: CPT (2019). Organização: do autor (2019). 

 

A proposta, de acordo com Sampaio (2003), possuía como metas: assentar 1 milhão de 

novas famílias; assegurar às famílias assentadas uma renda bruta mensal equivalente a três 

salários mínimos; criar 2.500.000 postos de trabalho permanentes no campo; consolidar os 

assentamentos de reforma agrária criados até 2002; regularizar os Quilombos e a situação dos 

agricultores ribeirinhos desalojados para a construção de barragens; reassentar fora do 

perímetro das áreas indígenas, posseiros com posses até 50 hectares; efetuar o levantamento 

georreferenciado do território nacional, a fim de regularizar os títulos de propriedade de 

terras; atender os assentados e os agricultores familiares das áreas de reordenamento fundiário 

e desenvolvimento territorial com assistência técnica, extensão rural e capacitação; levar, por 

meio do Plano Safra, o crédito agrícola e a garantia de preços mínimos aos assentados e 

agricultores familiares. 

Conforme evidencia Oliveira (2007), a proposta de Sampaio foi apresentada ao 

Governo em outubro de 2003 e logo causou polêmica entre os ministérios, a bancada ruralista, 

as forças conservadoras que compunham a base aliada do governo e entre os próprios petistas. 

Logo o planejamento inicial foi modificado, a meta de 1 milhão de famílias foi reduzida para 

400 mil, os postos de trabalho para 2.075.000, não foi assegurado o reassentamento dos 

posseiros de áreas indígenas e ainda se incluiu a meta de assentar 130.000 famílias via crédito 

fundiário (BRASIL, 2005). 

 
40 A Comissão Pastoral da Terra não dispõe dos dados referentes aos acampamentos para o ano de 2000. 
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Conforme aponta Albuquerque (2006), o II Plano Nacional de Reforma Agrária “[...] 

foi negociado com os movimentos sociais e foi firmado um compromisso político com o 

Governo Federal. Até 2006 o Governo se comprometeu a assentar 400 mil novas famílias, 

sendo 60 mil em 2003; 115 mil em 2004; 115 mil em 2005 e mais 140 mil em 2006” (p.104). 

No entanto, o número de famílias assentadas no período ficou abaixo dessa meta estabelecida. 

Assim, no Gráfico 8 é possível verificar o crescimento de assentamentos de 2003 a 

2005, anos iniciais do governo Lula, chegando ao número ápice de 858 ocorrências. No 

entanto, em 2006 demonstrava-se significativa queda, com 667 projetos realizados, mantendo-

se cada vez mais baixos até o ano de 2010, com 211 assentamentos de acordo com o INCRA 

(2017). 

 

Gráfico 8 – Brasil: número de assentamentos durante o Governo Lula (2003 – 2010) 

 

Fonte: INCRA (2017). Organização: do autor (2019). 

 

Ao somarmos o número de famílias assentadas no período de 2003 a 2006, 

percebemos que a meta ficou longe de ser cumprida, na qual apenas 265.298 famílias foram 

beneficiadas por projetos de Reforma Agrária. Em seu enfático capítulo “A NÃO reforma 

agrária do MDA/INCRA no governo LULA”, Oliveira (2007) demonstra que o INCRA 

continuou as manobras realizadas pelo governo FHC para inflar os números da reforma 

agrária. 

De acordo com o autor,  

[...] já em 2003, o MDA/INCRA divulgou as metas somadas dos 

assentamentos novos [...] e da regularização [...], e mais, acrescentou a elas o 

321

456

858

667

383
327 299

211

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Número de assentamentos



 
92 

 

reconhecimento de assentamentos antigos para fim de incluir as famílias no 

Pronaf, e outros programas do Ministério. Incluiu também o reconhecimento 

de famílias que ‘adquiriram’ o lote mesmo que juridicamente não pudessem 

fazê-lo. (OLIVEIRA, 2007, p.163-164). 
 

Isto quer dizer que, para Oliveira (2007), o INCRA  

[...] vem faltando com a verdade para com a sociedade brasileira, e mais 

ainda, para com os movimentos sociais e sindicais que lutam pela reforma 

agrária. Quando se divulga um dado total que é produto da soma de metas 

desiguais. (OLIVEIRA, 2007p.164). 

 

Deste modo, tanto os dados correspondentes aos assentamentos do governo FHC 

quanto os do governo Lula não correspondem a “real Reforma Agrária”, em que realmente se 

distribui terras, pois, ao considerar como um novo assentamento, onde famílias já ocupavam 

suas glebas de terra e somente aguardavam a regularização documental, mascara-se a 

necessidade da reforma agrária, seu impacto não é efetivo. 

Ao se comparar os governos, nos dados do gráfico 9, fica clara a não reforma agrária 

de Lula apontada por Oliveira (2007), na qual apenas nos anos de 2005 e 2006 – comparados 

com 1997 e 1998, respectivamente – o governo petista superou o número de famílias 

assentadas, independentemente das irregularidades feitas. Enquanto FHC assentou 408.087 

famílias em seus dois mandatos como presidente, Lula, também em dois mandatos, 

contabilizou apenas 366.604 famílias, ainda abaixo da meta de 400 mil famílias do II PNRA, 

de acordo com o INCRA (2017). 

 

Gráfico 9 – Brasil: comparação do número de famílias assentadas nos governos FHC e 

Lula 

 

Fonte: INCRA (2017). Organização: do autor (2019). 
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Os números demonstram a “derrota” dos movimentos sociais que confiaram num 

plano de governo que prometia a solução para a reforma agrária. Ao mesmo tempo mostrou 

que a luta pela terra no Brasil deve ser contínua, independentemente das variações na 

conjuntura e na estrutura política do país. Desta maneira, os movimentos de luta pela terra, em 

particular o MST, conforme constata Oliveira (2007), tiveram de se rearticular principalmente 

em torno do jogo político, principal barreira dentro do governo petista. 

Contudo, estes movimentos tinham nesse mesmo governo um alicerce, pois, apesar 

das dificuldades, havia, em maior ou menor grau, diálogo (MITIDEIRO JUNIOR; 

FELICIANO, 2018). Em 2010, com a eleição de Dilma Rousseff, também do Partido dos 

Trabalhadores, a expectativa dos movimentos camponeses era de continuidade no projeto 

construído a partir do II PNRA. 

O discurso de Dilma, que tinha como carro chefe “prioridade” nas ações para a 

erradicação da pobreza extrema no país e a criação de “oportunidades”, conforme Esquerdo e 

Bergamasco (2013), na realidade, pouco atuou num dos principais entraves para essas ações, 

pois: 

[...] sem mexer na estrutura fundiária altamente concentrada do país, a 

possibilidade de acabar com a pobreza é muito pequena, uma vez que muitas 

dessas terras são utilizadas como reserva de especulação e empregadas por 

transnacionais para gerar o lucro. (ESQUERDO; BERGAMASCO, 2013, 

p.567). 
 

Conforme se verifica nos relatórios referentes aos assentamentos realizados no Brasil, 

pelo INCRA, demonstrados no gráfico 10, os números durante o governo Dilma podem ser 

divididos em duas partes. Na primeira, entre os anos de 2011 a 2014, primeiro mandato de 

Dilma, a quantidade de assentamentos foi reduzida em comparação com os outros governos, 

dando continuidade a queda no número de assentamentos apresentada no segundo mandato de 

Lula (Gráfico 8). 

A segunda parte, de 2015 a 2017, é caracterizada pela queda abrupta e paralisação da 

realização de novos assentamentos rurais, representada pelo Golpe Midiático-Jurídico- 

Parlamentar de 2016. Com a eleição para o segundo mandato de Dilma, as forças obscuras e 

violentas que representam o poder político/econômico do país, logo trataram de retirá-la da 

presidência41 por vias antidemocráticas, o qual:  

 
41 De acordo com Fagnani (2017), o impeachment de Dilma Rousseff é resultado de diversos fatores políticos 

que permeiam seus dois mandatos. No entanto, para o autor, o fator crucial para sua derrubada foi a 

movimentação conservadora, articulada no dia seguinte ao segundo turno da eleição de 2014, quando o 

candidato derrotado, Aécio Neves, do PSDB, questionou o resultado das urnas. 
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É possível assistir desde 2015 formas de violência política/legislativa   

tramitando no Congresso Federal brasileiro. Um ataque violento aos direitos 

e conquistas dos trabalhadores está sendo executado. No que se refere à face 

agrária do golpe, conjecturam, legalmente, sobre o roubo das terras 

indígenas e quilombolas, de assentamentos de reforma agrária e das áreas de 

preservação ambiental. (MITIDIERO JÚNIOR. FELICIANO, 2018, p.223). 

 

Gráfico 10 – Brasil: número de assentamentos durante o Governo Dilma/Temer (2011 – 

2017) 

 

Fonte: INCRA, 2017. Organização: do autor, 2019. 

 

Para Mitidiero Júnior e Feliciano (2018), estes períodos de transição política há a 

tendência de aumento da violência no campo por parte dos grandes possuidores de terra, seja 

por medo do próximo governo/orientação ideológica atacar seus patrimônios, ou então pelo 

sentimento de que estão em um ambiente político que lhes dá carta branca para cometer os 

crimes que almejam. 

Tendo isso em vista e com base nos dados do gráfico 11, a crise político-econômica 

deflagrada no país e a transição de poder com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, 

em 2016, explicam o aumento da violência do campo a partir de 2014. Isso se comprova 

quando se observa o número de assassinatos e tentativas de assassinato na transição do 

governo FHC/Lula, em 2002/3 e na transição do governo PT, representado por Dilma/Temer. 

De acordo com Girardi (2019), o aumento da violência no campo também representa a 

capacidade de articulação destas forças políticas. Enquanto os sem-terra diariamente lutam 

para conquistar suas frações do território, igual e contraditoriamente coexiste a bancada 

política, com servidores, deputados, senadores e ministros que se articulam para miná-las e 

que, além da detenção do poder político sobre estes camponeses, ainda sobrepujam seu poder 
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econômico pelo acúmulo de riquezas contidas pelo também acúmulo de terras, bem como 

pelo poder de vida ou morte instituída pelos grileiros sobre a resistência camponesa. 

 

Gráfico 11 – Brasil: assassinatos e tentativas de assassinato no campo (2011 – 2018) 

 

Fonte: CPT, (2019). Organização: do autor (2019). 

 

Para o autor, é necessário compreender que a permanência destas questões também 

demonstra o caráter regional da questão agrária no país. A luta por terra, a realização de novas 

ocupações, manifestações e a pressão por assentamentos rurais está ligada ao nível 

organizacional dos camponeses em fazer frente a esta estrutura. 

Assim, para o prosseguimento da pesquisa, faz-se necessário compreender o contexto 

das lutas por terra no estado de Goiás, onde se encontra seu objeto. Há nelas particularidades 

que se assemelham a luta pela terra no país em sua totalidade, como o messianismo e as lutas 

pelos movimentos sociais. Existem também experiencias únicas, como Trombas e Formoso, 

onde a articulação camponesa saiu vitoriosa de seus embates. 

Por fim, essas regionalidades também foram afetadas, como se vê, pelo contexto 

nacional das lutas e da repressão. A história recente dos camponeses goianos também é 

reflexo das políticas e ações abordadas neste capítulo, o que transformou suas relações 

socioterritoriais. 
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3. A LUTA PELA TERRA NO ESTADO DE GOIÁS 

 

Ao pensar-se na luta pela terra no estado de Goiás, remete-se a forma com que o 

território fora sendo ocupado no Brasil colônia. As linhas estruturais da colônia brasileira 

estiveram atadas, principalmente, com a exploração de terras em grandes unidades agrícolas e 

a extração de matérias-primas como cerne da economia do Império português, o que não se 

difere durante a apropriação do solo goiano, apesar do estado ter sido ocupado por agentes 

exógenos somente a partir do século XVIII, ainda enquanto capitania. 

Conforme assinalou Prado Junior (1965), o sentido da colonização nos trópicos tomou 

o aspecto de uma "vasta empresa comercial'' em proveito do comércio europeu. Por outro 

lado, no bojo destas relações, não somente a colônia, mas também Portugal encontrava-se 

preso, de forma subordinada na rede mercantilista, principalmente aos ingleses. 

Com o avanço dos bandeirantes rumo à região Centro-Oeste e a descoberta do ouro em 

Minas Gerais (1696), Mato Grosso (1719) e Goiás (1722), a economia aurífera alterou 

profundamente a estrutura da colônia (ESTEVAM, 1997). Conforme ressalta Estevam (1997), 

ao contrário dos engenhos de açúcar, a mineração desnudou o interior do território 

abrangendo vasta região, desde a serra da Mantiqueira até o extremo oeste da colônia. 

Para o autor, diferentemente dos engenhos de açúcar que somente tinham sentido para 

homens de posse e dispostos a financiar um grande empreendimento, a economia mineradora 

ofereceu “oportunidades” para o homem destituído de recursos. Assim, de um lado esteve o 

minerador, patriarca e empreendedor no comando da massa de escravizados e, de outro, 

forros, mulatos e brancos gravitando em volta das minas e dos negócios que proporcionavam. 

Segundo Estevam (1997), a exploração mineradora exigiu alta mobilidade devido à 

exaustão dos aluviões e especialização graças à liquidez do negócio. Em decorrência, a 

concentração de recursos e trabalhos somente na mineração conduzia a grandes dificuldades 

de abastecimento. Como ressalta o autor: 

Na metade do século XVIII, grande parte da população colonial despendia 

inacreditável esforço na extração do ouro. A organização da atividade 

fomentou a urbanização no interior e as instituições de controle 

administrativo, bem como as funções de abastecimento, animaram a vida 

social. Se é verdade que a mineração aurífera teve fases determinadas, a 

colônia, na época, experimentava um período de apogeu. (ESTEVAM, 1997, 

p.97). 

 

Por outro lado, como ressalta Oliveira (1993), na medida em que a ocupação do 

território colonial ia avançando, os conflitos pela sua dominação se intensificavam, retomando 
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as primeiras formas de embates pela terra, nas guerras contra os indígenas e também nas 

guerras contra os quilombos, principalmente nas rotas comerciais e de transporte do ouro no 

oeste da Bahia, como aponta Palacin (1994). 

Aliás, aquilo que Palacin (1994) chamara de apogeu da mineração em Goiás, que 

perpassou boa parte do século XVIII (entre 1722 e 1778, como destaca o autor), logo passou 

pela sua decadência, principalmente pelo fim das minas de aluvião e lavras, os quais não 

necessitavam de empenho tecnológico para sua extração42. Assim, no final do século, 

conforme reiterou Prado Junior (1985), "a mineração sofre o seu colapso final", pois tinham-

se “esgotado praticamente todos os depósitos auríferos superficiais em toda a vasta área em 

que ocorreram” (p.86). 

A mineração provocou, durante seu pleno funcionamento, a gradativa ocupação do 

território goiano, principalmente as regiões centro-norte e leste do estado (PALACIN, 1994). 

Com o fim da atividade, a lavoura e a pecuária, que antes apenas garantiam as necessidades 

dos moradores, passaram a protagonizar certo “desenvolvimento” para a população goiana, 

que passou então a deslocar sua escravaria para a atividade, centrada principalmente na figura 

do boi, em que o próprio Governo, com o desaparecimento do ouro, passou também a 

incentivar a atividade agropecuária, conforme aponta Estevam (1997), com a isenção de 

dízimos e suspensão de medidas que proibiam a navegação fluvial. 

Os caminhos abertos pelo ouro foram sendo ocupados lentamente pela pecuária no 

desenrolar do século XIX. Como resultado de um longo período colonial, a delimitação do 

território deixou de ser um mosaico desarticulado, contido por “ilhas” de população e passou 

a integrar-se. A estrutura fundiária que se conformou em Goiás através da posse, pois não 

haviam quaisquer condições de a Coroa portuguesa exercer controle efetivo sobre a 

apropriação do solo, chegou ao fim do período colonial com um traço fundamental, segundo 

Estevam (1997): o predomínio do latifúndio. 

Se a mineração fora o pontapé da ocupação do território, a pecuária e o latifúndio 

consolidaram-na por meio de seu ordenamento sociocultural particular em função das 

desigualdades regionais, de raça, classes e culturas. Como destaca Estevam (1997), Goiás 

esteve articulado e inserido ao contexto capitalista do país desde o princípio, ora no ouro, ora 

no boi e mais tarde, na soja. 

 
42 É importante ressaltar que não apenas o fim das minas de aluvião causou a decadência do ouro em Goiás. 

Como ressalta Estevam (1997), os mineradores operavam a custos cada vez mais altos, pois além de ter de 

empregar seus escravos e “trabalhadores livres” no processo, parte destes trabalhadores também tinham de 

operar em atividades complementares, como roçados e cuidado de animais. Além disso, o alto custo de 

transporte e materiais também foi fator significativo para a diminuição da atividade no estado. 
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Tendo em vista o processo de ocupação do território goiano, pretende-se, neste 

capítulo, abordar os conflitos que envolvem a luta pela terra no estado. Em seu histórico de 

lutas, destacam-se, nas próximas seções, três momentos principais em que a insurgência ao 

capital marcaram a história dos camponeses goianos: 1) Santa Dica que, por meio da fé, 

almejava a transformação do mundo em favor dos mais pobres e sem-terra; 2) Trombas e 

Formoso mostraram a luta organizada como resposta frente a promiscuidade do capital e ao 

Estado; e, 3) a atualidade demonstra que, apesar de a luta permanecer junto aos movimentos 

socioterritoriais, vive-se em tempos obscuros, não apenas na luta pela terra. 

 

3.1. A Geografia do movimento de Santa Dica: Pirenópolis/GO  

 

Entre as formas expressadas nas lutas camponesas, encontram-se os movimentos 

sociais religiosos que, segundo Vasconcellos (2013), são classificados como messiânicos. 

Tais movimentos preconizavam a mudança da ordem social, política ou econômica. Neles,  

[...] a religião é o elemento propiciador dessa mobilização, porque possibilita 

aos proponentes das transformações vencer as resistências terrenas dos 

participantes, bem como tolher, muitas vezes, à repressão institucional. 

(VASCONCELLOS, 2013, p.30). 

 

Estes movimentos aconteceram em diversas partes do Brasil e, apesar de ocorrerem 

em pontos distintos do país, suas características assemelham-se, bem como o fim violento que 

lhes foram dados. Para compreender estes movimentos, Martins (1981) assinala que “[...] o 

localismo e o misticismo do campesinato não podem ser explicados como limitações de classe 

dos camponeses, mas devem ser buscados nas condições sociais da classe” (MARTINS, 1981, 

P.31). 

O movimento de Santa Dica ocorreu entre os anos 1920 e meados dos anos 1930, no 

interior de Goiás, mais precisamente no distrito de Lagoa, atual distrito de Lagolândia, 

município de Pirenópolis, apresentado no mapa 1. Mesmo com características ímpares, há 

lacunas de literatura e estudos geográficos sobre este movimento. Assim, ao se dialogar com o 

passado de Santa Dica, evento significativo para os camponeses do estado, como ressalta 

Dourado (2014), observa-se o presente, constituindo-se ainda mais desigual e contraditório. 
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Mapa 1 – Pirenópolis/GO: Distrito de Lagolândia 

 

Fonte: IMB (2017). Organização: do autor (2019). 

 

Como abordado por Martins (1981), para entender como tais movimentos se deram é 

preciso compreender a realidade das condições sociais dos camponeses envolvidos, realidade 

modificada no decorrer do desenvolvimento histórico do capitalismo no Brasil. 

Conforme evidenciam Ferreira e Mendes (2009): 

O início da ocupação das terras e do povoamento de Goiás ocorreu nas 

primeiras décadas do século XVIII, com a introdução da exploração do ouro 

como atividade principal. Os colonos levavam de um a cinco anos para 

estabelecer seus marcos de posse, realizando construções de moradias 

rudimentares, roças de mantimentos e outras estruturas necessárias à sua 

fixação. Já em 1780, essa atividade encontrava-se em decadência e a 

população local, que não retornou para o litoral, dedicou-se a uma 

agricultura de subsistência e à formação das grandes fazendas para prática da 

pecuária extensiva. Economicamente, a pecuária era a atividade mais viável 

para a região, por exigir, apenas, pastagens naturais, pouca mão-de-obra, 

instalações rústicas e reduzido investimento de capital. (FERREIRA; 

MENDES, 2009, p.5-6). 

 

De acordo com Carneiro (1988), “a pecuária extensiva vai reforçar a formação de 

grandes propriedades em Goiás e o estabelecimento de relações de mandonismo, precursoras 

do coronelismo” (CARNEIRO, 1988, p. 64). Da formação da grande propriedade, do 
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latifúndio, decorreram a formação das oligarquias agrárias locais que se sucederam no poder 

até a década de 1930. 

A política implantada pela República fez com que, como em outros estados brasileiros, 

se criasse uma relação de dominância. A manutenção das oligarquias feita por meio do 

reconhecimento de poderes – indicações de apadrinhados para cargos de importância política 

e jurídica – e pelas trocas de favores feitas entre coronéis e fazendeiros – muitas vezes 

trajados na mesma figura –, pois era a propriedade da terra que servia de base ao poder. 

Segundo Vasconcellos (2013),  

As oligarquias em Goiás se sucediam no poder. Ora lá estava o bulhonismo 

[...], ora o xavierismo [...], ora o caiadismo [...]. Bastava que o interesses de 

uma facção fossem contrariados para que esta rompesse com a ordem 

dominante e criasse ou se aliasse a outra, tornando-se oposição. 

(VASCONCELLOS, 2013, p.100, grifo nosso). 

 

A organização da produção assentava-se na relação entre o fazendeiro e os lavradores, 

a renda era destinada aos primeiros. A pecuária extensiva assegurou a substituição do trabalho 

escravo pelo trabalho livre – este último proveniente da escassez mineradora (FERREIRA; 

MENDES, 2009). Os agregados recebiam parte da produção pecuária, como forma de 

pagamento. Os vaqueiros vendiam o gado que recebiam para o próprio fazendeiro, cobrindo 

compras feitas nas vendas das fazendas. 

Em um segundo momento, a ocupação do estado de Goiás acentuou-se com a chegada 

da Estrada de Ferro em 191343. Com ela o estado passou a escoar parte de seu excedente 

agrícola. Com a ferrovia, as mudanças também se deram em relação aos meios de 

comunicação e maquinário agrícola, integrando a economia regional com a economia 

capitalista em expansão no país e também ensejou fluxo migratório, reanimando algumas 

cidades goianas e fazendo surgir outras. 

Com a expansão da construção da linha férrea até Anápolis, as terras onde a estrada 

perpassava tiveram elevados seus preços, fruto da especulação imobiliária. Com o progressivo 

“escasseamento” das terras do sudeste goiano, novas áreas no centro-sul e centro do estado 

foram sendo ocupadas e transformadas em áreas de pastagem ou plantio (CARNEIRO, 1988). 

Foi neste este contexto político e econômico que o movimento de Santa Dica se 

espacializou. O município de Pirenópolis, reflexo do processo de ocupação de Goiás, formou-

se no final do século XVIII e início do século XIX, decorrente da exploração mineradora. No 

 
43A construção estrada de ferro teve início no ano de 1911 em Araguari-MG como objetivo de interligar o 

Triângulo Mineiro à cidade de Goiás, então capital do estado de Goiás. Entretanto, alguns problemas fizeram 

com que a obra ficasse paralisada por longos anos até a sua conclusão em 1931, chegando até Anápolis-GO, 

perfazendo um total de 425km dos 610km de seu projeto inicial (VASCONCELLOS, 2013). 
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entanto, devido ao esgotamento rápido das minas auríferas, o município passou rapidamente 

da mineração para a pecuária extensiva e a agricultura para o autoconsumo, servindo como 

ponto de abastecimento de tropeiros e de descanso das tropas. 

De acordo com Vasconcellos (2013), foi no município de Pirenópolis 

[...] na fazenda Mozondó, onde Benedicto Cypriano Gomes possuía uma 

pequena propriedade, que nasceu Benedicta, conhecida também por Dica, a 

filha mais velha de uma família de oito irmãos. Seu pai, lavrador de 

profissão, tinha ali um pequeno engenho de cana e fabricava rapadura, 

produção essa que não lhe dava grande excedente. (VASCONCELLOS, 

2013, p.117-118). 

 

Dica nasceu no ano de 1905 e, desde muito cedo, passou a viver com a avó paterna, 

com a qual aprendeu as práticas católicas, bem como as lides domésticas 

(VASCONCELLOS, 2013). Seu aparecimento como curandeira se deu nos primeiros anos da 

década de 1920, quando após sofrer um súbito desconhecido, foi considerada morta e, após 

três dias, “ressuscitou”. 

Transformada em alvo de admiração dos sertanejos, Dica foi, a princípio, somente 

uma curandeira, diagnosticando doenças, realizando benzeduras e receitando ervas. Após as 

primeiras curas (ou “milagres”), passou a ser acreditada também como milagreira e, 

posteriormente, profetiza. Como relata Vasconcellos (2012), essas curas e milagres 

[...] eram feitos durante os acessos ou momentos de ausência por ela 

sofridos, quando era chamada a conferenciar com uma legião de anjos que 

vinha ao seu encontro. Durante esse tempo [...] falava com os anjos de quem 

passou a ser representante na terra. (VASCONCELLOS, 2013, p.119). 

 

Com a notícia da santa, grande número de trabalhadores da região tornou-se fiéis e 

migrou para Lagoa e viver ali permanentemente, pois unidos acreditavam viver em proteção 

dos anjos. Além dos que migraram até o reduto, o distrito de Lagoa passou a receber romarias 

de diversas partes do estado, bem como a atenção de curiosos.  

Estes romeiros e fiéis esperavam que dali surgisse uma sociedade nova, que fora 

preconizada pela santa. Dentre as ordens buscadas,  

[...] uma chegou ao contento daqueles trabalhadores que ali estavam 

vivendo. Santa Dica passou a não buscar somente solução espiritual para o 

seu povo, assim como também buscava soluções para as necessidades 

terrenas. Para tanto, pregou que todos que a seguiam deveriam ter uma 

ocupação no trabalho para o sustento daquela população, através da posse 

coletiva da terra. Dica dizia que a terra era de Deus, não era de quem 

possuísse títulos, sendo assim devia ser empregada para o trabalho coletivo 

por aqueles que vivem como irmãos. Junto àquela decisão de posse coletiva 

de Santa Dica, era atribuída outras leis com relação ao trabalho, que 

deveriam descansar aos sábados, domingos e dias santificados, fato que veio 
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contrariar a lei emanada do poder civil, que previa um horário de 12 horas de 

serviço, inclusive aos sábados. (COELHO; BARREIRA, 2007, p.05, grifos 

no original). 

 

As aspirações de Dica indicavam perspectiva diferente para a época. Em um período 

de predomínio do latifúndio e grande poder dos coronéis, a ideia do fim propriedade da 

privada e sua proposta de posse coletiva por todos trabalhadores era uma ameaça. Assim, os 

acontecimentos ocorridos no distrito de Lagoa despertaram a preocupação da classe 

dominante – coronéis, fazendeiros e o clero – com as possíveis consequências que poderiam 

advir do reduto, passando então a ameaçar a liderança tradicional instituída pelo coronelismo. 

Logo, as instituições reprodutoras do sistema, como a justiça e a igreja, passaram a reprimir 

aqueles que consideravam inimigos da sociedade (VASCONCELLOS, 2013). 

No ano de 1925, com a iminência de um ataque da Coluna Prestes à capital do estado 

de Goiás, o senador Ramos Caiado, junto de seu sobrinho Brasil Caiado, numa demonstração 

de força perante seus inimigos políticos, reuniram aproximadamente 800 homens, formando a 

“Coluna Caiado”, posicionado na antiga capital à espera do combate com a Coluna Prestes 

(SILVA, 2005). 

De acordo com Vasconcellos (2013), Santa Dica e seus adeptos foram convocados 

pelo senador a se apresentarem na capital. Contraditoriamente aos seus preceitos, Dica e seus 

fiéis marcharam em colaboração à Coluna Caiado. Ao se apresentar, Dica fora intimada a 

comparecer na Chefia de Polícia, onde lhe foi exigido o afastamento de suas práticas 

religiosas, recebendo ainda ordens para voltar a pé e sem as armas, que foram confiscadas, 

para Pirenópolis, distante 168 km da cidade de Goiás.  

Com o enfraquecimento bélico, a polícia do governo Caiado, em 1925, invadiu o 

reduto à noite. Em fuga e ordenados por Dica, seus seguidores atravessaram o Rio do Peixe, 

onde muitos morreram afogados, além daqueles vítimas da própria polícia. Uma semana 

depois do ocorrido, a santa se apresentou à Justiça, sendo presa e condenada por atentado a 

saúde pública (VASCONCELLOS, 2013). 

Um ano após a sua prisão, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Dica 

foi inocentada e proibida de retornar ao reduto, deixando o estado provisoriamente com 

destino ao Rio de Janeiro, a convite da Federação Espírita do Brasil (GOMES FILHO, 2009). 

No reduto, os adeptos de Dica permaneceram no local, na esperança da volta de sua líder que, 

no início da década de 1930, retornou ao vilarejo de Lagoa, tornado distrito de Nossa Senhora 

da Conceição do Rio do Peixe.  
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Dica retornou ao estado de Goiás casada com o jornalista Mário Mendes e foi 

retomando aos poucos suas atividades religiosas, todavia, longe de possuir a mesma força que 

dispunha anteriormente no reduto. Em 1932, por ordem do governador Pedro Ludovico 

Teixeira, novamente foi convidada a engrossar as fileiras do exército nacional. Influenciada 

pelo marido, comandou uma tropa de 150 soldados no combate à Revolução 

Constitucionalista de 1932 (SILVA, 2005) em São Paulo, voltando sem nenhuma baixa, 

resultado este atribuído aos milagres da santa. 

Dentre as contradições que permeiam o movimento de Santa Dica, cita-se ainda, como 

aponta Gomes Filho (2009), o seu casamento com o jornalista Mário Mendes. Segundo o 

autor, as aspirações de Mário na política fizeram com que Dica passasse por um processo de 

transformação de seu carisma, dando lugar a líder política até meados dos anos 1940, quando 

seu marido, afundado em dívidas, a teria vendido a um sócio, com quem permaneceu casada 

até 1970, ano de sua morte. 

Entretanto, não há de se perder de vista o contexto em que se desenrolou o movimento 

de Santa Dica. Levando em conta as considerações de Vasconcellos (2013), assim como em 

Canudos e no Contestado, Dica aspirava uma nova ordem de mundo, uma sociedade mais 

igualitária na qual não existiria propriedade privada e com o trabalho coletivo, em prol da 

comunidade, bem como, com a proteção dos anjos viver-se-ia em harmonia. 

A importância do movimento, não obstante as poucas publicações acadêmicas até a 

atualidade pode ser ressaltada – dentre outras coisas – pela grande quantidade de pessoas que 

mobilizou. A visão sertaneja de mundo idealizada pela “santa” pode ser vista por aqueles que 

a seguiam, como alternativa, esperança, mesmo que sob viés religioso, de adquirir a terra que 

lhes era negada. Fato este é comprovado pela reação violenta da oligarquia rural local que, 

incessantemente, através da justiça, polícia e igreja, realizou diversos ataques, tanto à moral 

quanto à integridade física da jovem “santa”. 

Dentre as contradições do movimento, percebe-se a transição do grupo que, até então, 

possuía cunho religioso, passando a ter viés político, uma vez que é apropriado justamente 

pelas elites do estado, aquelas que intentavam contra o Dica e seus devotos, inclusive, por 

meio da violência, o combatiam. 

Quase um século após a luta de Santa Dica, as disputas no campo em Goiás e no Brasil 

se mantiveram. Desta maneira, as inovações tecnológicas e os altos índices de produção não 

eliminaram as desigualdades e as contradições no campo, mantendo e aprofundando a questão 

agrária. Assim, a teoria do desenvolvimento desigual, contraditório e combinado continua 

sendo o eixo teórico válido para compreender o campo brasileiro. 
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3.2. Os camponeses de Trombas e Formoso 

 

A luta travada por posseiros em Trombas e Formoso foi a de maior repercussão e a 

mais significativa ação camponesa do estado de Goiás. Esse movimento camponês foi 

resultado do processo de ocupação das terras do estado entre as décadas de 1940 e 1960 e 

também da intensa migração populacional, fomentadas por políticas de colonização agrícola 

do Governo Federal, nas chamadas “frentes pioneiras44”. 

Conforme destaca Azevedo (2014), iniciava-se em nosso país: 

[...] um período marcado por um forte discurso governamental e uma forte 

ideologia das classes dominantes no sentido do ‘nacionalismo’ e do 

desenvolvimento capitalista (reproduzidas em maior ou menor grau pelo 

próprio Partido Comunista). Essa ideologia estatal se traduz naturalmente 

pela via da geopolítica, ou seja, visando a instrumentalização do espaço para 

fins político-militares, o que no caso do Estado brasileiro indicava a 

importância da unificação nacional, especialmente através da colonização 

civil, mercantil e estatal do território. Os chamados ‘espaços vazios’ 

deveriam ser não apenas preenchidos, mas, principalmente, conectados e 

centralizados geograficamente através das ferrovias e rodovias nacionais. 

(AZEVEDO, 2014. p.69). 

 

Nos estudos de Santos e Silveira (2008), esse período de grandes transformações 

econômicas, políticas e territoriais demonstram o forte impacto sobre diferentes características 

da vida nacional. A partir de dados trazidos pelos autores, houve um alto crescimento da 

população do país, passando de 30 milhões em 1920, para cerca de 83 milhões em 1965. 

Além disso, iniciou-se um processo intenso de migração rural-urbana, na qual a população 

urbana passou a crescer muito mais que a rural, fato esse devido “[...] muito menos à 

existência de emprego nas cidades, [...]” mas sim pela “[...] persistência de uma estrutura 

agrária defeituosa na maior parte do território brasileiro” (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p.40).  

É importante deixar claro que as transformações ocorridas nesse período 

desenvolveram a integração no sentido da expansão do controle do Capital e do Estado sobre 

o território e sobre as massas trabalhadoras do campo e da cidade, reproduzindo assim, sob 

 
44 De acordo com Martins (1996), a expressão “frente pioneira” está ligada ao empresário, o fazendeiro, o 

comerciante e o pequeno agricultor moderno e empreendedor, sem considerar as populações indígenas. Segundo 

o autor: a concepção de frente pioneira compreende implicitamente a ideia de que na fronteira se cria o novo, 

nova sociabilidade, fundada no mercado e na contratualidade das relações sociais. No fundo, portanto, a frente 

pioneira é mais do que o deslocamento da população sobre territórios novos, mais do que supunham os que 

empregaram essa concepção no Brasil. A frente pioneira é também a situação espacial e social que convida ou 

induz à modernização, à formulação de novas concepções de vida, à mudança social. Ela constitui o ambiente 

oposto ao das regiões antigas, esvaziadas de população, rotineiras, tradicionalistas e mortas. (MARTINS, 1996, 

p. 29). 
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novas técnicas (forças produtivas) e arranjos espaço-temporais, as “velhas estruturas sociais” 

(SANTOS; SILVEIRA, 2008, p.37). 

A política de Getúlio Vargas (conhecida como “Marcha para o Oeste”) visava essa 

unificação do território nacional e tinha no estado do Goiás um ponto estratégico de ligação 

da Amazônia com o restante do país (ALENCAR, 1994). Essa política modificou a 

configuração econômica e política na região central do país e, portanto, também a da luta de 

classes. 

Isso evidencia-se como um dos primeiros episódios de conflito agrário, fruto da 

política varguista de colonização agrícola nas revoltas camponesas de Porecatu e a do 

Sudoeste do Paraná, “[...] ambas tendo origem na instauração da Colônia Agrícola Nacional 

General Osório (Cango), criada por Getúlio Vargas no ano de 1943 em uma área de 350 mil 

hectares [...], e que criou altos fluxos migratórios especialmente de trabalhadores paulistas e 

nordestinos” (AZEVEDO, 2014). 

De acordo com Oikawa (2011), os conflitos no sul do país, especialmente a revolta de 

Porecatu, têm relação muito próxima com o conflito de Trombas e Formoso em Goiás. Além 

da política de ocupação de Vargas, – marcada em Goiás pela fundação em 1941 da Colônia 

Nacional Agrícola de Goiás (Cang)45 – ambos possuíram ativa presença de militantes 

comunistas no armamento e organização dos movimentos camponeses. 

Deste modo, é possível afirmar que esse movimento camponês é fruto do processo de 

ocupação de terras e da intensa migração ocorrida em Goiás naquele período e, ainda, que é 

resultado da estrutura fundiária que obrigava o homem do campo a constantemente se 

deslocar pelo território, apontados anteriormente nas palavras de Oliveira (2007). Em sua 

gênese e corroborando com a afirmativa anterior, Duarte (1998) aponta: 

Nestas duas localidades [Trombas e Formoso], que na época eram vilas 

pertencentes ao município de Uruaçu, existiam enormes áreas de terras 

devolutas, que foram, inicialmente, ocupadas por posseiros. Com a 

construção da estrada de rodagem Transbrasiliana, em 1948, estas terras 

foram valorizadas e atraíram o fluxo migratório de outros estados, 

principalmente de Minas Gerais. Logo os grileiros começaram a agir dando 

origem a um conflito violento entre grileiros/fazendeiros e posseiros. 

(DUARTE, 1998, p.164). 
 

Segundo Carneiro (1988), a ocupação da região havia se iniciado antes do término da 

rodovia, atendendo às expectativas criadas pela “Marcha para o Oeste”. De acordo com a 

 
45 Conforme aponta Cunha (2007), a colônia foi criada no meio-oeste goiano, mais especificamente na região de 

Ceres. Os objetivos econômicos e de povoamento tinham como pano de fundo a integração de Goiás à economia 

nacional, a ligação da região central do país com a Amazônia, e ampliação do mercado consumidor e produtor 

agropecuário. 
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autora, a existência de imensa faixa de terras devolutas, superior a 60 mil hectares, conduziu 

grande fluxo migratório, atingindo em média de seis famílias por dia que chegavam na área. 

Como assevera Dourado (2014, p.103), “assim como em Trombas e Formoso, a 

ocupação das terras do Médio-Norte goiano, no final da década de 1940 e início da década de 

1950, não foi somente mais um simples avanço da fronteira agrícola de Goiás”, mas sim, a 

representação da “possibilidade de acesso à terra pelo pequeno produtor, o que marcaria 

incisivamente a região com um conflito agrário” (p.103). 

O conflito teve início quando um grupo de fazendeiros, liderado por João Soares, 

passou a exigir dos posseiros que lá estavam instalados o pagamento da renda da terra por 

escrito – um documento atestando a desistência da terra e firmando o pagamento da renda. Os 

posseiros se recusaram a assinar qualquer contrato, apesar de pagarem a taxa cobrada: cerca 

de 30% da produção de arroz (CARNEIRO, 1988). 

A recusa dos camponeses em assinar estes contratos, 

[...] desencadeou sucessivas ações de coerção desempenhadas pelos 

fazendeiros que se diziam donos das terras, resultando na reação dos 

posseiros e, consequentemente, no conflito armado. A organização ganhou 

força, recebeu apoio de estudantes, parlamentares estaduais e federais, 

intelectuais e militantes políticos, principalmente do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), que chegaram a enviar membros do partido para auxiliar 

na luta armada. (DOURADO, 2014, p.103). 

 

Segundo Cunha (2007), os fazendeiros atuaram no primeiro momento por meio de 

duas linhas de ação: a violência direta contra os posseiros, queimando suas plantações e casas, 

se utilizando de violência e até a tortura contra os moradores, inclusive mulheres e crianças; 

paralelamente, a segunda forma consistia em atuar nas vias jurídicas, para grilar os títulos das 

terras devolutas e se passarem por “legítimos” proprietários. 

Faz-se importante ressaltar a atuação dos militantes comunistas nos conflitos de 

Trombas e Formoso. Como ressaltado anteriormente, o PCB, diferentemente das posições de 

Francisco Julião na ocasião das Ligas Camponesas, acreditava que os embates nas lutas por 

terra no país deveriam ocorrer prioritariamente no âmbito jurídico, o que de fato ocorreu no 

caso goiano entre 1950 e 1954, que conforme aponta Azevedo (2014), os camponeses 

resistiram até o ano de 1954 “[...] pela via da legalidade, buscando de todas as formas os 

títulos de propriedade” (p.72), orientados por José Firmino, em Formoso e, por José Porfírio, 

em Trombas, ambos partidários do PCB. 

No entanto, a guinada do movimento camponês para a resistência armada se misturou 

com a história do partido que, compelido a clandestinidade desde 1948 pelo Governo Dutra, 
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respondeu à truculência do Governo, o que traria ao PCB diversas tensões e disputas internas 

nos anos posteriores, conforme aponta o documento do Comitê Central do PCB (PCB, 2015). 

Estas disputas internas do partido refletem os atos realizados nos movimentos camponeses da 

época, como em Porecatu, em que alguns segmentos do partido defendiam o uso da “violência 

revolucionária46”, o que de fato ocorreu e culminou na desarticulação do movimento em 

195147. 

Mais tarde, essa guinada de alguns setores do partido também refletiu nos conflitos de 

Trombas e Formoso. Nos relatos de Azevedo (2014), após as tentativas frustradas de José 

Porfírio em estabelecer um acordo com os grileiros e de buscar apoio do Governo estadual 

com os trâmites jurídicos, o militante percebeu que o Estado não possuía meios para reprimir 

e prender todos os posseiros, admitindo a possibilidade de passar para a resistência armada. 

É importante salientar que a hipótese da resistência armada admitida por Porfírio havia 

se mostrado possível desde 1953, quando o líder de Formoso, José Firmino, recebeu a visita 

de militantes comunistas para morar e viver na região a fim de organizar a luta (AZEVEDO, 

2014). Outro fator importante é apontado por Martins (1981), que afirma que no mesmo ano, 

José Porfírio teve a casa invadida por grileiros e, na ocasião, sua mulher e filho recém-nascido 

foram arrancados de casa, sendo esta queimada, o que resultou na morte da mulher poucos 

dias depois. 

A revolta de Trombas e Formoso ocorreu nessa conjuntura política apontada como 

“segundo momento” do PCB, como aponta Cunha (2007). Aquele momento, entre a 

orientação do “Manifesto de Agosto” de 195048 e do IV Congresso, em 1954, foi quando 

ocorreram o I e II Congresso Camponês em Goiânia, em 1951 e 1952, ocasião em que foi 

fundada a União dos Camponeses de Goiás (UCG), que em 1954 se tornou União dos 

Trabalhadores Agrícolas de Goiás (ULTAG). 

 
46 O Partido Comunista Brasileiro (PCB) expandiu sua atuação entre os trabalhadores rurais de Porecatu e 

naquele momento, segmentos do partido defendiam o uso da "violência revolucionária" para chegar ao poder. 

Em novembro de 1948, parte dos posseiros do norte do Paraná aderiram à luta armada proposta pelos 

comunistas, invadiram fazendas, expulsaram a tiros os jagunços e detiveram fazendeiros (MEMORIAL..., 2019). 
47 Em 1951, o movimento de Porecatu foi rapidamente desarticulado. Dezenas de trabalhadores foram presos e 

os rebeldes expulsos da área. Para reduzir a tensão na região, o governo assentou 380 famílias em outras 

localidades do estado, mas deixou ainda centenas de camponeses sem acesso à posse da terra (MEMORIAL..., 

2019). 
48 O “Manifesto de Agosto”, como ficou conhecido o documento escrito por Luiz Carlos Prestes em 1950, foi 

uma profunda autocrítica realizada pelo PCB, que mais tarde desencadeou-se no IV Congresso do partido em 

1954, quando Prestes apontava três problemas fundamentais: a questão da burguesia nacional e a correta relação 

com ela (separando suas relações com a grande, média e pequena burguesia); A compreensão sobre a questão 

agrário-camponesa (assumindo um posicionamento de maior ênfase para a eliminação do latifúndio); A questão 

da via e forma principal de luta, ou seja, a luta armada (cogitando-se a criação de um exército guerrilheiro 

popular) (PRESTES, 1950). 
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Segundo Cunha (2007):  

O segundo momento da história do PCB Goiás desenvolve-se entre 1950 e 

1964, com especial ênfase para o trabalho de campo. Esse período de 

intervenção está associado à nova fase de expansão do capitalismo no campo 

e à colonização do norte do estado, onde o crescimento do partido pôde ser 

acompanhado por dois elementos importantes: a Colônia Agrícola Nacional 

de Goiás (Cang) e a construção da Belém-Brasília. (CUNHA, 2007, p.127). 

 

A transformação e escalada da situação em Trombas e Formoso para o conflito geral 

teve o seu estopim quando, mais uma vez o grileiro João Soares, que se tornou em uma 

espécie de líder contra as ações dos posseiros, aproveitando-se de uma “liminar” para 

reintegração de posse e da batida da polícia na posse de “Nego Carreiro”, um camponês que 

se negara a pagar a renda, “[...] organizou uma ‘expedição’ de jagunços e policiais para 

intimar os camponeses da decisão judicial, aproveitando para saquear suas colheitas” 

(AZEVEDO, 2014, p.74). 

Com a negativa do posseiro em pagar o arrendo,  

[...] houve então um tiroteio no qual o sargento Nelson, que tomou a 

iniciativa contra o posseiro morreu baleado na testa e outro soldado foi 

ferido, ficando sem uma das orelhas. O restante da jagunçada e dos policiais 

fugiram desesperadamente, assustados frente a reação enérgica do 

camponês. Nego Carreiro fugiu. Desse momento em diante a região 

transforma-se em um campo de batalha. (AZEVEDO, 2014, p.74). 

 

Como o enfrentamento era iminente, as lideranças prepararam militarmente os 

camponeses com treinamentos e aquisição de armas. Os comunistas, a despeito das 

experiências anteriores em confrontos contra o aparato do Estado, como em Porecatu, tiveram 

em Trombas e Formoso uma série de particularidades. Como destaca Azevedo (2014), os 

camponeses, por uma série de fatores, apresentaram grande capacidade de resistência, tendo 

em vista que o conflito armado perdurou por cerca de três anos (1955-1957), saindo vitoriosos 

ao final do processo. 

Dentre os fatores fundamentais para a resistência camponesa, segundo Azevedo 

(2014), o conhecimento sobre o território pelos posseiros e sua ágil rede de comunicação foi 

decisiva para as forças em combate. Ainda cabe salientar a participação efetiva das mulheres, 

tanto na comunicação, quanto nas linhas de frente, a confiança estabelecida entre as lideranças 

políticas e a base camponesa, bem como a manutenção da produção através do mutirão e a 

rede de solidariedade que foi estabelecida entre campo e cidade, foram os fatores 

fundamentais para a resistência camponesa. 
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Com o processo intenso de mobilização dos camponeses, ainda em 1955, no início dos 

conflitos armados, foi fundada a “Associação dos Lavradores de Formoso e Trombas, tendo 

José Porfírio na presidência e José Ribeiro como primeiro secretário” (AZEVEDO, 2014, 

p.77). A associação foi fundamental para a organização e vitória dos posseiros de Trombas e 

Formoso e com o fim do embate e expulsão dos grileiros, passou então, utilizando-se da paz 

instaurada, a aprofundar o trabalho de organização camponesa. Como destaca Cunha (2007), 

“a partir desse momento, com o efetivo controle de toda a área pelos posseiros e o total 

abandono pelo governo do estado de Goiás, a Associação é o governo em toda a região, bem 

como o poder real do território” (p.207-208). 

Frente aparente “ausência” do Estado e do capital, a associação e os “Conselhos de 

Córregos”49 “[...] emergem como a maior expressão do novo poder político dos camponeses 

sobre o território” (AZEVEDO, 2014, p.78). Para o autor, os conselhos, que eram 

democraticamente eleitos e tinham a finalidade de resolver os problemas internos dos 

posseiros, carregavam em si:   

[...] elementos muito ricos de continuidade e inovação no que tange as 

propostas históricas de conselhos oriundas das revoluções populares desde o 

século XIX. Ao passo que mantém a estrutura básica de um poder efetivo 

das massas por local de trabalho e moradia, de baixo para cima, se adapta as 

condições geográficas e culturais da região. Sendo esta característica natural 

(os diversos córregos cortando a região) um elemento determinante para a 

reprodução da vida e da cultura local, os córregos são verdadeiras 

centralidades no campo, modelando possibilidades e limites territoriais dos 

camponeses. (AZEVEDO, 2014, p.78, grifo nosso). 

 

De acordo com Carneiro (1988), primeiramente, os conselhos tiveram sua origem 

intimamente ligada a prática do mutirão, que além de ter sido um meio pelo qual pode-se 

sustentar a resistência armada, teve continuidade após a expulsão dos grileiros como prática 

corrente de produção comunitária e reprodução da vida camponesa. Deste modo, os conselhos 

surgiram como criações autênticas da união dos camponeses contra os mandonismos, 

fundindo o meio político e econômico do grupo. 

Cunha (2007) também faz interessante retrospectiva das características gerais do 

surgimento dos Conselhos:  

No princípio, os Conselhos de Córregos surgem com essa denominação em 

razão de a região possuir um grande número de córregos onde os moradores 

fixavam posses e faziam suas casas, em geral próximas umas das outras com 

fundo para um córrego. A utilização comum desses locais, fosse para a 

 
49 Segundo Carneiro (1988), os Conselhos de Córrego surgiram em meados de 1957, eram como extensões da 

Associação e tinham por objetivo facilitar a ação da mesma e dinamizar as tarefas e as atividades desenvolvidas. 

Eram 25 conselhos, sendo os principais os córregos de Ismeril, Corrente, Onça, Trombas, Sapato, Lajinha e Laje 

Grande. As reuniões dos conselhos ocorriam a cada 30 dias e a do Conselho Geral a cada 60. 
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lavagem de roupa fosse para outras atividades afins, como banho ou busca 

de água, aliada ao tradicional cooperativismo do campesinato, veio a ser um 

instrumento fundamental de consolidação da resistência, união e mobilização 

dos posseiros. Nos momentos de luta, era a linha de frente de combate, 

mobilizando, informando e discutindo as resoluções da Associação. 

(CUNHA, 2007, p.200) 

 

Com o fim do Governo de José Ludovico de Almeida (1955-1959), que havia se 

declarado inimigo dos camponeses de Trombas e Formoso, conforme Carneiro (1988), o 

abandono do Estado teve fim em 1960, quando Mauro Borges assumiu o Governo do estado 

de Goiás, prometendo demarcar e legalizar as terras. Segundo Carneiro (1988), a entrega dos 

títulos ocorreu em 18 de agosto de 1962 e, na ocasião, o governador foi recebido com festa 

em Formoso, para a entrega dos primeiros 129 títulos de propriedade, na mesma cidade que 

havia sido a base de organização dos grileiros. 

Ainda em 1962, conforme aponta Dourado (2014), “[...] depois da titulação das terras, 

José Porfírio [...] se candidatou a deputado estadual de Goiás pelo PTB” (p.104), se elegendo 

com 4.663 votos. Nos relatos de Carneiro (1988), Trombas e Formoso passaram a ser 

exemplo em todo o estado de Goiás, fomentando a criação de outras associações em diversos 

municípios, influenciando até mesmo o pensamento político de Mauro Borges que, em seu 

discurso de posse, defendeu o uso da propriedade condicionado ao bem-estar social e ainda 

prometeu promover a justa distribuição das terras goianas. 

No entanto, dois anos depois, veio o Golpe Civil Militar de 1964 e a realidade 

camponesa foi mais uma vez tomada pela violência. De acordo com Dourado (2014), o 

movimento de Trombas e Formoso foi rapidamente desmantelado, perseguido e abafado pela 

ditadura, ao ser considerado uma “organização de atividades comunistas e subversivas” 

(p.114). Ainda como relata a autora, José Porfírio,  

[...] mediante sua força representativa dentro do âmbito político camponês, 

se tornou o principal alvo da perseguição militar na região. Fugiu, sendo 

preso em 1972, na Fazenda Riachão, no município de Angelical, no 

Maranhão. Foi condenado a seis meses de prisão, sendo solto em 07 de 

junho de 1973. Nesse dia José Porfírio teria comprado uma passagem para 

Goiânia – estava preso em Brasília - tendo sido deixado na rodoviária por 

sua advogada. Nunca mais foi visto e é considerado, hoje, desaparecido 

político. (DOURADO, 2014, p.114). 

 

O Golpe Civil Militar de 1964 inaugurou na região um longo período no qual se 

empreenderam as perseguições a qualquer ação que o regime considerasse subversiva. 

Dourado (2014), ao escrever para o relatório “Direito à Memória e à Verdade”, aponta que a 
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luta dos camponeses da região foi facilmente associada ao caráter de subversão, gerando além 

de perseguições, intensas fugas e abandonos de terras dos camponeses ligados a associação. 

As fugas no campo, que vivia um processo de melhoria das condições de vida dos 

camponeses posterior ao fim do conflito e regularização das terras, significaram a ruptura na 

narrativa de um movimento político genuinamente camponês, tendo em vista que a própria 

origem do município de Trombas é a história do evento político de Trombas e Formoso. Para 

Dourado (2014), o direito à memória foi negado aos camponeses quando sua história e a do 

movimento do qual eles fizeram parte foi escondido e repreendido mesmo quando o conflito 

havia sido resolvido, com a censura, perseguição de seus correligionários, prisão, tortura e 

assassinato de suas lideranças, como o exemplo de Porfírio. 

Dourado (2014) assevera: 

O momento político caracterizado pelo regime militar, iniciado nos anos 

1960, desencadeou uma série de transformações socioculturais na região, de 

forma irreversível e determinante para a atual configuração da memória do 

evento. As memórias pouco ou nunca partilhadas são resultados de dois 

processos decorrentes da ditadura militar: o silêncio motivado pelo medo e 

pela repressão empreendidos na região; e a mudança cultural promovida 

pelas novas mentalidades que adentraram a região, viabilizada pelo novo 

fluxo migratório iniciado depois de 1964. Estas novas mentalidades nem 

sempre estavam ligadas ao contexto de luta do passado da região. 

(DOURADO, 2014, p.105). 

 

A região foi invadida pelos militares em duas ocasiões, em 1964 para desmantelar a 

associação, os Conselhos de Córregos e substituir a liberdade pela autoridade estatal, 

nomeando um interventor para a prefeitura de ambos os municípios. Em 1971, a segunda 

invasão militar, intitulada de “Operação Mesopotâmia”, ocorreu com a “descoberta” da 

Guerrilha do Araguaia, que na verdade serviu para justamente desalojar e retirar os 

camponeses da região. Como relata Azevedo (2014, p.84), “a invasão foi extremamente 

violenta, torturando e prendendo dezenas de camponeses e antigos militantes comunistas”. 

Para Azevedo (2014), a política de segurança nacional da ditadura se utilizava da luta 

“anticomunista” para destruir qualquer resquício de resistência popular. A Guerrilha do 

Araguaia, que de fato ousou se impor contra a violência do regime com a mesma moeda, foi 

utilizada também como forma de desarticular toda e qualquer tipo de organização coletiva da 

região, seja ela política ou sindical. 

Por outro lado, o trabalho do aparato repressivo era, obviamente, sempre 

acompanhado do trabalho do aparato ideológico e a mídia cumpria muito bem esse papel: 

No curso da intitulada ‘Operação Mesopotâmia’, a imprensa nacional 

anunciou com alarde a ‘Incrível história de um país russo no Brasil’ e o fato 
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de que ‘Goiás abrigou durante 11 anos um Estado Comunista’, bem como a 

prisão das principais lideranças [...] e a descoberta de um sofisticado arsenal 

de armas. (CUNHA, 2007, p.280). 

 

Mais uma vez é possível perceber, no curso da história recente do país, as elites rurais 

e as oligarquias econômicas se utilizando do Estado para manutenção da estrutura social 

profundamente desigual. A história de Trombas e Formoso faz parte desse processo, como 

ressalta Cunha (2007) que, após as invasões militares nestes dois municípios, a modernização 

conservadora, via violenta repressão e incentivos governamentais, foi transformando a região 

e expulsando os camponeses. 

Ao longo dos anos seguintes, não houve nenhuma atividade política de 

esquerda organizada em Formoso e Trombas, e o silêncio perdurou por 

muito tempo, e muitos expoentes originários daquele processo fugiram, sem 

mais retornarem. O processo de concentração fundiária foi se alterando e são 

muito poucas as pequenas propriedades e menor ainda o grupo de posseiros 

do período de 1950. (CUNHA, 2007, p.281). 

 

A ditadura promoveu, segundo Dourado (2014), o silêncio e esquecimento da luta 

camponesa de Trombas e Formoso, tanto nacionalmente, quanto ali mesmo, onde tudo 

aconteceu. Apesar de existirem resquícios dos acontecimentos, como algumas pessoas que 

vivenciaram aquele momento, ou até José Porfírio homenageado em um colégio no município 

de Trombas com o seu nome, a narrativa política do conflito, da organização e resistência 

camponesa se esvaeceu com a ação repressiva dos militares. 

Para Dourado (2014): 

O golpe militar talvez seja um dos maiores dos traumas no contexto 

narrativo de Trombas e Formoso, sendo responsável por uma interrupção no 

narrar dessas histórias e fazendo com que seus próprios protagonistas se 

calassem frente a qualquer possibilidade de expressão de suas memórias. O 

silêncio caracterizou-se, nesse momento histórico, enquanto processo de 

experiências traumatizantes vividas em decorrência das perseguições durante 

o período da ditadura militar (DOURADO, 2014, p.108). 

 

O fato é que o esquecimento dos acontecimentos em Trombas e Formoso, assim como 

outros diversos conflitos por terra no país, sejam eles vitórias camponesas ou não, 

repercutiram e ainda repercutem na história política. A prisão e o desaparecimento de José 

Porfírio o excluíram do debate democrático. A formação de novas lideranças camponesas foi 

tolhida durante o período ditatorial. 

O desconhecimento da experiência democrática conquistada e construída pelos 

camponeses excluiu a sua participação da História, substituindo-a pela imposta pelos militares 

e pelo imaginário construído pela mídia comercial, apoiadora do regime, principalmente na 
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narrativa classificando-os por “terroristas”, muito semelhantes à narrativa construída contra os 

movimentos socioterritoriais atualmente. 

 

3.3. A luta pela terra em Goiás na atualidade 

 

Como ressaltou-se no capítulo anterior, a Ditadura Civil Militar rompeu a trajetória 

organizacional dos camponeses no Brasil. Ao mesmo tempo em que o direito a se organizar 

em prol de uma causa foi cerceado, as transformações socioterritoriais foram sendo impostas 

pelo “casamento” das oligarquias com os militares, relegando ao Cerrado o forte interesse dos 

agroexportadores por suas terras, antes vistas como improdutivas. 

De acordo com Calaça e Dias (2010), a agricultura intensiva no Centro-Oeste: 

[...] tomou impulso na região, com a viabilização tecnológica do cultivo de 

soja e agora é a cana-de-açúcar, ela vai definir a estrutura fundiária, que 

mostra um perfil ainda mais claro quanto ao predomínio das grandes 

propriedades. Se no passado já existia a figura dos latifúndios e da terra 

concentrada, estes se mantiveram em razão dos incentivos oficiais, do 

preço das terras, das extensas áreas mecanizáveis, da disponibilidade e 

modernas tecnologias de produção em grande escala e da descoberta de 

corretivos do solo (calcário e fosfato). (CALAÇA; DIAS, 2010, p.316). 

 

A base da estrutura fundiária no estado de Goiás não teve grandes alterações até a 

introdução do cultivo da soja no Cerrado, no final da década de 1970 e início da década de 

1980, como descortinamos na Tabela 4. Para Calaça e Dias (2010), no estado persistiu “[...] 

um quadro de grandes propriedades, favorecendo ainda mais o agravamento do problema da 

concentração de terras [...], com a consequente e crescente expulsão dos pequenos 

proprietários” (p.316). 

 

Tabela 4 – Goiás: número de estabelecimentos agropecuários por grupos de área total 

(1970 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

100ha 

% 

De 100 a 

menos de 

1.000ha 

% 
Mais de 

1.000ha 
% Total 

1970 67.991 63,22 35.366 32,89 4.187 3,89 107.544 

1980 65.961 59,64 39.133 35,38 5.502 4,97 110.596 

1995 67.599 60,48 38.728 34,65 5.437 4,86 111.764 

2006 94.084 70,43 34.494 25,82 5.001 3,74 133.579 

2017 112.703 74,06 34.099 22,41 5.104 3,35 152.174 
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Fonte: Censos Agropecuários: 1970; 1980; 1995; 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 

2019. 

 

Ao observar-se a tabela 4, o período de 1970 a 1995 mantém os mesmos níveis no que 

se refere ao número de estabelecimentos. As transformações mais significativas no estado de 

Goiás se deram apenas entre o ano de 1995 e o ano de 2017, principalmente nos grupos de 

menos de 0 a menos de 100 hectares. Esse grupo, de acordo com o INCRA (2017), recebeu a 

quantia significativa de novos estabelecimentos advindos da política estatal de reforma agrária 

(mais de 15 mil estabelecimentos distribuídos) e da regularização fundiária de posses e 

territórios tradicionais, principalmente após a eleição de Lula e a implementação do II PNRA. 

Por outro lado, se observar os dados referentes à área dos estabelecimentos na tabela 5, 

nos grupos com 100 a menos de 1.000 hectares e de mais de 1.000 hectares, percebe-se a 

inversão nas proporções, em que a menor parte dos estabelecimentos, no caso os grandes, 

possuem a maior parte da área. Enquanto o estrato de 0 a menos de 100 hectares possui o 

maior número de estabelecimentos (74,06% do total, em 2017), inversamente, este mesmo 

estrato, no que se refere a área, possui a menor parte das terras, ocupando apenas 12,71% da 

área total, em 2017. 

 

Tabela 5 – Goiás: área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total 

(1970 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

100h 

% 

De 100 a 

menos de 

1.000ha 

% 
Mais de 

1.000ha 
% Total 

1970 2.488.236 10,23 10.414.281 42,80 11.430.155 46,97 24.332.672 

1980 2.429.137 8,32 11.941.312 40,92 14.814.846 50,76 29.185.295 

1995 2.494.594 9,08 12.011.556 43,72 12.966.497 47,20 27.472.647 

2006 2.952.032 11,29 10.701.273 40,94 12.482.776 47,76 26.136.081 

2017 3.339.919 12,71 10.469.159 39,84 12.466.167 47,44 26.275.245 

Fonte: Censos Agropecuários: 1970; 1980; 1995; 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 

2019. 
 

Isso fica mais evidente quando se observa o grupo de estabelecimentos de mais de 

1.000 hectares, em que a parte menor dos estabelecimentos do estado (3,35%) possuiu quase a 

metade do total da área ocupada no estado (47,44%), em 2017. É preciso destacar também 

que os estratos de área pouco se alteram, mantendo a situação estacional durante as séries 

históricas do Censo Agropecuário. Para Calaça e Rodrigues (2005), isso significa que nas 

últimas quatro décadas não houve ações que alterassem a distribuição desigual da terra em 
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Goiás, confirmado pelos dados o caráter concentrador do modelo produtivo adotado pelo 

Estado brasileiro nas últimas décadas.  

Apesar de não se ter dados anteriores a 1970 nos Censos Agropecuários em Goiás, os 

dados populacionais podem contribuir para a maior concentração de terras no estado, como 

demonstrado no gráfico 12. Ao se verificar a população por domicílio no estado (rural e 

urbana), percebe-se a inversão populacional, antes majoritariamente residente no meio rural 

até a década de 1970 e, a partir da década de 1980, passou a ser predominantemente urbana. 

Isso não quer dizer que antes a terra não era concentrada quando predominava a população 

rural, mas que essa fora profundamente afetada com a concentração fundiária no estado. 

  

Gráfico 12 – Goiás: população por situação de domicílio (1950 – 2015) 

 

Fonte: IMB, 2017. Organização: do autor, 2019. 

 

A ocupação do estado de Goiás, de acordo com Chaveiro e Barreira (2010), respeitou 

duas modalidades de representação do Cerrado, enunciadas por diferentes atores e momentos 

históricos distintos, sendo uma visão negativa, apontada como um lugar inóspito, “[...] de 

vegetação feia, solo pobre, povo rude”, e outra positiva, “[...] celeiro do Brasil, caixa d’água 

do planeta, corredor produtivo” (p.15). 

Essa apropriação do bioma foi construída com objetivos políticos, conforme apontam 

Chaveiro e Barreira (2010):  

[...] a construção de uma imagem negativa do Cerrado feita por agentes 

externos aos povos do local, tal como foi incidida até a década de 1970, 

supôs que os povos que aqui existiam, seu modo de vida, sua economia, a 
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sua cultura, por não pertencerem a uma racionalidade econômica 

hegemônica, eram uma espécie de parias da nação. Todavia, se os povos 

eram destituídos da racionalidade desenvolvida, o ambiente era preservado. 

(CHAVEIRO; BARREIRA, 2010, p.17, grifo nosso). 
 

Por outro lado, a construção da imagem positiva do Cerrado, evidenciam os autores, 

foi formada a partir da década de 1970, “[...] é paralela ao uso intenso dos componentes do 

bioma, coordenado por atores externos. Território dinâmico, integrado àquela racionalidade, 

tem seus componentes impactados e destruídos” (p.17). Assim, a dinâmica é desigual entre os 

diferentes momentos e apropriada diferenciadamente pelos atores, abandonando o Cerrado 

num primeiro momento, mas mantendo-o preservado e transformando-o num segundo 

momento, inserindo-o na economia nacional e internacional, mas destruindo sua natureza e 

expulsando seus povos (CHAVEIRO; BARREIRA, 2010). 

Conforme evidenciam Calaça e Dias (2010), o modelo produtivo idealizado para o 

Centro-Oeste teve de contar com pactos políticos com as oligarquias locais que, tendo como 

traço comum “o caráter concentrador do modelo de desenvolvimento do país” (p.317), 

resultou em fortes impactos socioambientais. Chaveiro e Barreira (2010) corroboram com isso 

quando afirmam: 

[...] essas mudanças, além de dinamizarem economicamente esse território [o 

Cerrado], dariam-lhes mais sobrevida política. Assim é que estendeu-se 

essa ideia: o sertão é o Brasil profundo e original, diferente do litoral que é 

contaminado pelas forças exteriores. Mas esse Brasil profundo precisa ser 

mudado pelo exemplo externo, de maneira que o que é original não serve e 

o que é externo é espúrio, mas necessário. (CHAVEIRO; BARREIRA, 

2010, p.26, grifo nosso). 

 

Em síntese, o Cerrado foi apropriado e transformado de acordo com os interesses 

políticos e econômicos daqueles que não viviam ou sobreviviam dele. O bioma foi sendo 

incorporado aproveitando das suas características estruturais, como apontam Calaça e Dias 

(2010), quando demonstram a concentração oligárquica da terra em Goiás. Sob outra ótica, 

que não exclui a primeira, a partir do imaginário social negativo, conforme apontam Chaveiro 

e Barreira (2010), efetivou-se como “sentença de verdade de que havia dois Brasis – um do 

litoral e outro do sertão” (p.26), um “desenvolvido” e outro retrógrado, um superior e outro 

inferior. 

Assim, fica evidente a desnaturalização do Cerrado, bem como a desumanização de 

seus povos, tendo em vista que boa parte do processo de “modernização” do Centro-Oeste se 

deu durante o regime militar no país. Na ressignificação do bioma, se seus ocupantes 
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representam um “atraso”, nada mais “justo” do que retirá-los a força, se suas árvores são feias 

e inúteis, substituí-las por algo lucrativo também é justificável. 

Assim, nos quase 100 anos após o movimento da Santa Dica e quase 70 anos da 

resistência de Trombas e Formoso, os camponeses permanecem nas disputas territoriais e na 

luta pela terra em Goiás. Se para Fernandes (1999) a principal ação dos movimentos 

socioterritoriais se dá pelas ocupações de terras, a luta camponesa no estado persiste desde a 

redemocratização como representado no gráfico 13.  

 

Gráfico 13 – Goiás: ocupações de terra em Goiás (1988 – 2015) 

 

Fonte: CPT, (2018). Organização: do autor, 2019. 

 

Entre os anos de 1988 e 2018, houve, em Goiás, 424 ocupações de terra. Estas ações 

variaram ao longo dos anos estudados, de acordo com a conjuntura política e econômica do 

período. No gráfico 13, demonstra-se a concentração desta ação em três períodos: entre os 

anos de 1995 e 2002, sendo o ano de 1997 com o maior número de registros de ocupações 

(67); seguido pelo período de 2003 a 2010, com 36 ações, em 2004; e o período de 2011 a 

2018, teve seu auge em 2015, com 19 ocupações de terra. 

Estes três períodos representam momentos políticos distintos no Brasil. Como 

abordado no capítulo anterior, de 1995 a 2010, nos governos FHC e Lula, houve diferentes 

posicionamentos quanto à política de reforma agrária no país. Se o objetivo destas ações é 

cobrar do Estado medidas de combate à desigualdade e promover a reforma agrária, é possível 
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dizer que o alto número de ocupações no primeiro período (196), marcado pelo avanço do 

neoliberalismo e crise na economia brasileira, representa o maior nível de pressão exercido 

pelos movimentos socioterritoriais frente ao Governo vigente. 

No segundo período, percebe-se o número menor de ocupações de terra (135), mas 

não menos expressivos. A quantidade de ocupações, de 2003 a 2010, revela que, mesmo num 

Governo “aberto” a esses movimentos, a luta pela terra permaneceu a ser exercida pela 

pressão dos camponeses. Como ressalta Grzybowski (1987), o sentido político dos sem-terra 

não decorre das relações situacionais que eles mantêm, mas sim no fato de sua situação de 

marginalizados, devido a estrutura agrária vigente. Assim, exigem do Estado:  

[...] medidas que lhes garantam o acesso à propriedade da terra e a sua 

integração econômica e social como pequenos proprietários. Os sem-terra 

não se defendem, mas tomam a iniciativa, ocupando áreas e, sobretudo, 

organizando acampamentos. Criam situações de fato, obrigando o Estado a 

intervir, através de juízes, policiais, INCRA, políticos. A não ser nas 

ocupações, os sem-terra não são hostilizados diretamente pelos grandes 

proprietários. A pressão destes é feita, sobretudo, através de suas 

organizações. (GRZYBOWSKI, 1987, p.24). 
 

O terceiro período representa outro momento político tanto para o país, quanto para os 

movimentos socioterritoriais. A eleição de Dilma Rousseff, em 2010, em sua aparência, dava 

continuidade ao plano político do Partido dos Trabalhadores, construído desde a 

redemocratização, efetivando-se com a eleição de 2002. No entanto, a crise que afetou a 

economia mundial em 2008 refletiu na estrutura política do Brasil. A baixa dos preços das 

commodities no mercado mundial, a crise fiscal e as movimentações das ruas em 2013 

abalaram esse plano político, que terminado abruptamente com o “golpe parlamentar” de 

2016, no qual a presidenta foi retirada por um processo de impeachment sem crime50. 

O abalo da democracia brasileira trouxe de volta à tona a face antidemocrática e 

fascista das oligarquias brasileiras, que mais tarde acabaria em um processo eleitoral, em 

2018, marcado pela intolerância e ódio, parte dele direcionado aos movimentos 

socioterritoriais, destacados no próximo capítulo deste trabalho. 

Deste modo, o terceiro período, representado no gráfico 13, pode ser dividido em 

outros dois momentos: um, de 2011 a 2014, praticamente inexpressivo no estado, com 28 

ocupações; e outro, de 2015 a 2018, com 36 ocupações de terra no total, no qual destaca-se o 

ano de 2018 com apenas uma ação dos movimentos. 

 
50 Em 2016, um mês antes do impeachment, o Ministério Público Federal concluiu que não houve crime de 

responsabilidade. Em parecer enviado à Justiça, o procurador da República no Distrito Federal Ivan Marx pediu 

o arquivamento de investigação aberta para apurar possível infração penal de autoridades do governo da 

presidente afastada (FABRINI, 2016). 



 
119 

 

Quando mapeados, os dados das ocupações de terra em Goiás revelam a 

espacialização da luta pela terra. Segundo Fernandes (1999), espacializar é: 

[…] registrar no espaço social um processo de luta. É o multimensionamento 

do espaço de socialização política. É escrever no espaço por intermédio de 

ações concretas como manifestações, passeatas, caminhadas, ocupações de 

prédios públicos, negociações ocupações e reocupações de terras, etc. 

(FERNANDES, 1999, p. 136). 

 

Assim, no mapa 2, localiza-se a espacialização da luta pela terra em Goiás (1988 a 

2018). No mapa, demonstra-se a concentração das ocupações de terra nos municípios de 

Goiás (26 ocupações), Jataí (25), Itaberaí (18) e Formosa, com 16 ocupações registradas. 

Estes principais municípios foram foco de lutas em determinados períodos. O município de 

Goiás na década de 1990, Itaberaí entre 1996 e 2008, Formosa no início dos anos 2000 e as 

ocupações em Jataí mantiveram constância entre as décadas de 1990 e 2000. 

 

Mapa 2 – Goiás: ocupações de terra (1988 – 2018) 

 
Fonte: CPT, 2018. Organização: do ator, 2019. 

 

Quando se sistematizam as ocupações por movimentos socioterritoriais, observam-se 

quais movimentos lideram a luta pela terra em Goiás. A tabela 6 demonstra número 

significativo de ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), com 
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144 ocupações, sendo o movimento socioterritorial mais atuante no estado. Em seguida, 

outras ações ligadas a sindicatos rurais, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG) e Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 

Agricultura Familiar (FETRAF) participaram da organização de 61 ocupações no estado. 

 

Tabela 6 – Goiás: ocupações de terra por movimento (1988 – 2018) 

Movimentos Ocupações 

MST 144 

Não identificado 123 

Sindical (CONTAG/FETRAF) 61 

Terra Livre 77 

FNL 5 

MLST 4 

LCP 2 

Movimentos Indígenas 7 

MVTC 1 

Total 424 

Fonte: CPT, 2018; DATALUTA, 2018. Organização: do autor, 2019. 

 

Destaca-se o recente papel do movimento Terra Livre em Goiás. Desde sua fundação, 

em 2008, o movimento organizou 77 ocupações no estado e tem atuado com frequência 

também em manifestações, como aponta o relatório de conflitos no campo da CPT (2008). 

Também vale ressaltar o alto número de ocupações sem identificação da organização, 

somando 123 casos. 

Se as ocupações têm por objetivo chamar a atenção do Estado para a necessidade da 

realização da reforma agrária, como salientado anteriormente, o gráfico 14 apresenta dados 

sobre os assentamentos rurais criados em Goiás entre os anos de 1988 a 2018. 

Neste período, foram criados 450 assentamentos no estado, em sua maioria entre os 

anos de 1995 e 2010. Destaca-se o ano de 2006, quando foram criados 33 assentamentos 

rurais. Quando se compara com os dados do gráfico 13, sobre ocupações, com o gráfico 14, 

sobre assentamentos rurais, observa-se que o período de lutas no campo no estado está ligado 

diretamente ao período em que mais se assentou famílias no estado de Goiás. 
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Gráfico 14 – Goiás: assentamentos criados (1988 – 2018) 

 

Fonte: INCRA, 2018. Organização: do autor, 2019. 

 

A partir de 2010, Goiás seguiu a tendência nacional de paralisação da reforma agrária, 

assim, observa-se números inexpressivos desde então, chegando ao ponto de nenhum 

assentamento ser implementado em 2018. A tendência é se repetir em 2019, pois, como revela 

um memorando enviado pelo Governo ao INCRA51, em março deste ano, suspende por tempo 

indeterminado a realização de vistorias pelo órgão em todos os estados. 

Para Camargos e Magalhães (2019), “[...] a estratégia significa o fim da reforma 

agrária, pois não transfere a propriedade de terras improdutivas para as famílias sem-terra” 

(n.p.). De acordo com os autores:  

Os servidores do Incra atribuem a suspensão da reforma agrária ao secretário 

especial de Regulação Fundiária do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio 

Nabhan Garcia, que articulou contatos entre Bolsonaro e produtores rurais 

durante a campanha eleitoral. (CAMARGOS; MAGALHÃES, 2019, n.p). 

 

Nabhan Garcia é presidente licenciado da União Democrática Ruralista (UDR). A 

entidade foi protagonista nos enfrentamentos com o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) na região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, há 20 anos. Garcia 

ainda é autor de frases como “são fabriquinhas de ditadores”, ao se referir às escolas do MST 

e, “não durmo sem uma arma”, quando questionado sobre se o aumento de armas na 

sociedade pode aumentar a violência no campo (MARQUES, 2019). 

 
51 De acordo com Camargos e Magalhães (2019), em matéria publicada no jornal Repórter Brasil, o documento 

enviado às superintendências regionais do INCRA afirma que paralisação acontece por conta de redução 

orçamentária. Foi a segunda vez no ano que órgão suspendeu política de criação de novos assentamentos rurais. 
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Os acampamentos resultantes de ocupações de terra, diante da paralisação da reforma 

agrária, duram anos à beira das estradas. Outro resultado da não reforma agrária está na 

expansão das ações do movimento para além do estado de Goiás. Como exemplo, a figura 01 

apresenta a manchete do Jornal Correio do Estado, do ano de 2012, sobre uma ocupação de 

terra em uma fazenda em Paranaíba/MS estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Figura 1 – Notícia de ocupação em Paranaíba/MS do Jornal Correio do Estado 

 
Fonte: Jornal Correio do Estado, 2012. 

 

Ao se espacializar os assentamentos realizados pelo INCRA, em Goiás, no mapa 3, 

também pode-se ter ideia de como a luta dos movimentos socioterritoriais se dá no território 

após a conquista da terra. Avaliando o mapa, é possível perceber que, em maior ou menor 

grau, os assentamentos representam a luta camponesa efetivada pelas ocupações. Quando se 

compara com o mapa 2, verifica-se a divisão no estado: a região Centro-Oeste apresenta o 

maior número de assentamentos realizados e de acordo com a representação das ocupações; e 

a porção Centro-Leste do estado, com poucos ou nenhum assentamento, destacando a região 

Nordeste, com nenhum assentamento. 

Jataí é outro município que exemplifica a desigualdade nas disputas territoriais, no 

Sudoeste do estado. Com 25 ocupações de terras registradas, o município possui apenas 6 

assentamentos de reforma agrária, conquistados em momentos políticos distintos. Jataí pode 

servir de exemplo também para toda a região da qual faz parte. Como evidencia Clemente 

(2015), o amplo predomínio de grandes estabelecimentos na região comprova facilmente a 

marginalização camponesa. 
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Mapa 3 – Goiás: assentamentos rurais realizados pelo Incra (1988 – 2018) 

 

Fonte: INCRA, 2019. Organização: do autor, 2019. 

 

Nesta perspectiva, a luta pela terra no estado de Goiás está em permanente dinâmica 

apresentando sempre novas características e elementos a serem analisados pela Geografia. 

Esses elementos podem ser mais gerais e passivos de ampla representação, como as 

ocupações de terras, os assentamentos e a concentração fundiária; e, mais específicos, que 

depreendem de análise mais profunda, caso a caso. 

Deste modo, evidencia-se o objeto da pesquisa que será trabalhado no capítulo 

posterior. A ocupação das beiras de estradas contém características de ambos os elementos – 

gerais e específicos – pois se manifestam em diversas localizações do estado e também 

possuem e são ocasionadas por diferentes motivos. Como assevera Mitidiero Júnior (2013), 

“embora haja características em comum, a motivação do uso das beiras de estradas brasileiras 

[...] é um binômio formado pela concentração de terras e pelas necessidades alimentares de 

quem produz nesses espaços” (p.52). 

Para o autor, é necessário formular conceitos que expressem e expliquem estes 

fenômenos sociais que resultam das formas perversas da apropriação capitalista do território 

no Brasil, fugindo de interpretações que caracterizam a produção capitalista da agricultura 



 
124 

 

como modernas e lucrativas. É com essa intenção que se pretende configurar o que representa 

a agricultura de beira de estrada na existência e luta camponesa nos locais estudados.  
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4. RECRIAÇÃO CAMPONESA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO: a GO-164 

em Santa Helena de Goiás e a BR-364 entre Jataí e Mineiros/GO 
 

De acordo com Mitidiero Junior (2013), a existência da agricultura nas beiras das 

rodovias brasileiras evidencia a “tragédia social delegada a população sem-terra” (p.46) no 

país. Esta produção, para o autor, demonstra também “uma faceta concreta da questão agrária 

brasileira que é a concentração fundiária, a qual deixa a margem uma população ansiosa por 

terra e trabalho” (MITIDIERO JUNIOR, 2013, p.46, grifo no original). 

Nessa perspectiva, essa problemática torna-se pertinente quando, ao se locomover por 

estas rodovias, percebe-se em maior ou menor grau, a existência de ocupações e plantações 

nas margens das rodovias federais e estaduais que cortam o país. É na tentativa de elucidar as 

diferentes dimensões que envolvem este fenômeno que na presente pesquisa procura-se, por 

intermédio de leitura geográfica, responder algumas indagações a respeito destas práticas. 

Desta maneira, em Goiás, em especial na Microrregião Geográfica (MRG) do 

Sudoeste, é possível verificar em suas rodovias a presença de pessoas que vivem e 

sobrevivem nas margens das estradas, tendo ali seu local de existência e reprodução social, 

plantando, criando animais, habitando e convivendo dentro de dinâmicas distintas, entre o vai 

e vem de veículos, de pessoas, etc.  

A partir das respostas obtidas em entrevistas com esses sujeitos, buscou-se 

contextualizar o que as levam a ocupar e se reproduzirem socialmente às margens, 

literalmente, como ressalta Mitidiero Júnior (2013). Assim, nas duas localidades escolhidas (a 

GO-164, em Santa Helena de Goiás, e a BR-364, em Jataí e Mineiros) existem ocupações 

muito semelhantes, como as ocupações em que, aparentemente, se manifestam de maneira 

espontânea, que não possuem organicidade e nem coordenação e, ao mesmo tempo, 

ocupações deliberadas por movimentos sociais, com objetivos claros e uma estrutura 

hierárquica, por assim dizer. 

A marginalização social e econômica a que estão submetidos se materializa na 

ocupação das margens das rodovias, único lugar encontrado por eles para se reproduzirem 

social e economicamente neste país em que a terra é propriedade privada e fortemente 

concentrada. 

Existem ainda as ocupações que de nada tem a ver com o que se pretendia avaliar com 

este trabalho – a existência ou não da recriação camponesa – como as ocupações por moradia 

em Mineiros, mas que não poderiam ser ignoradas, pois compõem o contexto que está posto 
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para o estado de Goiás, discutidos anteriormente, que são a alta concentração fundiária, o 

predomínio do agronegócio, dentre outros. 

Por terem estas características que as “equiparam” e também as distinguem, optou-se 

por organizar o debate da seguinte maneira: na primeira parte do capítulo realizou-se a 

caracterização dos municípios onde as ocupações ocorrem, utilizando de bibliografia 

específica no que diz respeito a história de sua formação socioterritorial, bem como de dados 

referentes a Produção Agrícola Municipal (PAM), os dados dos Censos Agropecuários para 

apresentar a estrutura fundiária e a utilização do pessoal ocupado; na segunda parte, junto dos 

dados coletados em campo, pretende-se demonstrar como se caracteriza o fenômeno estudado 

em si, suas nuances, particularidades e contradições. 

Essa “separação” justifica-se pela universalidade que as ocupações representam, pois, 

não é a localidade o fator determinante de sua manifestação, mas sim, o conjunto de fatores, 

acontecimentos, etc. Também, ao se dividir as ocupações por município, percebe-se que a 

cadência do texto ficava limitada, prejudicando a análise do fenômeno em sua totalidade, mas 

sem deixar de lado suas características mais gerais. 

Tendo isso em vista, a segunda parte do trabalho “dará conta” apenas das ocupações 

que não tem envolvimento com movimentos sociais ou as ocupações por moradia, estas duas 

últimas que comporão a análise do capítulo posterior, porém, sem estancar o fluxo do debate, 

pois em hora, existem aproximações destes com as ocupações, tendo em vista que algumas, 

inclusive, fizeram parte de movimentos anteriormente 

 

4.1. Caracterização dos municípios de Santa Helena de Goiás, Jataí e Mineiros 

 

4.1.1. Santa Helena de Goiás 

Santa Helena de Goiás é um município, localizado na MRG do Sudoeste de Goiás, 

demonstrado no mapa 4, com a área de 1.141km². De acordo com Silva (2002), a história do 

município entrelaça-se com a família de fazendeiros vinda de Buriti Alegre, na divisa com 

Minas Gerais, quando adquiriu uma fazenda na região, em 1934. A cidade começou a ser 

construída em 1938 e depois de um ano se tornou distrito de Ipeguari, subordinado a Rio 

Verde, sendo elevado à categoria de município em 1948 (SILVA, 2002). 

O desenvolvimento da produção agropecuária do município, de acordo com Borges 

(2000), acompanhou o processo de “refuncionalização” do espaço agrário do Sudoeste 

goiano. De acordo com o autor, a “implantação de estradas de rodagem na região e a 



 
127 

 

proximidade dos mercados do Triângulo Mineiro, estimularam o crescimento e a melhoria do 

rebanho bovino concomitantemente à expansão da atividade agrícola e à mecanização das 

lavouras de exportação” (BORGES, 2000, p.72-73). 

 

Mapa 4 – Santa Helena de Goiás: localização do município 

 
Fonte: IMB, 2017. Organização: do autor, 2019. 

 

A partir dos anos 1960, na posição de fronteira agrícola do país, o Centro-Oeste 

passou por uma intensa expansão capitalista no campo (BORGES, 2000), transformando a 

realidade da região em que o município se encontra. Conforme Bezerra e Cleps Junior (2004), 

o que impulsionou a inserção do Cerrado nas áreas produtivas foram alguns programas 

específicos implementados na região, como o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos 

Cerrados (PRODECER)52. 

 
52 Conforme apontam Bezerra e Cleps Junior (2004), o POLOCENTRO foi criado em 1975 e teve como objetivo 

o desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias da região Centro-Oeste e do oeste do estado 

de Minas Gerais, mediante a ocupação racional de áreas com características dos cerrados e seu aproveitamento 

em escala empresarial. Já o PRODECER surgiu a partir de 1980, por meio de um acordo de cooperação firmado 

entre o Brasil e o Japão, com o objetivo de promover a expansão da agricultura moderna em áreas de cerrado 

(p.42-43). 
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De acordo com Matos (2013), o município de Santa Helena de Goiás teve salto em sua 

agricultura a partir de 1960 e 1970, “[...] quando foi considerado o maior produtor Nacional 

de algodão com uma produção bastante expressiva, em razão de suas terras férteis e clima 

favorável para este tipo de cultura” (p.56). No entanto, o cultivo do algodão, que impulsionou 

economicamente o município, entrou em declínio em meados dos anos 1980, principalmente 

pela falta de tecnologia, incidência de pragas e falta de maquinário (MATOS, 2013). 

Outro fator apontado por Matos (2013), foi a migração do cultivo do algodão para o 

plantio de soja, milho e cana de açúcar. Conforme Bezerra e Cleps Junior (2004), isso se deve 

ao processo de modernização agrícola no estado de Goiás e a consolidação do capital 

agroindustrial no Centro-Oeste, a partir do final da década de 1980, quando foram 

implantadas as primeiras agroindústrias na região. 

A territorialização da indústria no campo, ou a “industrialização da agricultura” nas 

palavras de Graziano da Silva (1993), impôs profundas transformações na estrutura produtiva 

da agropecuária brasileira. De acordo com o autor, a integração entre as indústrias que 

produzem para a agricultura, a agricultura propriamente dita e as agroindústrias 

processadoras, afunilou as relações entre as burguesias agrária e industrial/financeira, dando 

uma face agrária aos grandes capitais (GRAZIANO DA SILVA, 1993). 

O que o autor revela é que, com a formação de complexos agroindustriais, compõem 

cadeias produtivas cada vez mais fechadas e tecnificadas, numa espécie de ordenamento do 

território. De acordo com Silva (2013): 

A incorporação de técnicas à produção de grãos, carnes e cana-de-açúcar no 

espaço do Cerrado e a formação do meio técnico é uma ação intencional e 

articulada entre os atores hegemônicos e o capital em diferentes pontos da 

cadeia produtiva, como forma de acelerar a incorporação desse espaço a 

circuitos produtivos globais. (SILVA, 2013, p.111). 

 

Isso pode ser exemplificado com o próprio município de Santa Helena de Goiás, uma 

vez que os principais setores que se desenvolveram após a queda da produção do algodão 

foram as agroindústrias canavieiras e de grãos, com o destaque para a incipiente produção de 

soja no oeste do município, devido ao relevo e solo propícios, bem como a proximidade ao 

município de Rio Verde (SANTOS, 1986). 

De acordo com Santos (1986), com a implantação do setor sucroenergético no 

município, em 1981, percebeu-se o crescente e repentino aumento da área destinada ao plantio 

de cana de açúcar. Segundo a autora, a produção que até então se restringia a pequenas 

produções para o consumo humano e animal, na safra de 1981/82, primeiro ano de 

implantação da usina, apresentou 2.840ha, saltoando para 7.355ha, na safra de 1984/85. 
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Desde então, o aumento da produção de cana de açúcar no município foi constante, 

como verifica-se na tabela 7, com os dados referentes a Produção Agrícola Municipal (PAM), 

do IBGE. A cana, que ocupava 8.370ha, em 1990, pouco mais de 7% do total municipal, 

passou a ocupar, em 2015, 38.500ha, um terço da área total do município (33,72%). 

 

Tabela 7 – Santa Helena de Goiás: área plantada (ha) das principais lavouras 

temporárias (1990 – 2015) 

Produto das 

lavouras 

temporárias 

Área plantada (ha) 

Ano 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Soja 3.500 13.000 35.000 46.000 44.000 42.000 

Milho 18.000 15.400 10.500 4.000 4.500 29.000 

Cana de 

Açúcar 
8.370 12.723 15.762 23.424 35.640 38.500 

Arroz 890 150 - 250 - - 

Feijão 1.950 290 15 286 - 500 

Fonte: PAM/IBGE, 2017. Organização: do autor, 2019. 

 

Para Silva (2016), a territorialização das empresas da cana em Goiás contribuiu para a 

concentração de terras nas mãos dos grupos usineiros. De acordo com o autor, a grande oferta 

de terras e os seus baixos preços foram determinantes para que o capital sucroenergético 

adquirisse ou arrendasse grandes propriedades no entorno das usinas, principalmente das 

unidades mais antigas. 

Ainda, segundo Andrade (1994), acrescenta-se a disponibilidade de crédito farto 

durante o Proálcool, o que imobilizou na mão destes grupos grandes volumes de capital que, 

também, possibilitou firmar longos contratos de arrendamento de propriedades, considerado 

vantajoso pelos proprietários, geralmente áreas de pastagens degradadas e remanescentes de 

Cerrado (ANDRADE, 1994). 

Referente à produção de grãos em Santa Helena de Goiás, o que Santos (1986) 

apontava como incipiente na década de 1980, transformou-se na maior produção agrícola do 

município. Na década de 1990, a produção de milho ocupava 18.000ha que, apesar de sofrer 

forte declínio, como demonstram os anos de 2005 e 2010, tornou-se significativa em 2015, 

ocupando 29.000 hectares, ou seja, um quarto da área do município (25,41%). 
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A produção de soja no município também se demonstra crescente, como apontam os 

dados da tabela 7. Se em 1990 a produção do grão ocupava apenas 3.500ha, em 1995, ocupou 

13.000ha, número que quase triplicou nos anos 2000, ocupando 35.000ha. O auge da 

produção se deu em 2005, quando ocupou 46.000ha, ou seja, 40,31% do território 

santalenense, tendo leve queda da área ocupada nos anos 2010 e 2015. 

Por fim, quanto à produção de arroz e de feijão no município, dois componentes 

básicos da alimentação a população brasileira (QUEIROZ, 2010), demonstram baixa 

quantidade de área plantada, representando, em alguns anos, nenhum hectare plantado. 

Ressalta-se a produção de feijão no ano de 1990, com 1.950 hectares plantados da 

leguminosa, não se repetindo no decorrer dos anos. 

Para Calaça e Dias (2010), a expansão da produção de grãos no Cerrado responde ao 

aumento da demanda mundial pelas commodities agrícolas, em especial a soja e as lavouras 

de cana de açúcar, esta última estimulada “pelas perspectivas de atendimento da demanda do 

mercado mundial de energias alternativas e renováveis” (p.320). 

Ainda, para os autores: 

A expansão do agronegócio e das lavouras comerciais resultou em 

intensificação das correntes migratórias para as cidades como parte das 

contradições do processo em curso. A produção camponesa, que utiliza a 

mão-de-obra familiar, foi desarticulada pela modernização do campo em 

Goiás, sendo esta uma das razões que explica a queda da produção dos 

alimentos básicos da população como o arroz e o feijão, além de explicar o 

processo de urbanização crescente. Contraditoriamente, verifica-se o 

aumento da produção de grãos, da importação de alimentos e a expulsão do 

homem do campo para a cidade. (CALAÇA; DIAS, 2010, p.321). 

 

De fato, a expansão das lavouras comerciais alterou a organização do espaço nos 

municípios goianos, como apontado no capítulo anterior, quando se demonstrou o processo de 

migração rural-urbana. Em Santa Helena de Goiás, como apresentado no gráfico 15, sua 

população era majoritariamente rural em 1970 e representava com seus 15.177 habitantes, 

59,56% do total da população do município; na década seguinte, em 1980, majoritariamente 

urbana, na qual a população rural representa apenas 24,83% do total, número este seguiu 

caindo nas décadas seguintes, como demonstra a linha de tendência, representando em 2010, 

somente 4,53% da população total, ou seja, 1.654 habitantes. 

De acordo com Inocêncio e Calaça (2010), este processo de migração do campo para 

as cidades, atendia aos interesses expansionistas e concentracionistas da estrutura fundiária 

nacional. Em Goiás, 

Foi o ‘modelo’ de expulsão do trabalhador do campo e pequenos produtores, 

que, por não disporem de capital suficiente para se adaptar ao modelo de 
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modernização da agricultura, também foram obrigados a migrar para as 

cidades, engrossando as fileiras do subemprego ou mesmo do desemprego, 

ocasionando sérios problemas socioeconômicos. (INOCÊNCIO; CALAÇA, 

2010, p.293). 

 

Gráfico 15 – Santa Helena de Goiás: população por situação de domicílio (1970 – 2010) 

 

Fonte: IBGE, 2010. Organização: do autor, 2019. 

 

Deste modo, retomando o exposto no capítulo anterior, a estrutura fundiária no estado 

foi formada pela grande propriedade (CALAÇA; DIAS, 2010), a integração da região 

Sudoeste ao mercado agroexportador, a partir da década de 1980, de acordo com Arrais 

(2002), concentrou ainda mais, tanto renda quanto terra, além de metamorfosear a paisagem 

da região. 

Isso fica evidente quando observado o pessoal ocupado em estabelecimentos 

agropecuários do município, demonstrados na tabela 8. O pessoal ocupado na agricultura, que 

continha 6.243 pessoas, em 1995 (86,61%), foi reduzido para 1.389, em 2017, ou seja, a perda 

de quase 5 mil postos no período analisado. Quanto a pecuária, há também a redução do 

pessoal ocupado, caindo de 965, em 1995, para 797, em 2017. 

 

Tabela 8 – Santa Helena de Goiás: pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários 

por classe de atividade (1995 – 2017) 

Ano Agricultura % Pecuária % Total 

1995 6.243 86,61 965 13,39 7.208 

2006 1.628 67,64 779 32,36 2.407 
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2017 1.389 63,54 797 36,46 2.186 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 

 

Para Santos (1986), a substituição das lavouras de algodão do município, que 

necessitava do trabalho braçal para a colheita, por lavouras de soja, milho e cana de açúcar, 

afetaram diretamente na oferta de trabalho no campo, assim como a não necessidade de 

manter esses trabalhadores por perto, o que os levou migrarem para as cidades em busca de 

novas oportunidades. 

Assim, ao analisar-se a estrutura fundiária de Santa Helena de Goiás, verifica-se a alta 

concentração de terras, conforme demonstrado nas tabelas 9 e 10. De acordo com os dados 

dos Censos Agropecuários, os estabelecimentos com 0 a menos de 200 hectares correspondem 

a maior parte do total para o município. Durante a série histórica, percebe-se o aumento da 

porcentagem para este estrato, saltando de 82,64%, em 1995, para 85,97%, em 2006, tendo 

seu ápice em 2017 com 88,81%.  

 

Tabela 9 – Santa Helena de Goiás: número de estabelecimentos agropecuários por 

grupos de área total (1995 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

200ha 

% 

De 200 a 

menos de 

1.000ha 

% 
Mais de 

1.000ha 
% Total 

1995 495 82,64 96 16,03 8 1,34 599 

2006 435 85,97 56 11,07 15 2,96 506 

2017 500 88,81 51 9,06 12 2,13 563 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 

 

Este movimento, de maneira inversa, também é presente no grupo de estabelecimentos 

que possuem 200 a menos de 1.000 hectares, que deixaram de ter 16,03% dos 

estabelecimentos em 1995, reduzindo para 10,07%, em 2006, e 9,06% em 2016, seguindo, 

para este estrato, a tendência nacional e estadual, vistos nos capítulos anteriores. Nos 

estabelecimentos com mais de 1.000 hectares é possível observar o aumento do número de 

estabelecimentos entre 1995 e 2006, subindo de 1,34% para 2,96%, tendo pequena queda em 

2017, com 2,13% do total. 

A concentração de terras no município fica clara quando se observa a tabela 10. Nela, 

percebe-se a “transferência” da área dos pequenos e médios estabelecimentos para os 

estabelecimentos maiores. Os estabelecimentos das faixas de 0 a menos de 200 hectares 
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passaram de 32,40%, em 1995, para 20,76% da área total do município em 2017. Nos 

estabelecimentos de 200 a menos de 1.000 hectares, 41,91% das terras de Santa Helena de 

Goiás, em 1995, passaram a deter 19,95%, em 2017. Ao contrário destes estabelecimentos, o 

estrato de mais de 1.000 hectares “ganhou” área, passando de 25,69%, em 1995, para 59,29% 

em 2017, ou seja, crescimento de quase 30 mil hectares. 

 

Tabela 10 – Santa Helena de Goiás: área dos estabelecimentos agropecuários por grupos 

de área total (1995 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

200ha 

% 

De 200 a 

menos de 

1.000ha 

% 
Mais de 

1.000ha 
% Total 

1995 28.842 32,40 37.303 41,91 22.862 25,69 89.007 

2006 17.601 20,64 24.306 28,50 43.365 50,85 88.776 

2017 18.396 20,76 17.681 19,95 52.545 59,29 88.622 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 

 

Para Sauer (2013), a alta concentração de terras no Brasil legitima as ações de 

resistência camponesa na luta pelo território, principalmente pelas ocupações nos latifúndios. 

Ainda segundo o autor, o que acontece na prática é o contrário, pois os movimentos ao 

ocuparem são criminalizados, retirando sua legitimidade. 

Isso aconteceu em Santa Helena de Goiás em 2016 quando cerca de mil famílias 

ocuparam as terras da Usina Santa Helena (USH), exigindo a desapropriação e o 

assentamento de 6.500 famílias do MST em todo o estado de Goiás. De acordo como jornal 

Brasil de Fato (2016): “a Usina Santa Helena faz parte do Grupo Naoum e [...] deve mais de 

R$ 1 bilhão à União e aos trabalhadores, além de ser acusada de crimes ambientais” (n.p.). 

Ainda, de acordo com o jornal, a ocupação resultou na prisão de dois integrantes do 

movimento “por razões relacionadas à ocupação de uma parte da usina” (BRASIL DE FATO, 

2016, n.p.) a qual o MST declarou ser uma perseguição e mais uma tentativa de 

criminalização do movimento. Em setembro de 2019, um dos integrantes do MST foi 

novamente preso quando se dirigia a casa de familiares na capital do estado, Goiânia, 

declarado pelo movimento ser “um processo de criminalização e perseguição na tentativa de 

enquadrar o movimento que faz luta pela terra como organização criminosa” (MST, 2019, 

n.p.). 

Tendo isso em vista, o município de Santa Helena de Goiás possui características que 

contribuem para a existência do fenômeno estudado pela pesquisa (a agricultura de beira de 
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estada) apontados anteriormente por Souza (2013) e Alves (2015). Deste modo, ao realizar-se 

a verificação de campo, foram encontradas 52 ocupações nas faixas de domínio da rodovia 

GO-164 no trecho que passa pelo município.  

 

4.1.2. Jataí 

O município de Jataí localiza-se na Microrregião Geográfica Sudoeste de Goiás, como 

demonstrado no mapa 5. A área total de Jataí é de 7.197km², correspondendo a 2,1% da área 

total do Estado de Goiás (IBGE, 2010). De acordo com Silva (2009), sua história “[...] é 

marcada pela chegada de Francisco Joaquim Vilela e de seu filho, José Manoel Vilela, em 

setembro de 1836”, que depois de longa viagem “[...] fixaram-se às margens do Rio Claro, 

onde plantaram lavouras e criaram gado” (SILVA, 2009, p. 41). 

 

Mapa 5 – Jataí: localização do município 

 
Fonte: IMB, 2017. Organização: do autor, 2019. 

 

Segundo Machado (1996), a chegada das “famílias pioneiras” implicou em novas 

migrações para suas fazendas e a principal atividade econômica praticada pelos migrantes era 

a pecuária extensiva, perdurando por mais de um século, Ainda, de acordo com Silva (2009), 

em 1864 foi criado o distrito de Jataí, subordinado ao município de Rio Verde e, em 1895, 
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através da Lei Estadual nº 56, de 31 de maio de 1895, se elevou à categoria de município de 

Jataí, por imposição do tenente-coronel José Manoel Vilela. 

Para Ribeiro (2003), Jataí constituiu-se em dois momentos da organização econômica 

do sudoeste de Goiás, com características próprias e completamente diferentes, entretanto, aos 

mesmos moldes do estado e da microrregião. O primeiro momento perdurou até a década de 

1970, com o predomínio dos extensos latifúndios pecuaristas e de agricultura voltada para o 

autoconsumo. O segundo, iniciado na mesma década, concretizou-se no decênio seguinte com 

o aproveitamento das terras, já abertas e compostas por pastagem, para a formação das 

grandes lavouras de grãos, principalmente de soja. 

Na medida em que a fronteira agrícola se expandiu rumo à região Centro-Oeste, a 

dinâmica do plantio foi sendo modificada. A produção, que até então tinha o objetivo de sanar 

as necessidades familiares e seu excedente como moeda de troca por produtos 

(semi)industrializados, deu lugar às extensas áreas para a monocultura de grãos, direcionadas 

pelo cultivo de soja, elevando sua área plantada de pouco mais de um milhão de hectares, em 

1970, para 12 milhões de hectares no final de 1980, na área de fronteira, considerando a área 

de Cerrado incorporada (RIBEIRO, 2003). 

Deste modo, a partir dos dados do PAM, no município de Jataí, demonstrado na tabela 

11, apresentou-se crescimento vertiginoso nas áreas plantadas de soja e milho, principais 

grãos destinados à exportação, passando de 78 mil hectares, em 1990, 10,83% da área do 

município, para 285 mil hectares, em 2015, 39,59% da área para o caso da soja, e de 25 mil 

hectares, em 1990, 3,47% da área do município, para 219 mil hectares em 2015, 30,42% da 

área total do município no caso do milho. 

 

Tabela 11 – Jataí: área plantada (ha) das principais lavouras temporárias (1990 – 2015) 

Produto das 

lavouras 

temporárias 

Área plantada (ha) 

Ano 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Soja 78.000 115.000 157.300 237.019 210.000 285.000 

Milho 25.000 45.000 100.529 89.978 120.000 219.000 

Cana de Açúcar 800 880 60 95 18.000 18.385 

Arroz 8.000 10.000 4.500 8.444 200 200 

Feijão 1.588 1.500 1.886 1.000 5.800 7.200 

Fonte: PAM/IBGE, 2017. Organização: do autor, 2019. 
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Outro dado relevante foi o do aumento da área plantada de cana de açúcar, 

principalmente no ano de 2010, saltando de 95, em 2005, para 18.000 hectares. Segundo Silva 

e Peixinho (2012), após as mudanças nos preços do petróleo, a partir da década de 1970, 

políticas públicas, como o PROALCOOL (Programa Nacional do Álcool), entraram em 

declínio. Por outro lado, com a crise energética e o advento de novas tecnologias e energias 

renováveis no início do século XXI, 

[...] o etanol se apresenta como fonte potencialmente capaz de ser 

incorporada à matriz energética mundial, por suas características de 

combustível renovável e pela possibilidade de sua produção a partir de 

diferentes matérias-primas. O setor sucroenergético brasileiro, [...] foi 

impulsionado a um novo ciclo de expansão. Novas áreas foram ocupadas 

para o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de etanol, por ser visto como 

uma fonte com potencial suficiente para se tornar uma alternativa na matriz 

energética mundial. (SILVA; PEIXINHO, 2012, p.102). 

 

Nesse período, soma-se ainda a instalação do setor industrial sucroenergético na 

microrregião. Segundo Silva e Peixinho (2012), essa expansão: 

[...] é resultado da combinação entre as condições de mercado dos derivados 

de cana-de-açúcar e das ações estatais sobre esse setor produtivo, através da 

aplicação de políticas públicas voltadas: ao financiamento, à isenção fiscal e 

à delimitação de áreas consideradas prioritárias para serem ocupadas pelo 

setor (SILVA; PEIXINHO, 2012, p.103). 

 

Na tabela 11, demonstra-se a diminuição da produção de arroz e o aumento da 

produção do feijão. O arroz seguiu em queda de acordo com apropriação do campo e o avanço 

do cultivo de produtos com melhor valor para a exportação (QUEIROZ, 2010). O feijão 

manteve-se constante até meados dos anos 2000, mas com aumento da área plantada, reflexo 

pela apropriação capitalista do grão, pois o desenvolvimento tecnológico, principalmente de 

insumos, adubos e máquinas, fez com que os solos do Cerrado se adequassem à leguminosa. 

A expansão das áreas de cultivo de grãos ocorreu em consonância à estrutura fundiária 

concentrada. Como demonstrado nas tabelas 12 e 13, se evidencia, em Jataí, o aumento do 

número de estabelecimentos no estrato até 200 hectares, passando de 54,97%, em 1995, para 

69,41% do total de estabelecimentos, em 2017. Por outro lado, houve o decréscimo do 

número de estabelecimentos de 200 a menos de 1.000 hectares, passando de 35,15%, em 

1995, para 23,03%, em 2017 e, também, nos que possuem mais de 1.000 hectares, de 9,88%, 

para 7,56 % no mesmo período. 
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Tabela 12 – Jataí: número de estabelecimentos agropecuários por grupos de área total 

(1995 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

200h 

% 

De 200 a 

menos de 

1.000ha 

% 
Mais de 

1.000ha 
% Total 

1995 918 54,97 587 35,15 165 9,88 1.670 

2006 877 55,68 570 36,19 128 8,13 1.575 

2017 1.323 69,41 439 23,03 144 7,56 1.906 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 

 

Por outro lado, quanto a área, em Jataí, percebe-se a relação inversa em comparação 

ao número de estabelecimentos. O estrato até 200 hectares, que se mantêm praticamente 

estável nos anos de 1995 e 2006, com 9,8 e 9,73% da área respectivamente, houve pequeno 

aumento, em 2017, para 10,9% do total. O crescimento, segundo o INCRA (2018), deve-se 

principalmente pela criação de três dos seis assentamentos que o município possui, com 

pouco mais de 6.000 hectares somados.  

 

Tabela 13 – Jataí: área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total 

(1995 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

200h 

% 

De 200 a 

menos de 

1.000ha 

% 
Mais de 

1.000ha 
% Total 

1995 63.278 9,8 269.681 41,78 312.490 48,41 645.449 

2006 55.976 9,73 273.157 47,5 245.968 42,77 575.101 

2017 61.600 10,9 202.712 35,88 300.684 53,22 564.996 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 

 

Nos estratos de 200 a menos de 1.000 hectares e nos com mais de 1.000 hectares há o 

acompanhamento da tendência estadual e nacional. No primeiro grupo citado há o decréscimo 

da área de 41,78%, em 1995, para 47,5%, em 2017; e no segundo grupo o ganho de área, 

passando de 48,41% para 53,22% para o mesmo período, o que demonstra a alta concentração 

de terras em poucos estabelecimentos. 

Outro dado que se revela interessante para a análise é o de pessoal empregado na 

agropecuária destes municípios. Em Jataí, como apontado na tabela 14, de 1995 a 2017 houve 

aumento gradativo de pessoal ocupado na agricultura, que envolvem lavouras temporárias e 

permanentes, passando de 1.966 (33,85% do total), para 4.018 (53,21%) para o período 
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analisado. Quanto a pecuária, apesar de a tabela apresentar a redução da porcentagem do 

pessoal empregado nesta atividade – de 66,15%, em 1995, para 46,79%, em 2017 –, houve 

certa “equiparação” nos números, tendo em vista a diminuição de apenas 309 postos. 

 

Tabela 14 – Jataí: pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários por classe de 

atividade (1995 – 2017) 

Ano Agricultura % Pecuária % Total 

1995 1.966 33,85 3.842 66,15 5.808 

2006 2.456 45,02 2.999 54,98 5.455 

2017 4.018 53,21 3.533 46,79 7.551 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 

 

Contudo, ao se comparar o número total mais recente do pessoal ocupado nas 

atividades agropecuárias com o de empregados formalmente do município – 44.846, de 

acordo com o IMB (2016) –, é possível afirmar que estas atividades representam apenas 

16,83%, levando em consideração de que estes também sejam empregos formais. Ainda, de 

acordo com Silva (2016), o aumento do número do pessoal ocupado em estabelecimentos 

agropecuários, a partir de 2006, especialmente na agricultura, muito se deve ao crescimento 

da produção da cana de açúcar no município. 

De acordo com Ribeiro (2003), essas relações sociais de produção, a partir da 

“modernização da agricultura”, foram alteradas. Novas categorias, como os administradores 

das fazendas, operadores de máquinas e outros entraram em cena enquanto os trabalhadores 

tradicionais, entendidos como os antigos agregados, meeiros, parceiros, foram excluídos e, 

completamente anulados do cenário rural que vinha se desenhando. A exigência do novo 

modelo agrícola por mão-de-obra qualificada não aproveitou esse trabalhador com 

experiência e conhecimento empíricos, mas desconhecedores da técnica. 

Essa dinâmica, de um modo geral, se manifesta por boa parte do território goiano, 

assim como do território nacional. A agricultura comercial, o agronegócio, como bem retrata 

Porto-Gonçalves (2006), trata de separar o “agro” da cultura, substituindo-a por negócio, onde 

o seu significado é transformado, de um modo de vida, uma atividade meio, em uma atividade 

que só tem um fim, o lucro. 
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4.1.3. Mineiros 

Mineiros, município vizinho a Jataí, é um dos mais vastos em termos de Goiás em 

território, com 12.060km², 2,61% da área total do estado (IBGE, 2010), demonstrado no mapa 

6. De acordo com Silva (1984), após expedições provenientes da região do Triângulo 

Mineiro, famílias de fazendeiros se instalaram na região, próximas ao Córrego Moita 

Redonda, hoje conhecido por Córrego Mineiros. Em 1905, por meio da lei nº 257, Mineiros 

foi elevado à condição de povoado e em 1938, ocorreu a emancipação da localidade, dando 

origem ao município de Mineiros. 

 

Mapa 6 – Mineiros: localização do município 

 
Fonte: IMB, 2017. Organização: do autor, 2019. 

 

Os municípios de Jataí e Mineiros compartilham características semelhantes ao do 

desenvolvimento da produção agropecuária do município de Santa Helena de Goiás, como 

assinalado na seção anterior, acompanhando o processo de “refuncionalização” do espaço 

agrário do Sudoeste goiano (BORGES, 2000). 

De acordo com Queiroz (2010), a dinâmica destes municípios se deu com o processo 

de ocupação e transformação do território. Segundo o autor, Goiás mantinha, durante o século 

XIX, certa subordinação econômica ao Sudeste brasileiro, por meio de agricultura de 

autoconsumo e pecuária tradicional (QUEIROZ, 2010), em que produtos que necessitavam de 
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certo grau de industrialização chegavam a partir das comitivas e retornavam ao estado após a 

venda do gado bovino nos estados de Minas Gerais e São Paulo. 

Após a instalação da estrada de ferro interligando estes três estados, Goiás passou a 

escoar seu excedente agrícola, gerando transformações além da economia. Com a ferrovia, as 

mudanças também se deram em relação aos meios de comunicação e maquinário agrícola, 

integrando a área com a economia capitalista em expansão no país e também ensejou fluxo 

migratório, a partir da dinamização de alguns municípios goianos, como Catalão e Anápolis e 

possibilitando o surgimento de outros, como Anhanguera, Pires do Rio, Senador Canedo e 

Vianópolis (QUEIROZ, 2010). 

Com o processo de “modernização”, Goiás “[...] vê reforçado seu perfil agrícola, com 

a transformação das terras do cerrado, especialmente no Sudoeste de Goiás, em terras 

rentáveis para a agricultura” (QUEIROZ, 2010, p.59), principalmente após a construção de 

rodovias espalhadas pelo estado, facilitando o escoamento dos grãos e intensificando o 

processo de “modernização” do campo. 

De acordo com Borges e Silva (2017), a economia do município de mineiros sempre 

esteve ligada à criação e comercialização de gado bovino. O crescimento da cidade 

“mantinha-se” de acordo com as idas e vindas das comitivas que se deslocavam de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e com a criação de gado no próprio município para venda no 

estado de São Paulo. Essa dinâmica sofreu transformações de acordo com a “modernização da 

agricultura” e encurtou estas distâncias e transformou as pastagens, principalmente a partir da 

década de 1970, em áreas de produção de grãos, especialmente a soja. 

Deste modo, a partir dos dados disponíveis, demonstrado na tabela 15, o município de 

Mineiros teve a elevação na produção de grãos agrícolas de 1990 a 2015. A soja, em 1990, 

ocupava 74.000 hectares, saltou para 140.000 hectares, em 2005, diminuindo para 95.000, em 

2015. Segundo Silva (2016), ocorreu com a espacialização da cana de açúcar, em 2009, com a 

instalação de unidades de produção de etanol do grupo Brenco em Mineiros e Perolândia, este 

último, limítrofe e completamente rodeado pelo primeiro. 

 

Tabela 15 – Mineiros: área plantada (ha) das principais lavouras temporárias (1990 – 

2015) 

Produto das 

lavouras 

temporárias 

Área plantada (ha) 

Ano 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Soja 74.000 87.000 100.000 140.000 105.000 95.000 
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Milho 8.000 25.000 30.000 22.000 45.000 76.000 

Cana de Açúcar 120 65 15 25 22.260 52.000 

Arroz 4.520 7.000 3.500 1.300 2.000 - 

Feijão 411 500 50 - 400 150 

Fonte: PAM/IBGE, 2017. Organização: do autor, 2019. 

 

Deste modo, a cana, com produção inexpressiva até 2005, ocupava apenas 25 hectares 

em todo o município, saltou para 22.260, em 2010, e, 52.000 hectares, em 2015, o que 

demonstra a influência do uso e ocupação das terras do município de Mineiros. Ainda é 

possível verificar o crescimento da produção do milho, que passou de 8.000 hectares, em 

1990, para 76.000 hectares, em 2015. 

No que diz respeito a produção de arroz no município de Mineiros, verifica-se a 

quantidade significativa de área plantada entre os anos 1990, 1995 e 2000 e queda nos anos 

2005 e 2010, registrando nenhuma área plantada com o grão em 2015, movimento muito 

parecido com o município de Jataí, analisados anteriormente. No entanto, a produção de feijão 

não segue os mesmos padrões apontados por Queiroz (2010), se demonstrando com área 

relativamente reduzida no município. 

Quanto à estrutura fundiária de Mineiros, conforme demonstrado na tabela 16, ocorreu 

o aumento do número de estabelecimentos de até 200 hectares, passando de 41,6%, em 1995, 

para 59,48% do total, em 2017. Na faixa dos que possuem de 200 a menos de 1.000 hectares, 

houve o decréscimo no número de estabelecimentos, passando de 58,07% em 1995, para 

46,44% em 2017 e, o mesmo para os que possuem mais de 1.000 hectares, decaindo de 

15,28%, para 7,73% no mesmo período. 

 

Tabela 16 – Mineiros: número de estabelecimentos agropecuários por grupos de área 

total (1995 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

200h 

% 

De 200 a 

menos de 

1.000ha 

% 
Mais de 

1.000ha 
% Total 

1995 384 41,6 398 43,12 141 15,28 923 

2006 552 45,54 470 38,78 190 15,68 1212 

2017 885 59,48 488 32,80 115 7,73 1488 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 
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No que diz respeito a área ocupada pelos estabelecimentos, Mineiros se apresenta 

ainda mais concentrada do que Jataí. Conforme demonstrado na tabela 17, a área dos 

estabelecimentos de até 200 hectares obteve leve aumento, entre 1995 e 2017, passando de 

5,85 para 8,89%. No estrato dos de 200 a menos de 1.000 hectares, diferentemente de Jataí, 

houve o aumento da área, saindo de 35,36% em 1995 para 37,54%, em 2017. Os com mais de 

1.000 hectares apresentaram pequeno decréscimo, caindo de 58,79% para 53,57% no mesmo 

período. 

 

Tabela 17 – Mineiros: área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total 

(1995 – 2017) 

Ano 

De 0 a 

menos de 

200h 

% 

De 200 a 

menos de 

1.000ha 

% 
Mais de 

1.000ha 
% Total 

1995 31.946 5,85 193.202 35,36 321.241 58,79 546.389 

2006 40.150 6,17 212.333 32,64 398.062 61,19 650.545 

2017 49.886 8,89 210.659 37,54 300.609 53,57 561.154 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 

 

No município, conforme demonstrado na Tabela 18, também houve mudanças quanto 

ao pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários. Na agricultura, em 1995, ocupava-se 

606 pessoas (18,29%), passando a 1.455 (26,07%), em 2017. O maior número se revela na 

pecuária – que, segundo Silva (1984), Mineiros fundamenta sua tradição –, em que houve a 

elevação de 2.708 (81,71%), em 1995, para 4.126 (73,93%), em 2017. 

 

Tabela 18 – Mineiros: pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários por classe de 

atividade (1995 – 2017) 

Ano Agricultura % Pecuária % Total 

1995 606 18,29 2.708 81,71 3.314 

2006 801 23,50 2.607 76,50 3.408 

2017 1.455 26,07 4.126 73,93 5.581 

Fonte: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 (IBGE, 2019). Organização: do autor, 2019. 

 

O que pode explicar esse aumento, de acordo com o IMB (2016), é que Mineiros conta 

com pelo menos dois grandes abatedouros de gado bovino, a Marfrig, instalado em 2013 e a 

JBS, que atua no município desde 2009, esta última envolvida na operação Carne Fraca, em 

2017, operação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil, que investigou a JBS e que foi 
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acusada de adulterar a carne vendida nos mercados interno e externo (MOREIRA, 2017) e 

fechou a filial de Mineiros por pelo menos 90 dias. 

 

4.2. As ocupações como modo de vida e reprodução social 

 

O processo de expansão do capital no campo sustenta-se, de acordo com Oliveira 

(2001), na expropriação dos camponeses. Nessa perspectiva, o capital, ao desenvolver suas 

relações capitalistas (trabalho assalariado), desenvolve também relações tipicamente não 

capitalistas, o campesinato. 

Ainda, de acordo com Oliveira (2001);  

[...] o capital trabalha com o movimento contraditório da desigualdade no 

processo de seu desenvolvimento. No caso brasileiro, o capitalismo atua 

desenvolvendo simultaneamente, na direção da implantação do trabalho 

assalariado, no campo em várias culturas e diferentes áreas do país, como 

ocorre, por exemplo, na cultura da cana-de-açúcar, da laranja, da soja etc. 

Por outro lado, este mesmo capital desenvolve de forma articulada e 

contraditória a produção camponesa. Isto quer dizer que parto também do 

pressuposto de que o camponês não é um sujeito social de fora do 

capitalismo, mas um sujeito social de dentro dele. (OLIVEIRA, 2001, p. 

185). 

 

Deste modo, de acordo com Alves (2015), essa “especificidade” do camponês o torna, 

ainda mais, “[...] um sujeito com características peculiares dentro de um modo de vida 

particular e que, contraditoriamente, faz parte do sistema capitalista de produção” (ALVES, 

2015, p.118). 

Para Marques (2008), o campesinato refere-se: 

[...] a uma diversidade de formas sociais baseadas na relação de trabalho 

familiar e formas distintas de acesso à terra como o posseiro, o parceiro, 

o foreiro, o arrendatário, o pequeno proprietário etc. A centralidade do 

papel da família na organização da produção e na constituição de seu modo 

de vida, juntamente com o trabalho na terra, constituem os elementos 

comuns a todas essas formas sociais. (MARQUES, 2008, p. 60, grifo nosso). 

 

De acordo com Martins (1981), essa diversidade de formas de ocupação camponesa da 

terra é resultado do próprio sistema capitalista e, com isso, não pode ter um “modelo padrão” 

de interpretação de suas práticas, pois é bem mais do que uma mera tipificação, na verdade, é 

um sujeito histórico e político. 

Assim, a campo e realizando as entrevistas, constatou-se sujeitos que ocupam e 

produzem na beira da estrada fazem parte destas contradições, pois também são ou 
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reproduzem o modo de vida e de ser camponês, independente da forma de se apropriar da 

terra. Mitidiero Junior (2013) corrobora com isso quando afirma: 

[...] é uma forma de ser e estar no território, de reproduzir-se socialmente a 

partir daquilo que faz parte da sua tradição, que é produzir alimento, 

culminando em uma forma de resistência a expropriação e uma estratégia de 

sobrevivência, mesmo se esses sujeitos não estejam organizados em 

movimentos sociais. (MITIDIERO JUNIOR, 2013, p.46). 

 

Com base em Shanin (2005), não se delimita um conceito específico de camponês para 

os ocupantes das rodovias, pois, ora é possível descrevê-los, stricto sensu, como camponeses 

em si, como classe social historicamente constituída, baseada no trabalho familiar e com 

modo singular de produção e; ora identificam-se apenas um modo de ser ou de viver, um 

modo de produzir e de se reproduzir, ou as vezes nem isso. 

Tendo isso em vista, na GO-164, rodovia estadual que corta o estado de Goiás no 

sentido Sudeste-Noroeste, especificamente no trecho do município de Santa Helena de Goiás, 

retratado no mapa 7, a maior parte deles vive, de fato, em casas construídas às margens desta 

estrada e se sustentam daquilo que produzem e/ou de empregos e subempregos em fazendas 

nas imediações, como revelam os dados coletados nas entrevistas.  

 

Mapa 7 – Santa Helena de Goiás: ocupações às margens da rodovia estadual GO-164 

 
Fonte: IMB, 2017; FRANÇOZI, 2019. Organização: do autor, 2019. 
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A maior parte das casas, demonstradas na foto 1, é construída de lona e madeira, que 

para Fernandes (2012) representa o caráter transitório destas ocupações, “realidades em 

transformação”, pois não são, ou pelo menos não deveriam ser, para sempre. Por outro lado, 

na foto 2, constatam-se casas de alvenaria, que em geral, pertencem às ocupações mais 

antigas, com 11, 14 e até 16 anos de existência. 

Em Santa Helena de Goiás as ocupações estão presentes, principalmente, nos terrenos 

mais acidentados, particularmente onde foi necessário, para a construção da rodovia, o 

soerguimento do “leito” da camada asfáltica, deixando uma vala de aproximadamente 5 

quilômetros de extensão e um degrau de quase dois metros de altura, que invisibiliza ainda 

mais a sua presença na rodovia, pois, se mal são vistos quando percorrem estes trajetos, 

imagine-os dentro de buracos!  

 

Foto 1 – Santa Helena de Goiás: habitação de lona na margem da GO-164  

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Outra característica das ocupações é a concentração próxima ao perímetro urbano do 

município. Tanto para Souza (2013), quanto para Alves (2015), esta é uma estratégia utilizada 

pelos camponeses, pois a proximidade permite-lhes a venda do que produzem na cidade, além 

de garantirem o acesso a serviços públicos, como postos de saúde, escolas e assistência social, 

além de comércio e serviços. 
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Foto 2 – Santa Helena de Goiás: casa de alvenaria na margem da GO-164 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

No entanto, as ocupações em Santa Helena de Goiás têm na produção para a venda um 

papel secundário. De acordo com as entrevistas, os ocupantes têm na beira da estrada em 

primeira instância, uma fonte de alimentos. Isso pode ser verificado nas falas dos 

entrevistados que, ao serem questionados quais motivos os levam a ocuparem a beira da 

estrada, responderam: 

Aqui é pra plantar uns trem pra comer, uma fruta pra comer, por que não dá 

conta de comprar os trem pra comer, uai. Aí tem que plantar o que é da 

gente. Por que na rua você não dá conta de comprar tudo que você precisa. 

Tudo é caro. Aqui você planta os trem, você planta um pé de banana, você 

planta um pé de mandioca. (Entrevistado G. 2019). 

 

É que o aposento é pouco. Deixa te falar. Eu não moro aqui, eu tenho minha 

casinha lá na cidade, só que não tem espaço, né? Aí eu planto minhas coisa 

aqui, pra ter o que comer, né, e ainda ter uma rendinha, né. (Entrevistado J. 

2019). 

 

Ó, o motivo, é por que dentro da cidade a gente não tem jeito de você criar 

nada, e as coisas estão difícil. [...] Aqui apesar que não tem energia, o gasto 

que a gente tem na rua com isso é muito. [...] E vai criando um porquinho 

pra ir sobrevivendo, pra comer, aí vende um leitão, e é desse jeito. Por que 

na rua mesmo, eu que vivo com um salário só, da minha aposentadoria, não 

dá. Aqui é onde eu cato uma lavagem, um trem devagarzinho, e vou 

ajeitando e criando os meus bichos. (Entrevistado D. 2019). 

 

Há ainda aqueles que se dividem entre a vida na cidade e no campo ao mesmo tempo, 

seja trabalhando ou morando, o que não minimiza ou retira a condição de camponês que 

produz nas margens (Fotos 3 e 4). Esse modo de vida, de acordo com Mitidiero Junior (2010), 
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indica como o capital pressiona o trabalhador, da mesma forma que indica a resistência de 

uma classe social, o campesinato. 

 

Foto 3 – Santa Helena de Goiás: produção de maracujá na margem da GO-164 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Com isso, verifica-se a heterogeneidade nessas ocupações nas faixas de domínio, pois, 

quando se observa a quantidade de terra disponível, a técnica e os equipamentos agrícolas, a 

renda e a composição familiar. Esses fragmentos de terras representam para esses agricultores 

muito mais do que um espaço de produção, constituindo-se também em local de moradia. 

 

Foto 4 – Santa Helena de Goiás: produção de mandioca na margem da GO-164 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 
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Conforme evidenciam Paulino e Almeida (2010), como o camponês não visa ter como 

produto final o lucro, mas sim a reprodução da família, acaba por recorrer, muitas das vezes, 

ao trabalho acessório, seja ele no campo ou na cidade, bem como a migração, porém, “[...] são 

situações que, a princípio, seriam indícios de descamponização, mas que, na prática, se 

convertem em estratégias de resistência, um negar-se para continuar sendo aquilo que nunca 

deixaram de ser” (PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 21). 

Este processo de resistência fica aparente quando verifica-se na fala do sujeito a sua 

“insistência” em retornar à terra, mesmo que marginalizado nas beiras de estradas. Ao 

averiguar as suas origens, a maior parte dos entrevistados aponta ter trabalhado, vivido ou 

nascido no campo, pergunta-se: O senhor/senhora já viveu ou trabalhou no campo antes 

de se estabelecer aqui? 

Desde o dia que nasci, eu acho que já nasci de mão na roça. (Entrevistado 

A. 2019). 

 

Já, no arado, antes de morar aqui eu morava na fazenda, trabalhava pros 

outros. Desde que eu era nova até a idade que eu to agora eu trabalhei na 

roça. (Entrevistada B. 2019). 

 

Já. Rapaz, eu acho que uns 30 anos da minha vida foi trabalhando na roça. 

(Entrevistado D. 2019). 

 

Eu morei sempre na roça, sempre na roça, nunca morei na cidade. mas 

trabalhar assim, eu trabalhava fazendo queijo, quando eu ajudava meu 

marido, fazia mais esses trem mais da casa, né. (Entrevistada E. 2019). 

 

Quanto a origem dos ocupantes das áreas à beira das rodovias GO-164 e BR-364, 

constatou-se a presença de diversas regiões, como Nordeste (Pernambuco e Bahia), Sudeste 

(Minas Gerais e São Paulo), Sul (Rio Grande do Sul) e, principalmente, Centro-Oeste (Goiás 

e Mato Grosso). Esses, com suas culturas peculiares, estão há mais de 35 anos na região e, 

devido às consequências dos processos socioterritoriais que provocaram a expulsão e exclusão 

dos camponeses da terra, hoje engrossam a massa de indivíduos nessa situação. 

Isso demonstra uma das faces do processo de territorialização do capital no estado de 

Goiás, que se deu pelas várias dimensões da expulsão dos pequenos agricultores ocupantes 

das fazendas goianas, como agregados, caseiros, parceiros, expulsos a partir da 

implementação do Estatuto da Terra, em 1964. Além disso, com as transformações e relações 

de trabalho impostas pelo agronegócio, muitos pequenos agricultores e suas famílias se 

transformaram em trabalhadores nas grandes explorações agropecuárias (CALAÇA, 2014). 
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Para Marques (2008), o camponês brasileiro é também um migrante, e sua exploração 

não representa uma ruptura total dos seus vínculos com a terra. A maioria dos camponeses, 

mesmo fora dela, mantém algum vínculo – distante ou próximo – com a terra, que pode ser 

pela relação direta de trabalho, família ou de origem.  

O que explica, em parte, a permanência entre eles de um conjunto de 

símbolos e valores que remetem a uma ordem moral ou lógica tradicional e a 

possibilidade de o acesso à terra se apresentar como uma alternativa para 

pobres do campo e da cidade que buscam assegurar a sua sobrevivência 

mantendo a dignidade de trabalhador. (MARQUES, 2008, p. 65). 
 

É possível também, pela fala dos sujeitos, identificar as contradições entre a lógica 

camponesa e capitalista, bem como as transformações ocasionadas por esta última ao se 

expandir pelo município.  

Até hoje meu filho, desde que me entendo por gente. Já trabalhei na colheita, 

já fui vaqueiro. Mexia mais com gado mesmo. Só que hoje é só servicinho, 

depois da cana baixou muito o movimento por aqui. Agora é só quando tem 

uma reforma de pasto, uma reforma de cerca, quando tem que fazer uma 

piquetagem. (Entrevistado L. 2019). 

 

Minha vida toda foi na roça. Acordar cedo, tirar leite, capinar, fazer cerca, ó 

minhas mãos aqui, ó. Só que aí chegou à cana né, a primeira coisa que eles 

faz é tirar a cerca. Aí eu mais minha mãe foi morar na cidade, na casa da 

minha vó. (Entrevistado I. 2019). 

 

De acordo com Fabrini (2007), o caráter dos vínculos que os camponeses estabelecem 

com a terra é uma forma de resistência, uma vez que a terra não é vista, necessariamente, 

como mercadoria para acumular capital. Assim, “o cultivo de uma determinada planta não é 

apenas um produto agrícola comercial, mas também parte do mundo camponês vinculado 

diretamente à natureza” (FABRINI, 2007, p.26), 

O uso e a ocupação das terras das beiras das estradas podem ser compreendidos como 

negação da realidade social, como forma de discordar dela sem demonstrar, visivelmente, 

uma luta política para transformá-la. Para Alves (2015), a ocupação destas faixas “[...] 

caracteriza-se como uma estratégia de resistência desencadeada como forma de garantir a sua 

existência social e econômica no modo de produção capitalista” (ALVES, 2015, p.132). 

Para Hobsbawn (1983), essas incongruências dos camponeses, manifestadas em 

diferentes regiões do mundo, revelam a impotência do campesinato em relação àquilo que é 

reconhecido como político, na medida em que a política aparece como território privilegiado 

somente para certas classes sociais, como por exemplo, o agronegócio brasileiro. 
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Para Martins (1989), a expropriação do camponês, que perpassa a propriedade privada 

da terra, mas é também do seu aspecto cultural e político-organizacional, transfigura-o em 

classe subalternizada, quando “o capital não o priva apenas de mercadorias, reduzindo-o a 

consumidor marginal, mas priva-o, também, do conhecimento e do saber adequados à 

compreensão e à explicação do capitalismo” (MARTINS, 1989, p.106). 

Neste sentido, ao serem questionados sobre a participação em movimentos sociais ou 

organizações coletivas, parte dos entrevistados revela certa aversão. Pegunta-se: O 

senhor/senhora participa de algum movimento/organização social ou organização 

coletiva? Se sim, qual? Se não, por que? 

Não, eu peguei uma carteira aqui que diz que ia dar uma terra pra nois, aí no 

dia que sai diz que me chamava. Isso aí diz que o governo ia dar um pedaço 

de chão pra gente, pra recuperar uma nascente, as cabeceiras dos rios, uma 

conversa fiada aí, acho que esse trem nunca sai nada não, porque o governo 

não quer nada com ninguém não. E sobre o movimento, eu não gosto de 

mexer com trem dos outros não, com tomar trem dos outros não, eu to aqui 

por que é do governo. (Entrevistado A. 2019). 

 

Uai, eu não gosto muito disso ai não, né? Mexer com trem que é dos outros, 

fazer bagunça assim eu não sei. Nunca mexi com esses trem não. 

(Entrevistado J. 2019). 

 

Não e nem quero. Não quero envolvimento com esse tipo de gente não, que 

fica tomando terra de fazendeiro aí. Isso aí é só confusão desse povo, não é? 

(Entrevistado K. 2019). 

 

Por outro lado, parte dos entrevistados revela ter participado ou ter interesse em 

participar destes movimentos:  

Não, mas se precisar a gente participa também. Só que eu não sei muito o 

que faz lá, mas se for melhor e meu esposo aceitar a gente vai, uai. 

(Entrevistado B. 2019). 

 

Ó, eu já participei desses trem já. Fiquei um ano acampado no posto São 

Pedro, aí depois no Joaquim eu fiquei mais um ano. E foi desse jeito. Mas o 

lugar que eu fiquei foi lá perto da placa do boi, lá eu fiquei mais de ano. Ai 

eu desisti por que tava difícil demais. Pra você que tem família, não dá. Ai 

foi apertando e eu tive que vir pra rua. Aí eu aluguei aquele pedaço ali na 

frente, não tinha nada. Aí eu fui criando um porquinho e juntando um 

dinheirinho pra poder comprar aqui. (Entrevistado D. 2019). 

 

Uai, participar assim eu nunca participei. Se eles me convidar pra participar, 

eu participaria. Só que anda tudo dando nada mesmo. Não sei. Assim, eu 

acho que a gente sempre tem que buscar uma melhora, aqui no momento eu 

não tô tendo essa melhora, né. (Entrevistado E. 2019). 

 

Já fui já. Já fiquei no sem-terra uns dois, três anos. Lá na placa do Boi, 

muitos anos atrás, em dois mil e..., em dois mil. A, e também uma outra vez 

eu fiquei de dois mil e nove a 2011, la perto da Acreúna. Aí nois saiu de lá 
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por que dividiu a turma, e eu tinha esse barraquinho aqui, que mora minha 

irmã. Aí uns saiu pra lá, outros saiu pra cá. Aí ficou uns ali no Mijó, né, tão 

até hoje ali. Aí não deu em nada né, e cada qual voltou pra sua casa, né. 

(Entrevistado H. 2019). 

 

Nestas últimas falas, compreende-se a desarticulação política dos ocupantes da GO-

164 no contexto em que estão inseridos. Apesar de se encontrarem à margem da sociedade, 

seu discurso se apresenta contraditório, tendo em vista que, como se observa nos capítulos 

anteriores, é na ocupação de terras, organizada por movimentos socioterritoriais, que a 

reforma agrária teve alguma efetivação no Brasil e no estado de Goiás. 

A própria ocupação da beira da estrada, “propriedade” do Governo do estado, é 

sintoma da subalternização destes camponeses. Interpretando Martins (1979), quando 

evidencia o rompimento dos vínculos de dependência, estabelecidos pelos despejos dos 

posseiros, dos trabalhadores agregados, dos colonos e foreiros, ou seja, a expulsão, o que se 

revela é o real significado da propriedade privada da terra. 

Ocupar a beira da rodovia é um meio de reproduzir estas “velhas” estruturas de 

dominação do capital latifundiário sobre os camponeses, pois as ocupações, desarticuladas e 

“desorganizadas”, não questionam a concentração fundiária, muito menos o latifúndio. Na 

verdade, a propriedade privada, como exemplifica Martins (1979), “libertada” destes sujeitos, 

transforma a terra em sinônimo de trabalho 

[...] que organiza as novas concepções da vida, do eu e do outro, do nós, do 

movimento, das relações sociais, os novos valores, o projeto. A nova cultura 

está centrada no trabalho (e suas dificuldades) e não na propriedade, na 

liberdade de quem trabalha na condenação do cativeiro, na concepção de 

direitos produzidos pelo trabalho. (MARTINS, 1979, p.21-22). 

 

Outra característica evidenciando o sentido de propriedade privada que a terra possui 

para os ocupantes da GO-164 é o modo de conseguirem suas “parcelas”. Quando 

questionados como funciona a aquisição ou ocupação da beira da rodovia, responderam: 

Eu comprei, [...] eu comprei isso aí, esse barraco eu que fiz, e entrei pra 

dentro, comprei o mato. Na época não tinha nada aqui, só tinha o mato. 

Comprei, e outra coisa, foi a prestação, porque não tinha dinheiro. 

(Entrevistado A. 2019). 

 

Igual eu te disse, eu vivia li na frente de aluguel até que eu comprei aqui. 

Funciona assim, o cara vende o que tem dentro, se o cara tiver uma galinha, 

você compra a galinha, se o cara tiver um barraco, você compra o barraco. 

Aí eu tinha um dinheiro meu que saiu do DPVAT e eu dei entrada aqui e 

parcelei o resto. Quando eu comprei aqui foi 22 mil e tinha esse guerobal 

aqui, um mandiocal grande ali pra cima e na parte de baixo e, tinha essa 

casa, essa de baixo aqui. (Entrevistado D. 2019). 
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Aqui tinha essa casa aqui e meu marido tinha recebido um dinheiro quando 

se aposentou. Aí ele comprou. Pagamos oito mil na época, pela terra e por 

esse pedacinho aqui. Não tinha nada, essas arvores aí foi tudo nois quem 

plantou e ó o tamanho que já tá. (Entrevistado M. 2019). 

 

A compra do direito de uso ou a constituição de documentos que não tem valor 

jurídico, como tentativa de validar a sua presença e posse na beira da rodovia, demonstra não 

hver o caráter questionador da propriedade privada da terra e, que por mais que a sua presença 

indique o descompasso real da estrutura fundiária – tanto nacional, quanto estadual – as 

ocupações em Santa Helena de Goiás são sintomas de algo muito maior dentro do 

capitalismo, que é a cada vez mais crescente pobreza. 

Prova disso, como apontado na foto 05, é o “recibo” de compra e venda de parte de 

uma das parcelas ocupadas em Santa Helena de Goiás, pelo valor de R$8.000,00 reais, 

assinados pelas partes, mas que não tem valor algum. No entanto, simbolicamente, representa 

a posse da propriedade, que conforme salienta Martins (1979), é quase uma entidade divina 

no capitalismo. 

 

Foto 5 – Santa Helena de Goiás: recibo de compra e venda de uma parcela da beira da 

rodovia GO-164 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 
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Ao mesmo tempo, a comercialização também evidencia que a terra, neste contexto, 

possui essencialmente valor de uso (MARTINS, 1990), pois não é ela, ou seu “título”, quem 

tem valor de troca, mas sim as “benfeitorias” que estão sobre ela, como a casa, o poço d’água, 

os cercados, assim como os animais e as plantações, etc., e a terra tem para seus ocupantes um 

modo de reproduzir-se. 

O mesmo acontece no trecho da BR-364, nos municípios de Jataí e Mineiros. Em 

Jataí, representados no mapa 8, as ocupações também se concentram nas proximidades do 

perímetro urbano e próximas ao Distrito de Naveslândia. No entanto, constatou-se que entre 

meio a essas ocupações encontram-se movimentos socioterritoriais acampados, como o Terra 

Livre, o Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) e a Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura Familiar de Goiás (FETRAF-GO). 

 

Mapa 8 – Jataí: ocupações às margens da rodovia federal BR-364 

 
Fonte: IMB, 2017; FRANÇOZI, 2019. Organização: do autor, 2019. 

 

Portanto, classificam-se os ocupantes de Jataí e Mineiros como: participantes de 

movimentos e não participantes. Os participantes ocupam um ponto específico da rodovia o 

qual é acompanhado dos demais camponeses que fazem parte do movimento, os quais serão 

abordados especificamente no capítulo 5. Já os não participantes procuram, cada um do seu 
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jeito, conforme as entrevistas, locais que satisfaçam suas necessidades como, principalmente, 

a proximidade a rios e matas, para que tenham acesso à água e à lenha. 

Com as entrevistas53 realizadas, percebeu-se que os fenômenos ocorrem em separado, 

por mais que algumas destas ocupações sejam dissidências ou resquícios destes movimentos. 

No entanto, o discurso de seus ocupantes é muito semelhante ao encontrado em Santa Helena 

de Goiás, de pessoas que encontraram na beira da rodovia uma forma de existir. 

Na dissolução destes acampamentos ao longo da história, seja pela migração do 

movimento ou pela conquista da terra, algumas pessoas foram ficando para trás ou se 

realocando em outros acampamentos: 

Eu to aqui já tem pra mais de 10 anos. [...] Nois fazia parte do Rômulo 

Pereira [...]. Só que nois era muita família, era 126, só que lá a terra não dava 

pra todo mundo. Aí uma parte foi pra lá, acampar lá, outra parte foi no 

Guadalupe e outra parte foi no Novo Mundo, e nois ficou. [...] Não tenho 

mais idade pra ficar com essas conversa não, to bem aqui onde eu to, já me 

aposentei, tenho meus trem pra cuidar. (Entrevistado P. 2019). 

 

[...] eu mais minha mulher veio pra cá em 2007, quando assentou o pessoal. 

Aí o sindicato trouxe nois pra cá. Só que tamo ai, né. Só esse aqui tem mais 

de 16 anos, a gente vai perdendo a esperança. [...] Antes a gente vivia disso 

aqui, agora nois vem só no final de semana, pra tirar umas mandioca ai pra 

despesa e pras reunião que tem todo mês. (Entrevistado S. 2019). 

  

Há ainda aqueles que, como em Santa Helena de Goiás, não tem ligação com 

movimentos e até os repudiam, mesmo vivendo a menos de um quilômetro de distância. Para 

Fabrini (2017), isso faz parte da complexidade da própria classe camponesa. Segundo este 

autor, as contradições camponesas se manifestam na dimensão social, política e das relações 

de produção. Independentemente da posse ou propriedade da terra, os camponeses 

reproduzem padrões conservadores, autoritários e, ao mesmo tempo, gestos de solidariedade, 

tomam decisões questionadoras e críticas à estrutura e superestrutura da sociedade. 

Assim, ao mesmo tempo em que ocupam a beira da rodovia, negam a dimensão 

política da ocupação; ao mesmo tempo em que se reproduzem socialmente e produzem seus 

alimentos em cantos apertados às margens da sociedade, não questionam a propriedade 

privada da terra, ou reclamam sua função social, pois não querem “nada dos outros”. 

Por outro lado, em dois casos que chamam a atenção, um em Mineiros e outro em 

Jataí, deparou-se com produções em quantidade considerável na margem da BR-364, como 

demonstrado nas fotos 6 a 9. 

 

 
53 Em Jataí foram realizadas 9 entrevistas com os ocupantes e 5 entrevistas com os líderes dos movimentos. Em 

Mineiros foram realizadas 12 entrevistas com os ocupantes e 1 entrevista com líder de movimento. 
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Foto 6 – Mineiros: produção de hortaliças na margem da BR-364 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Em ambos os casos, os ocupantes declararam obter renda líquida de aproximadamente 

R$2.000,00 reais por mês, exclusivamente do local onde produzem. Em Mineiros, a produção 

é irrigada com a água de um poço que, por gravidade, abastece duas caixas d’água de 5.000 

litros e rende, segundo o entrevistado (Entrevistado Y. 2019), 1.500 pés de hortaliça 

mensalmente, os quais vende para pequenos mercados e de porta em porta nos bairros de 

Mineiros. 

 

Foto 7 – Mineiros: estufa para mudas hortaliças na margem da BR-364 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 
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Em Jataí, o entrevistado (Entrevistado AC. 2019) declarou que produz cerca de 600 

pés de hortaliças por mês, irrigados manualmente com a água de seu poço e vendidos na feira 

municipal de Aparecida do Rio Doce, cidade goiana limítrofe ao município de Jataí. Ainda 

produz cerca de 60 litros de leite por dia com 3 vacas, entregue por seu vizinho para o 

laticínio Agromilk, no município de Jataí. 

A produção à margem da estrada evidencia uma das facetas concretas da questão 

agrária brasileira, que é a concentração fundiária, a qual exterioriza da sociedade grande parte 

da população. O domínio do capital, representado pelo latifúndio improdutivo ou pela grande 

fazenda do agronegócio exportador, produz feições geográficas no território que também 

podem ser exemplificadas pelas ações políticas dos movimentos sociais, assim como pela 

população pobre que produz a beira das rodovias. 

 

Foto 8 – Jataí: produção de hortaliças na margem da BR-364 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Essa produção de beira de estrada é uma forma do camponês de ser e estar no 

território, de reproduzir-se socialmente a partir daquilo que faz parte da sua tradição, que é 

produzir alimento, culminando em uma forma de resistência a expropriação e uma estratégia 

de sobrevivência, mesmo se esses sujeitos não estejam organizados em movimentos sociais. 
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Foto 9 – Jataí: produção de hortaliças na margem da BR-364 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Ainda, com as entrevistas, verificou-se a idade dos ocupantes, sua escolaridade, a 

maneira como preparam seus alimentos (se com gás de cozinha ou lenha), assim como o 

número de ocupantes e se estes recebem o auxílio do programa Bolsa Família. A partir da 

coleta de dados, formularam-se gráficos para representar as respostas obtidas. 

Quanto ao Bolsa Família, dos 25 entrevistados, apenas 4 afirmaram receber o auxílio 

do programa, revelando que a obtenção de renda destes sujeitos submetida apenas aos ganhos 

dos trabalhos que porventura conseguem durante o ano. Quanto ao programa, cujo um dos 

objetivos é assegurar minimamente a renda para pessoas em situação de vulnerabilidade 

(WEISSHEIMER, 2018), o mesmo demonstra-se com pouca efetividade, pois como evidencia 

Resende (2020), sob o governo Bolsonaro, o programa enfrenta o período mais longo de 

baixo índice de entrada de novos beneficiários da história do programa, somando mais de 1 

milhão de pessoas na fila de espera. 

Isso reflete na maneira como estes sujeitos sobrevivem, tendo em vista que o fator 

renda é um dos determinantes da “qualidade de vida” que estes sujeitos possuem, pois para 

além da renda, o Bolsa Família é um programa de acompanhamento destas famílias 

(WEISSHEIMER, 2018). Deste modo, demonstrado no Gráfico 16, apenas 2 famílias cozem 

seus alimentos com gás de cozinha, por outro lado, 15 das famílias entrevistadas, usam apenas 

lenha para esta atividade, enquanto 8 utilizam de ambos os métodos. 
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Gráfico 16 – utilização de gás de cozinha ou lenha nas ocupações da GO-164 e da BR-

364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Outro fator que faz parte das ocupações é a idade de seus ocupantes, que revela uma 

população mais velha, em geral aposentados. Conforme podemos ver no Gráfico 17, 14 dos 

entrevistados possuem mais de 50 anos, 9 possuem mais de 30 até 50 anos, enquanto apenas 2 

possuem menos de 30 anos. Dos 25 entrevistados, 9 declararam serem aposentados, seja pela 

idade ou por algum tipo de invalidez. 

 

Gráfico 17 – idade dos ocupantes da GO-164 e da BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 
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Como evidencia Silva (2007), a presença de pessoas mais velhas nos acampamentos 

demonstra a trajetória de injustiças sociais no campo. Conforme a autora, estes sujeitos, 

geralmente oriundos do meio rural, após uma vida de sujeições do trabalho no campo, acabam 

vendo na luta, forma de retornar para a terra. Deste modo, concorda-se com a autora quando 

nas entrevistas, estes sujeitos apresentam estas características, como verificado em seus 

depoimentos anteriormente. 

Além da presença de idosos nestas condições, também se percebeu grande quantidade 

de pessoas que ocupam a beira da rodovia sozinhas, ou apenas com um companheiro ou 

companheira, como demonstrado no gráfico 18. Deste modo, 11 dos entrevistados declararam 

morarem sozinhos nos locais onde ocupam, enquanto 6 entrevistados declararam morarem 

apenas com mais uma pessoa. Ainda, 4 ocupantes declararam que 3 pessoas residiam na 

ocupação; 3 declararam que 4 pessoas moravam na ocupação; e apenas 1 declarou pelo menos 

5 pessoas morarem no local onde ocupam. 

 

Gráfico 18 – número de ocupantes por local ocupado na GO-164 e na BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Por fim, avaliou-se o nível de escolaridade dos ocupantes. Conforme o Gráfico 19, 7 

entrevistados declararam não terem terminado o ensino fundamental; 11 disseram possuir 

ensino fundamental completo; 3 ensino médio incompleto; e 4 ensino médio completo. A 

baixa escolaridade apresenta a falta de acesso a um direito constitucional, que é a educação. 

Esta falta de acesso se deve ao início cedo da vida de trabalho destes sujeitos, que abandonam 

a educação formal para ajudar na composição da renda familiar (MOLINA; ROCHA, 2014). 
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Gráfico 19 – idade dos ocupantes da GO-164 e da BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Conforme Molina e Rocha (2014), esta situação se faz diferente nos locais em que há a 

presença de movimentos sociais, pois a educação é uma das bases que compõem tais 

movimentos, assim como as premissas da Educação do Campo, além de políticas públicas 

específicas de educação superior, como o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA) e o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo (PROCAMPO). 

Dito isso, adentram-se na discussão referente a estes movimentos que, apesar de 

existirem em Santa Helena de Goiás, não fazem parte do cotidiano dos ocupantes, mas que ao 

contrário, estão presentes em Jataí e Mineiros. No entanto, esses movimentos demonstram-se 

fragilizados, acuados, também nessas beiras de estradas e, por muitas das vezes, sem objetivo 

concreto. A terra, a falta dela, ainda é o problema central, mas o questionamento da 

propriedade privada e a concentração perecem ter se tornado secundárias no discurso destes 

movimentos. 
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5. OS MOVIMENTOS E LUTAS NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO: a BR-364 

entre Caçu e Mineiros/GO 

 

O presente capítulo “nasceu” em decorrência dos campos realizados para responder as 

questões do capítulo anterior. Quando se estipularam os sujeitos da pesquisa, não se 

imaginava deparar com o número e a complexidade dos movimentos socioterritoriais 

existentes nas margens da BR-364, tanto que havia reservado apenas uma seção para este 

debate e que acabou tornando-se relevante na medida em que se foi investigando suas 

contradições. 

Com isso, notou-se que estes movimentos e ocupações – em especial no caso da BR-

364 – tem ligação quando boa parte destes ocupantes que não fazem parte dos movimentos, 

estiveram um dia em suas “fileiras”, ou seja, num passado não muito distante, estavam lado a 

lado nas ocupações e acampamentos, na luta e na espera por terra. 

Assim, faz-se importante analisar estes movimentos em sua atuação neste momento 

em que políticas de acesso a terra são desmontadas ano a ano e estas organizações se veem 

sem perspectiva de melhora com suas ações. Conforme Girardi (2019), tal fato se deve, 

principalmente, pelo aumento recente da violência não somente contra estes sujeitos, os 

camponeses, mas também contra povos tradicionais e indígenas, que vem experimentando a 

“forma última” do capitalismo, o neoliberalismo. 

Ainda, se deparou com sujeitos que, em maior ou menor grau, fazem parte das 

contradições da alta concentração fundiária no país, aqueles que ocupam a margem da rodovia 

por não terem condições de moradia digna no meio urbano. Para Goldfarb (2007), este tipo de 

ocupação vem “tomando” as margens, tantos dos meios urbanos, quanto da sociedade em 

geral, tendo em vista que se faz de uma população pobre, com baixo nível de escolaridade, 

migrante das regiões rurais do país. 

Assim, dividiu-se este capitulo em duas partes. Na primeira debateu-se e apresentou-se 

a espacialização dos movimentos de luta pela terra, assim como suas características e relações 

entre os acampados, apresentando fotos coletadas em campo, bem como entrevistas realizadas 

com as lideranças. Na segunda parte, verificaram-se as contradições das ocupações por 

moradia, que apresentam unicamente no município de Mineiros. Estas ocupações não são 

alheias ao fenômeno em geral. Seus ocupantes, apesar de não fazerem parte de um 

movimento, ou nada terem com o modo de vida camponês, expressam em suas origens, a 

raízes camponesas e a necessidade de uma ampla Reforma Agrária e até de Reforma Urbana. 

 



 
162 

 

5.1. As lutas dos movimentos 

 

Em Jataí e Mineros há seis movimentos socioterritoriais espacializados pela rodovia 

federal BR-364. Cinco deles encontram-se em Jataí, como evidenciado anteriormente no 

mapa 8 (2 pela FETRAF, 2 pelo Terra Livre e 1 pelo MLST), e apenas um em Mineiros, 

como demonstrado no Mapa 9, que é a junção de um movimento local, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Cabeceira do Lobo (MTRCL) e o MST, foto 10. 

 

Mapa 9 – Mineiros: ocupações às margens da rodovia federal BR-364 

 
Fonte: IMB, 2017; FRANÇOZI, 2019. Organização: do autor, 2019 

 

De acordo com a liderança do acampamento em Mineiros: 

Quando assentou o pessoal do Pouso Alegre a gente ficou meio sem rumo, 

uma parte ficou no acampamento, pra procurar outra área e outra parte 

desmantelou. Aí em 2009 a gente juntou com o pessoal do Cabeceira do 

Lobo aqui nessa mata aqui. [...] Foi difícil no começo porque o pessoal não 

entendia como funcionava o MST, eles não queria entrar na terra, cortar a 

cerca. Aí pra não perder gente a gente resolveu ficar por aqui mesmo. [...] 

Mas é isso ai que o senhor ta vendo, fica meia dúzia de gato pingado ai, tem 

gente que aparece de vez em quando, tem gente que só liga pra saber quando 

vai sair a terra, não entende, sabe? (Líder A. 2019). 
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Foto 10 – Mineiros: Acampamento Parque Nacional das Emas (MST) 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Estas mesmas características também aparecem em Jataí, em sua maioria. Dos cinco 

líderes entrevistados, todos apontam que a dinâmica do acampamento se dá pela ausência dos 

acampados, ou seja, pela fragmentação da luta. No Novo Mundo (FETRAF), foto 11, maior 

de Jataí com 78 famílias registradas, apenas sete residem no local. No Margarida Alves (Terra 

Livre), foto 12, com 63 famílias, apenas três ficam no acampamento integralmente. 

 

Foto 11 – Jataí: Acampamento Novo Mundo (FETRAF) 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 
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Para Feliciano (2003), estar no acampamento é resultado de decisões difíceis tomadas 

com base nos desejos e interesses de quem quer transformar a realidade. No entanto, decidir 

por ficar no acampamento é optar pela luta e resistência. Existem medos e inseguranças. O 

medo de não dar certo, da violência, da polícia. É preciso também se preparar para viver em 

condições precárias. 

 

Foto 12 – Jataí: Acampamento Margarida Alves (Terra Livre) 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Ainda, segundo o autor, estar no acampamento é construir uma identidade, “[...] um 

universo simbólico vivido e construído em outro espaço de luta, onde os camponeses criam 

uma identidade enquanto grupo” (FELICIANO, 2003, p.117). O estudo de Alves (2015), na 

BR-235, em Sergipe, aponta que há relação próxima entre seus ocupantes, independentemente 

de estes não viverem integralmente na beira da estrada e de não comporem um movimento de 

luta pela terra. 

Como mencionado anteriormente, os ocupantes são originários do campo e em algum 

momento foram excluídos do processo produtivo, vendo nas ocupações dessas áreas a chance 

de se tornarem novamente agricultores. Alguns, antes de ocuparem essas faixas, eram 

trabalhadores rurais, e poucos eram assalariados. No caso dos que fazem parte dos 

movimentos não é diferente. 

O que se percebe comumente é que os trabalhadores da terra são expulsos dela, e 

grande parte se retira em direção às cidades em processo de precarização da vida e das 

relações sociais (MENDONÇA; SILVA, 2011). O alto índice de pobreza, atualmente 

instalada no campo, é resultante das políticas públicas que beneficiaram os proprietários de 
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grandes extensões de terras, em detrimento da maioria dos agricultores, fato este que 

intensifica a concentração fundiária. 

Para Roos (2012),  

[...] a miséria, pobreza, violência, expulsão dos camponeses do campo, 

degradação ambiental e o fim da diversidade agrícola são consequências do 

agronegócio. É preciso destacar ainda que este modelo nega a gravidade da 

concentração da terra e ignora a manutenção do rentismo fundiário (ROOS, 

2012, p. 4).  

 

Com isso, parte da população rural é condenada à submissão, dependência e privação, 

a luta pela autonomia, pela sobrevivência, pela dignidade e por vida melhor se torna 

fundamental para a condição camponesa, como uma ação continuada de construção, 

aperfeiçoamento, ampliação e defesa de uma base de recursos (PLOEG, 2006). 

Deste modo, esses camponeses, expulsos por meio da pressão exercida pela 

“modernização agrícola”, buscam nesses espaços marginais de produção agropecuária “suas 

frações do território”. Para Medeiros (2006), o camponês ao perder sua condição de pequeno 

proprietário, ou a sua relação com a terra, passa por um processo de exclusão territorial. 

Porém, a autora afirma que, ao passo que vai construindo o território, o camponês, mesmo se 

incluindo em um novo processo de organização, manifesta as suas experiências acumuladas 

ao longo da sua história de vida. Dentre os diversos espaços de produção marginais ocupados 

pelos camponeses, estão as faixas de domínio da União, que se mostram, aqui, importantes no 

processo de reprodução desses sujeitos. 

Dos sujeitos entrevistados em Jataí e Mineiros, a maior parte aponta ter ficado 

acampado durante alguns meses e até anos nos acampamentos nos próprios municípios, ou em 

municípios goianos próximos, como Caiapônia, Perolândia e Turvelândia. Contudo, nenhum 

dos entrevistados declarou ter sido assentado de Reforma Agrária. 

De acordo com Fernandes (2008), ao mesmo tempo em que a ocupação de terras 

afronta os princípios da sociedade capitalista, é um modo de desenvolvimento do capitalismo, 

uma vez que as áreas ocupadas, quando transformadas em assentamentos rurais, tornam-se 

propriedades familiares que produzirão renda, que, em grande parte, será apropriada pelos 

capitalistas. 

Por outro lado, Fernandes (1994) também ressalta que o trabalhador expulso, 

expropriado e marginalizado, faz parte da reserva de mão-de-obra à disposição dos 

capitalistas. De acordo com o autor, os acampamentos camponeses servem como essa reserva, 

da qual a agricultura capitalista se beneficia. Esse fato não é diferente na ocasião das pessoas 

que ocupam as beiras de rodovias, como evidenciam as falas dos entrevistados. 
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Aqui eu não posso reclamar. Sempre tem serviço pra mim, mas tem que 

trabalhar né? Num tem serviço pra preguiçoso, que nem diz o outro. Se tu 

olhar minha carteira aqui, ó, tem sempre um dinheirinho dentro, mesmo que 

coisa pouca. (Entrevistado T. 2019). 

 

Uai, a gente trabalha pros outros né, enquanto não tem o nosso. O 

[suprimido] sempre arruma uns trem na roça ai pra gente fazer, um milho pra 

catar, uma cerca pra fazer, as veis um caminhão pra descarregar, até maquina 

a gente dirige. (Entrevistado W. 2019) 

 

Também observa-se no relato de uma das lideranças, assim como na foto 13, a 

presença dos camponeses no trabalho acessório, coletando o milho após a colheita, em uma 

propriedade próxima ao acampamento: 

Aqui a gente cata o milho quase todo ano, e uma parte trabalha na safra 

também. [...] É um jeito da gente sobreviver, né? Não é a melhor troca 

possível, por que a gente tem que pagar o caminhão, mas pelo menos a gente 

tira um pouco pras criação e pra comprar os mantimento no acampamento. 

(Líder D. 2019). 

 

Foto 13 – Camponeses de acampamento coletando milho 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Isso demonstra que, a imagem criada de um agronegócio que se diz produtivo, nesse 

caso nas áreas de Cerrado, não só impede o aceso à terra, pois, diferentemente do “território 

do latifúndio”, o “território do agronegócio” produz; por isso, é intocável, 

[...] aparece como espaço produtivo por excelência, cuja supremacia não 

pode ser ameaçada pela ocupação da terra. Se o território do latifúndio pode 

ser desapropriado para a implantação de projetos de reforma agrária, o 

território do agronegócio apresenta-se como sagrado, que não pode ser 

violado. O agronegócio é um novo tipo de latifúndio e ainda mais amplo, 
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agora não concentra e domina apenas a terra, mas também a tecnologia de 

produção e as políticas de desenvolvimento. (FERNANDES, 2008, p. 38). 

 

Ainda, conforme o autor, qualquer que seja o nome utilizado – agricultura capitalista, 

agricultura patronal, agricultura empresarial ou agronegócio –, não é possível esconder a 

concentração e exploração que está na lógica de sua gênese, mesmo com a construção da 

imagem da grande produção.  

O processo de construção da imagem do agronegócio oculta seu caráter 

concentrador, predador, expropriatório e excludente para dar relevância 

somente ao caráter produtivista, destacando o aumento da produção, da 

riqueza e das novas tecnologias. Todavia, a questão estrutural permanece. 

Do trabalho escravo à colheitadeira controlada por satélite, o processo de 

exploração e dominação está presente, a concentração da propriedade da 

terra se intensifica e a destruição do campesinato aumenta. O 

desenvolvimento do conhecimento que provocou as mudanças tecnológicas 

foi construído a partir da estrutura do modo capitalista de produção. De 

modo que houve o aperfeiçoamento do processo, mas não a solução dos 

problemas socioeconômicos e políticos: o latifúndio efetua a exclusão pela 

improdutividade, o agronegócio promove a exclusão pela intensa 

produtividade. (FERNANDES, 2008, p. 38).  

 

A entrada da agricultura moderna no Sudoeste de Goiás, sob o termo agronegócio, ao 

mesmo tempo provocou o aumento da produção e da produtividade, modificou as relações 

sociais de produção no campo e a expulsão e exclusão de vários sujeitos, sejam trabalhadores 

ou produtores em pequenas áreas. Essa é uma das características do processo de expansão do 

capitalismo no campo. 

Para Almeida (2009), o latifúndio, em um passado recente, era considerado uma 

espécie de pária, elegida por movimentos sociais como inimigo e símbolo de atraso social e 

econômico no campo. No embalo dos recordes de produção alcançados nas safras, a figura do 

latifundiário “desaparece”, sendo transformado em produtores de comodities, tudo isso com 

grande apoio midiático. 

Desse modo, com a territorialização do agronegócio, essas grandes propriedades 

rurais, avaliadas até a década de 1970 como improdutivas e atrasadas economicamente, 

passaram a receber grandes volumes de investimentos em infraestrutura para a produção de 

commodities. Assim, passaram a ser denominadas de empresas rurais, mecanizadas e 

produtivas, responsáveis pelo aumento da produção agrícola do país (ROOS, 2012). 

Os resultados das safras “[...] são apresentados como sinônimo do desempenho 

extraordinário do agronegócio brasileiro, ignoram os estratos de área e a contribuição do 

campesinato” (ALMEIDA, 2009, p. 2), embora as pequenas propriedades produzam mais em 
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volume da produção. Dessa maneira, os estratos de área e de produção das pequenas 

propriedades são ignorados, contabilizadas junto à produção do agronegócio nacional e 

fortalecendo o discurso de supervalorização do agronegócio e, por isso, por várias vezes são 

entendidos como segmentos que não estão em contraposição, mas complementares. 

Para Fernandes (2013), os camponeses só se fortalecem quando conseguem  

[...] enfrentar e superar as ideologias e as estratégias do agronegócio. Se 

conseguir construir seus próprios espaços políticos de enfretamento com o 

agronegócio e se manter sua identidade socioterritorial. Essas condições são 

fundamentais para o desenvolvimento da agricultura e do Brasil. 

(FERNANDES, 2013, p. 5). 

 

Seguindo este raciocínio, se antes a luta camponesa se debruçava sobre o latifúndio 

improdutivo, atualmente ele se faz bem maior, pois foi produzido um modelo agrícola que 

sufoca a Reforma Agrária. Conforme Almeida (2009), “o grande impasse do momento é o 

acirramento da aliança latifúndio e agronegócio, que visa, sobretudo, dificultar a Reforma 

Agrária plantando monocultivo” (ALMEIDA, 2009, p. 11). 

Com isso, o agronegócio se territorializa marcado por muitos conflitos, apropriando-se 

de espaço e constituindo seu território – território capitalista –, não sendo esse território 

composto apenas pela produção agropecuária propriamente dita, mas também pelo setor 

industrial e por serviços que lhe dão a base de sua reprodução. Para Canuto (2004), “ao 

contrário do que apregoa, o agronegócio gera poucos empregos, além de promover a 

concentração da terra e de expulsar os trabalhadores do campo” (CANUTO, 2004, p. 4), 

responsável também por grilagem de terras e pela alta quantidade dos mais variados tipos de 

agrotóxicos. “Os agrotóxicos, despejados por aviões e tratores, estão contaminando solos, 

águas, ar e as plantações camponesas, causando doenças e mortes” (CANUTO, 2004, p. 10). 

Deste modo, conforme Silva (2017), o agronegócio, a partir de sua apropriação por 

determinados espaços de seu interesse, amplia seu domínio territorial, expandindo sua 

influência sobre a agricultura camponesa, condicionando a riqueza e distribuição da produção 

aos seus ditames. Nesse processo, segundo Calaça (2014), 

O Cerrado ganha novas cores e novos sabores. Transformam-se as 

paisagens, implementam-se as ideias do ‘novo’ como a única opção capaz de 

produzir riqueza e qualidade de vida, desqualifica-se o outro, como 

diferente, atrasado e inadequado à lógica mercadológica dominante. O saber 

e o poder são partes intrínsecas do mesmo processo. (CALAÇA, 2014, p. 

02). 

 

Essa disputa territorial não é somente por terra, mas abrange outras dimensões do 

território, como “a educação, a cultura, a agroecologia, a produção de alimentos, a produção 
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de energia, o controle da produção, distribuição, circulação e consumo da produção alimentar 

e energética” (CAMACHO; CUBAS; GONÇALVES, 2011, p. 26).  

Para Fabrini (2007), “o território se constitui como base de ação das forças 

camponesas organizadas” (FABRINI, 2007, p.24). Ainda, conforme Mendonça (2004), as 

frações conquistadas pelo camponês não significam apenas a sua tradição, as raízes e a 

permanência de ações e valores que resistem às mudanças, “[...] mas também significa 

movimento, fluidez e possibilidades, na medida que se tem claramente a produção de 

singularidades, mediante as múltiplas formas de conexão com a totalidade e vice-versa 

(MENDONÇA, 2004, p. 139). 

Com isso, compreende-se que o retorno à terra, mesmo que seja de forma precária e 

irregular nas ocupações, sejam elas organizadas ou não, reflete o desejo dos camponeses de 

voltar às origens para viver com sua família e se reproduzirem enquanto camponeses em um 

processo de resistência, a partir da liberdade na organização do trabalho, do seu modo de vida 

e da realização de sua suas práticas e costumes. 

No entanto, quando se verifica a realidade concreta sobre a qual se apoiou, diversas 

são as contradições expressadas por estes movimentos. A maneira com que se organizam não 

revelam estes aspectos “típicos” da classe camponesa. Na verdade, ressaltam muito mais a 

qualidade de uma classe em si, do que para si, que sinteticamente, conforme Paulino (2003), 

representaria uma classe sem condições de construir um projeto político com vistas à 

superação das condições de exploração e opressão impostas pelo modo capitalista de 

produção. 

De acordo com Martins (2002), concordando com essa ideia, os camponeses não têm 

condições de se tornar classe para si por não viverem o processo de alienação da mercadoria. 

Por outro, a classe para si se identificaria pela potencialidade histórica de formular um projeto 

de transformação para toda a sociedade; segundo esse mesmo autor, essa seria uma 

virtualidade própria da classe operária, que vive diretamente as contradições entre capital e 

trabalho. 

Conforme constatado nas entrevistas, as relações de vizinhança entre os ocupantes, as 

quais não apresentam ter essa relação de comunidade, de unificação, conclui-se estarem 

ligadas ao modo com que os acampamentos funcionam, bem como pela situação em que as 

políticas de Reforma Agrária se encontram. Quando questionados, se restringem a responder 

que possuem boa relação entre si, mas não externalizam proximidade em suas relações mais 

íntimas e amistosas, muito menos como movimento coeso, organizado e unificado. 
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Dentre as características observadas, é a produção que marca a presença e a 

participação dos acampados na rotina do acampamento. Apesar de se caracterizarem pela 

ausência dos camponeses, como apontado anteriormente, existem aqueles que vivem 

integralmente nos acampamentos e são neles que essas relações minimamente se afloram, pois 

são os que moram ali quem “cuidam” dos barracos, das estruturas comuns, como poço d’água 

e as plantações. Há ainda a realização de reuniões, mensais ou trimestrais, as quais permitem 

o convívio mais próximo entre os acampados, além da maior presença de pessoas aos finais 

de semana, quando quem mora na cidade comparece ao acampamento para cuidar de suas 

plantações. 

Quanto a estas plantações, elas se diferem entre os ocupantes e os acampados. 

Enquanto aqueles que ocupam cada um à sua “parcela” na beira da rodovia e produzem para 

si e para a sua família, individualmente, nos acampamentos é comum a presença de roças 

coletivas, é claro, cada um com suas responsabilidades. Com exceção do acampamento 

Parque das Emas, localizado em Mineiros, todos os acampamentos têm produção coletiva, 

como demonstrado nas fotos 14 e 15. 

 

Foto 14 – Jataí: produção de abóbora no acampamento Margarida Alves 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Assim, é na produção onde há a maior proximidade entre os acampados, pois a divisão 

destes espaços traz mais proximidade dentro dos grupos. No acampamento Rosa de Sharon, 

com 23 famílias cadastradas, a dinâmica produtiva que se demonstra estratégica, de acordo 

com a liderança do movimento, funciona da seguinte maneira: 

Aqui todo mundo tem direito na roça. A gente planta de um tudo, tem 

mandioca, tem banana, tem tomate, tem aqueles pé de gueroba la por onde 

oceis entrou, é tudo nosso. Todo mundo cuida na medida em que dá, né? 

Quem vem da cidade capina no final de semana, quem mora aqui cuida de 
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aguar. Aí uma vez por mês a gente leva os trem pra feira e vende. A 

prefeitura nem cobra a gente lá por que sabe da nossa condição. Ai o 

dinheiro que a gente consegue a gente compra os trem pra quem ta 

precisando. Remédio, açúcar, sal, essas coisas, sabe? E faz a caixinha 

também, pra não ficar cobrando mensalidade. (Líder D. 2019). 

 

No acampamento Novo Mundo e Margarida Alves, a dinâmica é diferente. Nesses 

acampamentos, cada um possui a quantidade de área disponível para plantar e a ocupa da 

maneira que desejar. No entanto, há uma espécie de coletividade, pois os integrantes 

moradores no local acabam por cuidar das roças como um todo, se beneficiando delas, de 

acordo com a necessidade de cada um. Nos acampamentos Caiapó (FETRAF), foto 16, com 

41 famílias e Ancelmo Alves (Terra Livre), foto 17, com 18 famílias, ambos em Jataí, a 

produção se restringe ao consumo dos ocupantes do acampamento, com a criação de animais. 

 

Foto 15 – Jataí: produção de abacaxi no acampamento Rosa de Sharon 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Quando questionados sobre a presença de outros ocupantes na rodovia, que não fazem 

parte do acampamento, as respostas são muito semelhantes. Todas as lideranças ouvidas 

gostariam que fizessem parte do movimento como um todo, mas também responderam que 

não existem ações para trazê-los para a luta organizada. Muito disso se deve a criminalização 

destes movimentos, como apontado anteriormente. 

Essas contradições não se limitam a apenas à criminalização, mas também ao 

sentimento de desesperança. Como observado, alguns dos entrevistados, nas três localidades, 

não enxergam razão em participar de algo que não traz resultados. O acampamento Novo 

Mundo que, em seu aspecto mais geral, é resultado da soma de outros movimentos, os quais 

não conseguiram adentrar em outros assentamentos, tem 12 anos de existência e muitos 

passaram por ali. 
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Foto 16 – Jataí: Acampamento Caiapó (FETRAF) 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Isso evidencia, pelo menos localmente, a perda da efetividade destes movimentos na 

articulação e no propósito de questionamento da propriedade privada da terra, da sua 

legalidade. Como apresentou Oliveira (2007), parte disso remonta o casamento das elites 

brasileiras com o governo Lula, que optou pelo pacto de classes, mantendo a estrutura 

fundiária e assoreando os movimentos. 

Retomando o que fora discutido no segundo capítulo e, embasados em Oliveira 

(2007), os movimentos socioterritoriais que “entraram” com Lula em 2003, saíram em 2010 

como credores dessa “dívida” histórica. 

Assim: 

Os movimentos sociais foram derrotados, pois saíram enganados nas 

reuniões de acompanhamento onde sempre ouviram o discurso de que a 

reforma agrária seria feita. Mas, os grandes derrotados foram os camponeses 

em geral e com eles uma parte da sociedade brasileira, que permanece na 

esperança de que um dia, a dívida social da reforma agrária seja 

verdadeiramente paga. (OLIVEIRA, 2007, p.172). 
 

Mas não somente, é importante ressaltar, como lembrado anteriormente, que os 

camponeses foram excluídos do debate político muito antes de Lula, como os exemplos das 

lutas no PCB no período pré-ditatorial e mesmo durante as “democracias” pós 1985 até o 

período mais recente, como lembra Antunes (2018), quando essas elites se “cansaram” desse 

casamento e “divorciaram-se”, vide o golpe em 2016. 
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Foto 17 – Jataí: Acampamento Ancelmo Alves (Terra Livre)54 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

O cenário observado nas localidades estudadas é resultado direto dessa política que 

arrastou por mais de uma década a necessidade da reforma agrária e que pode ter “ferido de 

morte” parte destes movimentos. A falta de organização, de um objetivo, de base concreta, faz 

com que se multipliquem os descrentes. Afinal, como explicar para aqueles que passam uma 

vida nas margens que vale a pena, ainda, lutar? 

Contraditoriamente, o agronegócio nunca esteve tão forte, tão articulado e tão dentro 

do poder quanto está agora, basta observar a História recente do país. Nada obstante, este 

mesmo agronegócio, como já era de se esperar, também está presente ocupando a beira da 

estrada. Tanto na GO-164, em Santa Helena de Goiás, quanto na BR-364, em Jataí e 

Mineiros, como demonstrado nas fotos 11 e 12, a agricultura capitalista ocupa o espaço da 

margem e quando possível, levando suas cercas e plantações à beira do asfalto. 

 

Foto 18 – Mineiros: preparação para o plantio da soja nas margens da BR-364 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 
54 “Temer sai, MDA volta: reforma agrária. Mais feijão, menos soja e cana”. 



 
174 

 

Em ambos os casos, verificou-se o abandono do Estado. A beira da estrada é terra do 

Estado e é fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) e no caso da GO-164, uma rodovia Estadual, pela 

Polícia Militar Rodoviária e pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 

(GOINFRA). 

 

Foto 19 – Santa Helena de Goiás: cerca próxima ao asfalto da GO-164 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) possui normas que 

definem e regem esses espaços. O manual de procedimentos para permissão especial de uso 

das faixas de domínio determina normas, critérios e procedimentos para o uso dessas faixas e 

de outros bens públicos sob jurisdição do DNIT, bem como os procedimentos administrativos 

visando a implantação de equipamentos para serviços de terceiros, públicos ou privados, 

alheios a destinação originária. Segundo esse manual, define-se como faixa de domínio:  

[...] a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas 

de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixa 

lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada 

dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. (DNIT, p.07, 2009, grifo 

nosso). 
 

No entanto, é o Código Nacional de Trânsito (CNT), lei 9.503 de 1997, que delibera 

sobre a administração da beira da estrada. Conforme o artigo 50 do CNT, “[...] o uso de faixas 

laterais de domínio e das áreas adjacentes as estradas e rodovias obedecerá às condições de 

segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via” 

(DNIT, 2009, p. 7). 
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O mesmo Código define as faixas de domínio como superfícies que de maneira 

alguma podem ser habitadas e que se auferirem lucro a quem dela se aproveita, devem passar 

pelo crivo legal para a permissão de seu uso, mesmo que essa permissão não beneficie 

diretamente o Estado. Ainda, determina que a responsabilidade de sua manutenção e 

fiscalização é do DNIT ou de órgão estaduais, para os casos das rodovias sob a tutela dos 

estados. 

No entanto, durante as entrevistas, as respostas apontam que estes órgãos não 

cumprem o estabelecido por lei, pois não é uma não fiscalização, tendo em vista que 

corriqueiramente o DNIT e a GOINFRA têm de realizar manutenção, como a poda e 

verificação da sinalização de trânsito. Segundo um dos entrevistados: 

[...] eu nunca vi, mas tem gente que mora há mais tempo que acho que 

também nunca nem viu esse povo. (Entrevistado B. 2019). 

 

Quando estava duplicando a [BR] 060 eles veio aqui, falou que se precisasse 

duplicar mais pra frente a gente teria que sair. A gente espera que seja do 

outro lado que eles duplica né, por que aqui eu já tenho tudo, ai ter que 

começar de novo fica difícil. (Entrevistado V. 2019). 

 

Assim, afirma-se que a presença de ocupações e de movimentos na beira da rodovia, a 

certo modo, é “benéfica” para estes órgãos, pois a presença destes ocupantes, assim como a 

presença de lavouras da agricultura capitalista, poupa trabalho e dinheiro do Estado, tendo em 

vista que a manutenção das áreas em que ocupam sempre em condições para que não seja 

feita a manutenção por estes órgãos. 

Ao mesmo tempo, como trabalhado na próxima seção deste capítulo, além das 

ocupações, caracterizadas como camponesas, verificou-se a presença de ocupações por 

moradia, em especial no município de mineiros, na qual foi constatado grande quantidade de 

pessoas que utilizam da faixa de domínio da União “apenas” como local de moradia, que 

como prevê a lei, não deveriam ser ocupadas para tal, tendo em vista a alta periculosidade que 

estas rodovias apresentam.  

 

5.2. As lutas por moradia em Mineiros 

 

Quando se verificou a existência de ocupações nas margens das rodovias escolhidas 

para a pesquisa, imaginou-se que se tratava de um mesmo fenômeno, de camponeses 

excluídos, às margens da sociedade em decorrência da alta concentração fundiária a qual faz 

parte da realidade do país. No entanto, nas andanças, deparou-se com algo que, de início, não 
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fazia sentido dentro do contexto mais geral da pesquisa: a presença de ocupações que fogem 

dos “padrões camponeses”, as ocupações por moradia. 

Por mais que as ocupações classificadas anteriormente sejam um modo de reprodução 

camponesa, também configuram a necessidade que estes sujeitos têm de ter teto sobre suas 

cabeças, assim como serviços básicos e alimentação adequada, etc. No entanto, conforme se 

verificou tal realidade, observou-se que não necessariamente estas ocupações se distanciem 

das outras, afinal, muito das desigualdades urbanas estão fundamentadas na alta concentração 

fundiária no meio rural. 

Conforme Suzuki (2007), com os processos de modernização da agricultura, 

principalmente a partir da década de 1970 e os pacotes tecnológicos da Revolução Verde, bem 

como as novas dinâmicas de produção agrícola atenuaram estes índices de concentração, 

tutelados pelo aparato Estatal da Ditadura Civil-Miliar, período em que, efetivamente, a 

população brasileira, em sua grande maioria, passou a residir nas aglomerações urbanas. 

Conforme o autor: 

A modernização, entendida, agora, nas mediações da constituição do 

moderno e da modernidade, vai se tornando uma realidade cada vez mais 

contundente. Na cidade, os processos de periferização e, depois, os de 

verticalização vão se delineando, estabelecendo uma nova paisagem urbana 

marcada pela existência de um mercado imobiliário. No campo, novas 

variedades são introduzidas, bem como novas técnicas de cultivo; mas a 

transformação mais contundente só vai ser operada em meados do século 

XX, com a introdução do pacote tecnológico na agricultura [...], em que se 

salienta o significado das grandes empresas transnacionais na transformação 

dos sistemas de cultivo e dos sistemas criatórios. (SUZUKI, 2007, p. 92). 

 

Estas imbricações entre campo e cidade provocaram no Brasil, segundo Fajardo 

(2009), a transferência das oligarquias rurais para o meio urbano. No entanto, não é que estas 

oligarquias deixaram de ser rurais, elas apenas passam a comandar seus negócios, bem como 

determinar as relações de poder que possuem do meio urbano. Conforme aponta o autor, no 

mesmo processo de “modernização” do campo que levou milhares de pessoas ao meio 

urbano, levou também o poder político do latifúndio, transformado hoje em agronegócio. 

Tendo isso em vista, Castells (1983) evidencia que a estrutura da sociedade local, que 

nada mais é do que o reflexo de uma conjuntura ampla com vistas à reprodução do capital 

mostra-se articulada com o fenômeno urbano. Para o autor a urbanização reflete a relação 

entre sociedade e espaço. Ela é função da organização específica dos modos de produção, 

bem como da estrutura interna daquele que prevalece. 

No entanto, ressalta-se que esta seção não se trata de um estudo urbano, nem segue 

conceituações da Geografia Urbana, mas sim, é complemento do fenômeno estudado. Basta 
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lembrar que, conforme Sampaio (apud GOLDFARB, 2007), a Reforma Agrária muda não 

apenas o campo, mas também a cidade, pois ela exige outro tipo de administração e outro tipo 

de homem urbano, que entenda inclusive os tempos e as exigências do campo, que não os 

tempos e as exigências da cidade. 

Diante do exposto, compreende-se que a existência destes sujeitos é consequência 

direta da forma qual o modo de produção capitalista se articula no Brasil. Não surpreende a 

existência desse tipo de ocupação nem a maneira como elas ocorrem, pois a sanha do capital 

que se apropria da vida e do trabalho humano é insaciável. Na verdade, o que surpreende é 

que em pleno início do século XXI ainda se depara com situações como estas, de extrema 

pobreza e de como tal situação tem se multiplicado e ao mesmo tempo sendo invisibilizado 

perante a sociedade. 

Com isso, adentra-se ao caso de Mineiros, com várias famílias vivendo na margem da 

BR-364. Ao todo, foram contabilizadas 80 ocupações, sendo 67 caracterizados não como 

camponeses sem terra, mas sim, residentes urbanos sem teto. Estas ocupações, demonstradas 

no mapa 9 e na foto 20, se acumulam próximas ao perímetro urbano do município e se 

assemelham muito a dinâmica de distribuição do solo urbano, em terrenos pequenos e muito 

próximos, divididos por cercas e muros, como nas fotos 21 e 22. 

 

Foto 20 – Mineiros: ocupações no perímetro urbano da BR-364 

 
Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Apesar de existirem hortas e pequenas plantações, como mandioca e legumes, não há 

como dizer que se trata do mesmo fenômeno encontrado no restante da rodovia. Seus 

ocupantes revelam que o local é uma maneira de fugir dos altos aluguéis da cidade de 
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Mineiros. Ainda, a maior parte dos entrevistados para este caso aponta que a fonte de renda 

vem do trabalho urbano. 

Eu vim pra Mineiros pra trabalhar. A gente até conseguia pagar aluguel, mas 

aí eu fiquei desempregado. Não era lá aquelas loucuras né, era um barraco na 

cidade. Mas lá pelos menos nois tinha água e energia. Aqui nois tá na mão 

de Deus. (Entrevistado AA. 2019). 

 

Já to aqui tem 5 pra 6 anos. Primeiro eu fiz um barraquinho, depois fui 

ajeitando. A gente catava um tijolo que era jogado fora, sabe, juntava uns 

troquinho e comprava um saco de cimento. Se eu fosse esperar pra comprar 

uma casa na cidade ia ser só na próxima encarnação, uai. Acho que casa pra 

mim só no Parque Municipal [cemitério]. (Entrevistado AB. 2019). 

 

Foto 21 – Mineiros: ocupação por moradia na margem da BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Interpreta-se este fenômeno como um “movimento” por moradia, ou seja, como 

sujeitos sem-teto. Conforme evidencia Boulos (2012), liderança do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST): 

É preciso, primeiramente, deixar de lado a visão equivocada de que sem-teto 

são somente aqueles que moram na rua, em situação de extrema miséria e 

mendicância. Esse grupo é aquele que chegou ao limite da degradação 

causada pela falta de moradia, pelo desemprego e outros males do sistema 

capitalista. A maioria dos sem-teto, no entanto, não está em situação de rua e 

trabalha, ainda que muitas vezes na informalidade e sem direitos 

assegurados. (BOULOS, 2012, p.14). 

 

Para Ramos (2010), a compreensão da dinâmica socioterritorial dos sem-teto perpassa 

por entre os níveis das relações de poder na sociedade, pois 
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[...] são práticas que residem e se equilibram justamente entre, de um lado o 

‘formal’, o ‘institucional’, o ‘moralmente aceito’ e, do outro, aquilo que é 

necessário, justo, viável, possível, para a sobrevivência na cidade, nas lutas 

cotidianas. (RAMOS, 2010, p. 5). 
 

Foto 22 – Mineiros: barraco cercado com paletes de madeira na margem da BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Ainda, conforme Ramos (2010), a luta dos sem teto é uma forma de criticar a 

sociedade vigente, 

[...] pois rompem com o status quo, com a norma geral que rege a vida 

urbana formal e institucional, criando e transformando espaços ao 

promoverem as ocupações de edificações e terrenos. Rompem não só no 

sentido de transgredir a lei de propriedade (pública ou privada), de apropriar-

se do bem (imóvel) ‘alheio’, mas no sentido de desequilibrar a ordem 

vigente, a ordem heterônoma, imposta, não participativa e, por tudo isso, não 

democrática. Rompem com o status quo, não só por normas e usos 

diferenciados do espaço urbano, mas por ousar questionar a ‘ordem 

capitalista’ das coisas: o que se tem é o que se compra, o que se herda do 

trabalho de outros, o que se ‘constrói e conquista a partir de mérito 

individual’. A ‘nova ordem’ colocada pelas ocupações de sem-teto nos 

centros urbanos inverte a lógica do capital e prioriza o uso em detrimento da 

acumulação, a justiça social em detrimento da justiça oficial, o direito em 

detrimento do Direito. (RAMOS, 2010, p. 6). 
 

Apesar de configurarem trabalhadores sem-teto, não há, em Mineiros, movimento 

como o MTST, que organize a luta por moradia no município. De acordo com o secretário de 

habitação, Mineiros possui grande quantidade de pessoas sem teto em ocupações irregulares, 

tanto na rodovia, quanto em terrenos públicos urbanos. Afirmou ainda que a principal meta da 
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gestão municipal é solucionar este problema e que, junto à Secretaria de Ação Social, mantém 

cadastrados todos os ocupantes para posterior benefício a moradia popular55. 

Para o secretário, a maior dificuldade é o acesso ao financiamento para a construção 

de habitações populares. O programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), por 

exemplo, criado em 2009 no governo Lula, que deu acesso a moradia a pelo menos 2,7 

milhões de famílias de baixa renda, segundo Leonardo e Teixeira (2019), vêm sofrendo cortes 

em detrimento do orçamento público, em especial no pós golpe de 2016. 

De acordo com Goldfarb (2007), no âmbito mais geral, as ações dos governos não 

foram efetivas em relação as políticas públicas voltadas à habitação popular no Brasil. Na 

verdade, o que se revela é que antes do MCMV as políticas habitacionais acabaram por 

privilegiar a camada da classe média e não a mais pobre. Conforme Leonardo e Teixeira 

(2019), a maior política habitacional, até então, implementada no Brasil foi a do Banco 

Nacional de Habitação (BNH) e nos 22 anos da sua existência foram produzidas em torno de 

4,5 milhões de unidades habitacionais 

No que tange a situação destes sujeitos, ocupantes de beira da rodovia, por não terem 

acesso à moradia, Pinheiro (2002) lembra que suas lutas estão ligadas diretamente a expansão 

da agricultura “moderna” no país, pois na medida em que os camponeses foram sendo 

expulsos e migrando para os centros urbanos, a necessidade de acesso à moradia fora 

crescendo, num processo que Davis (2006) denomina favelização urbana, em que os índices 

populacionais vão crescendo e as moradias do proletariado informal vão sendo arremetidas 

para as favelas. 

Nesse processo, segundo Boulos (2012), foi sendo criado um déficit imobiliário que 

inicialmente era real, pois o mercado imobiliário não estava preparado para receber o 

contingente populacional migrando do meio rural para o meio urbano, muito menos o poder 

público. No entanto, conforme as variáveis econômicas foram “melhorando” e políticas como 

o MCMV foram sendo criadas, o que se percebeu foi o processo “natural” dentro do 

capitalismo, que é a concentração da propriedade privada na mão de poucos capitalistas. 

No entanto, ao contrário do que parece, não faltam moradias no Brasil, segundo o 

referido autor, há mais casas sem gente do que gente sem casa. Em tese, nenhum imóvel 

precisaria ser construído para resolver o problema habitacional do Brasil.  

Apenas em tese, porque a maior parte dessas casas vazias – sem falar nos 

terrenos ociosos, onde não há edificação – está nas mãos de um pequeno 

 
55 Em dezembro de 2019 foram doados 146 terrenos urbanos aos sem teto cadastrados pela prefeitura de 

Mineiros. Apesar de não resolver em si o problema de moradia, os ocupantes da BR-364 poderão ter acesso a 

água encanada, energia elétrica e condições mais seguras de vida. 
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grupo de grandes capitalistas, que ganham muito deixando as coisas do jeito 

que estão. [...] É importante lembrar que esses milhões de imóveis vazios 

não incluem a chácara ou o apartamento da praia, que algumas famílias de 

renda média conseguiram adquirir por meio de seu trabalho. São apenas os 

imóveis permanentemente desocupados, em sua grande maioria usados para 

especulação imobiliária. (BOULOS, 2012, p.17). 

 

No caso em específico, para Silva (2009), o agronegócio é o principal causador da 

segregação urbana nos municípios do Sudoeste de Goiás. Para o autor, a renda da terra é 

convertida em imóveis urbanos que servem apenas para a especulação imobiliária, substancial 

para o aumento de aluguéis e do custo de vida. Em Jataí, por exemplo, segundo Oliveira 

(2017), 35% dos lotes urbanos encontram-se sem nenhuma ocupação. 

De acordo com Borges e Silva (2017), as raízes da desigualdade social de Mineiros: 

[...] se encontram impregnadas na intensidade da propriedade fundiária. A 

expansão do seu tecido urbano [...] tem sido acompanhada de ‘formas 

capitalistas tradicionais’ de apropriação da renda. A apropriação do solo no 

campo, se volta, [...] para o domínio capitalista do solo na cidade. A 

localização muda – deixa de ser essencialmente o campo e passa a ser 

também a cidade – mas também o conteúdo social (algumas de suas frações, 

já que o Estado continua agindo para o interesse da classe dominante e a 

manutenção das relações desiguais do modelo capitalista). (BORGES; 

SILVA, 2017, p. 247). 

 

Tais realidades, sejam elas as das ocupações, sejam as dos movimentos 

socioterritoriais, imbricam-se com a necessidade de se repensar o mundo em que vivemos. Se 

para Marx (2001) a sociedade é o reflexo da luta de classes, o capitalismo e a burguesia têm 

vencido a batalha. 

Conforme Pinheiro (2002), 

Tal confronto revela a impossibilidade de prover habitação para um enorme 

e crescente contingente populacional através do mercado e, por isso mesmo, 

o enorme potencial de conflito da questão habitacional. Esse conflito leva a 

duas consequências políticas, pelo menos: primeira, a corrosão da 

legitimidade política e social dos agentes ligados à incorporação imobiliária 

e, segunda, decorrente da primeira, a necessidade de o governo escolher 

entre duas formas de intervenção estatal: ou uma ação decidida com vistas à 

suspensão parcial dos mecanismos operacionais do mercado imobiliário para 

garantir o fornecimento de habitação ou a gestão jurídico-policial do 

problema. (PINHEIRO, 2002, p. 162). 
 

Conforme Silva (2009), o processo de reprodução capitalista impõe suas ações sem 

considerar que a cidade abriga também o indivíduo, e que este tem necessidades básicas, 

como comer e morar. Deste modo, para Harvey (2013), na medida em que as forças 

produtivas vão se transformando, os meios “físicos”, neste caso, a configuração habitacional, 
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também vão. Com isso, se pensar num cenário que a superexploração é o que rege estas forças 

produtivas, do outro lado da moeda tem-se os superexplorados, proletários e camponeses 

literalmente às margens. 

Isso se revela quando nas entrevistas verificou-se que a maior parte destes ocupantes 

sobrevive de trabalhos sazonais e/ou acessórios, majoritariamente no campo, como nas safras, 

plantio e colheita, além de “bicos” no meio urbano. Ao mesmo tempo em que são 

trabalhadores rurais, sua lógica de existência é urbana, seus “desejos” dizem respeito ao meio 

urbano. Como no relato: 

A gente trabaia sempre onde dá, onde tem. Quem tá nessa situação não pode 

ficar negando serviço não. A sorte aqui é que tem a muié que ajuda, que 

trabaia também na faxina. Só que não é fácil, ocê ta vendo ai, não tem água, 

não tem energia, não posso nem te oferecer uma água gelada. [...] Mas ocê 

pode escrever ai, um dia, com a graça de Deus eu ei de ter minha casinha. 

(Entrevistado Z. 2019). 

 

Compreende-se, conforme Harvey (2004), como o capitalismo produz o 

desenvolvimento geográfico desigual, pois, de acordo com o autor, os processos continuados 

de geração e produção de espaços estão relacionados aos mecanismos chave da acumulação 

por espoliação, termo empregado pelo autor para se referir a que Marx denominou de 

acumulação primitiva do capital (HARVEY, 2004). 

Conforme o autor, 

O capital busca perpetuamente criar uma paisagem geográfica para facilitar 

suas atividades num dado ponto do tempo, simplesmente para ter de destruí-

las e construir uma paisagem totalmente diferente num ponto ulterior do 

tempo, a fim de adaptar sua sede perpétua de acumulação interminável do 

capital. Esta é a história da destruição criativa inscrita na paisagem da 

geografia histórica completa da acumulação do capital. (HARVEY, 2004, 

p.88). 

 

Isso se evidencia quando se observa a paisagem destas ocupações, multiplicadas no 

período recente. Não precisa voltar muito no tempo para se constatar o aumento de barracos 

construídos na beira da BR-364 em Mineiros. No período da pesquisa, que envolve o encontro 

do tema na segunda metade de 2017, quando fora feito campo de reconhecimento até a 

primeira metade de 2019, quando se coletou as entrevistas, foram registradas 14 novas 

ocupações apenas como forma de moradia no referido município. 

Até mesmo no relato dos ocupantes, em especial os que possuem mais tempo de 

ocupação, que revelam que, a partir de 2014, houve a chegada cada vez mais crescente de 

famílias no local: 
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Eu vim pra cá em 2009, tinha problema com bebida, sabe? Minha muié me 

botou fora e eu fiz esse barraco aqui. [...] Na época era só eu, mas ai depois 

foi vindo gente, mas de pouco, dava pra saber quem era os vizinho tudo. 

Esse mundo de barraco que ocê ta vendo ai é de pouco [tempo] pra cá, num 

tem 10 ano ainda, 2014, 2015. Tem gente que chegou ai que tem 7 fi dentro 

dum barraco desse, ve se tem cabimento? Eu sou aposentado já, mas imagina 

ter que botar de comer pra 7, nessas condição? (Entrevistado AD. 2019). 

 

Conforme o IBGE (2019), a extrema pobreza vem crescendo no Brasil e soma 13,5 

milhões de pessoas sobrevivendo com até R$145,00 mensais. De 2014 a 2018, 4,5 milhões de 

pessoas caíram para a extrema pobreza, passando a viver em condições miseráveis. O 

contingente é recorde em sete anos da série histórica do IBGE. A alta do desemprego, a 

depreciação de programas sociais e a falta de reajuste de subvenções como, o Bolsa Família, 

aumentam o fosso dos mais pobres. O indicador de pobreza do Bolsa Família, por exemplo, é 

de R$89,00, abaixo do parâmetro de R$145,00, que é utilizado pelo Banco Mundial. 

Conforme Goldfarb (2007), pode-se relacionar o acelerado crescimento da pobreza 

urbana a esse processo mais amplo do qual Harvey (2004) evidencia, ligado ao movimento 

geral do capitalismo marcado por ciclos de sobreacumulação. Para Goldfarb (2007), o 

processo de periferização das populações de baixa renda é um exemplo. A especulação 

imobiliária nas cidades expulsa a população pobre para áreas longínquas, onde prevalecem as 

ocupações, assim como a autoconstrução, a favelização, entre outros fenômenos. 

Ainda, conforme estudo publicado no último trimestre de 2019 pelo IBGE, um 

primeiro aspecto a ser notado com o crescimento da pobreza no país é a forte correlação entre 

pobreza monetária e precariedades e vulnerabilidades nas condições de moradia. Segundo o 

estudo, são constatadas quatro inadequações nas “residências” nas quais pessoas vivem com 

até R$145,00 mensais. 

A primeira inadequação é a ausência, no domicílio, de banheiro de uso exclusivo dos 

moradores, ou seja, um cômodo com instalações sanitárias e para banho, cujo uso, no 

cotidiano, não é compartilhado com moradores de outros domicílios. A segunda inadequação 

consiste na utilização de materiais não-duráveis nas paredes externas do domicílio. Nesse 

critério, segundo o IBGE (2019), são considerados adequados os domicílios cujas paredes 

externas foram construídas predominantemente de alvenaria (com ou sem revestimento), de 

taipa revestida, ou de madeira apropriada para construção, e são classificados como 

inadequados os domicílios com paredes de taipa não-revestida, de madeira aproveitada (como 

tapumes ou madeira retirada de paletes) e de outros materiais, como visto nas fotos 21 e 22 e 

fotos 23 e 24. 
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Foto 23 – Mineiros: barraco de lona e madeira na margem da BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Em 2018, 1,1% de toda a população brasileira residia em domicílios com paredes de 

materiais não-duráveis, proporção que atingia 2,8% na população com rendimento domiciliar 

per capita inferior a R$145,00 mensais. A terceira inadequação domiciliar é o adensamento 

domiciliar excessivo, definido como a situação em que o domicílio tem mais de três 

moradores para cada cômodo utilizado como dormitório. Essa inadequação obteve os 

percentuais mais elevados em 2018: 5,6% para a população em geral e 14,5% para a 

população com rendimento domiciliar per capita inferior R$145,00 mensais. 

 

Foto 24 – Mineiros: barraco de madeira e lona na margem da BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 
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A última inadequação examinada pelo IBGE (2019) é o ônus excessivo com aluguel, 

situação em que o valor do aluguel iguala ou supera 30% do rendimento domiciliar. Segundo 

o referido estudo, essa situação constitui inadequação na medida em que o elevado 

comprometimento da renda com o aluguel pode impedir o acesso dos moradores a outras 

necessidades básicas. 

Essas quatro inadequações representam restrições ao direito à moradia adequada, em 

seus elementos de acessibilidade econômica e habitabilidade. Cabe ressaltar, porém, que esses 

são apenas alguns tipos de inadequações os quais foram avaliados pelo IBGE (2019) e não 

esgotam todos os tipos de restrições ao direito à moradia adequada, enfrentados pela 

população brasileira. 

A falta de acesso à renda acaba sendo problema principal na ocasião e empurra 

crianças e adolescentes desse estrato para a evasão escolar. Entre ir à escola ou trabalhar para 

evitar que a família passe fome, a segunda opção é a mais óbvia. Segundo o IBGE (2019), 

11,8% dos jovens mais pobres abandonaram a escola sem concluir o ensino médio em 2018, 

saltando para 25,8% em se tratando da Região Centro-Oeste. 

Além das diferenças regionais, alguns grupos populacionais também são mais afetados 

que outros na análise de restrições. Homens e mulheres pretos ou pardos têm restrições em 

maior proporção, quando comparados a homens e mulheres brancos, para todas as dimensões 

analisadas. Conforme o IBGE (2019), pretos ou pardos tinham maiores restrições ao 

saneamento básico (44,5%), educação (31,3%), condições de moradia (15,5%) e à proteção 

social (3,8%). Todos esses valores estão acima dos percentuais registrados para homens ou 

mulheres brancas, comprovando uma das estruturas fundantes da desigualdade no país, que é 

a desigualdade racial. 

Assim, no que diz respeito às condições de vida dos sujeitos analisados nesta seção, 

para além dos dados contabilizados pelo IBGE (2019), também verificou-se, com as 

entrevistas, a idade, a escolaridade, a maneira como preparam seus alimentos (se com gás de 

cozinha ou lenha), assim como o número de ocupantes e se estes recebem o auxílio do 

programa Bolsa Família. 

Diferentemente dos outros ocupantes, trabalhados no capítulo anterior, a maior parte 

(5 dos 7 entrevistados) diz receber o auxílio do programa Bolsa Família. Conforme 

Weissheimer (2018), o programa é de extrema importância para as populações que vivem em 

situação elevada de vulnerabilidade social. Além de garantir o aumento da frequência escolar 

e que os filhos não evadam da escola, as exigências do programa permitem o 
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acompanhamento médico da família pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e ainda, conforme o 

referido autor, diminuem a escala da insegurança alimentar, tendo em vista que a maior parte 

do dinheiro provindo do programa é utilizado com a alimentação familiar (WEISSHEIMER, 

2018). 

Apesar de garantir a presença das crianças e adolescentes na escola, quando verificado 

o nível de escolaridade dos entrevistados, como se demonstra no gráfico 20, os quais não 

dizem respeito às obrigações da política pública, percebemos o baixo nível de escolaridade 

dos entrevistados. Dentre eles, 3 não concluíram o ensino fundamental e apenas 2 possuem 

este nível de educação formal completo. Ainda, apenas 1 possui o nível médio de educação 

completo e 1 incompleto. 

 

Gráfico 20 – Mineiros: nível de escolaridade dos ocupantes por moradia da BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Outro fator que se diferencia em relação aos domais ocupantes de BR-364 é o da idade 

dos ocupantes, como se verifica no gráfico 21. Dos 7 entrevistados, 5 possuem mais de 30 a 

50 anos de idade. Por outro lado, da faixa etária até 30 anos e com mais de 50 anos de idade, 

foram contabilizados apenas 1 para cada estrato, revelando uma população mais jovem, 

composta por trabalhadores, com apenas 1 aposentado entre os entrevistados. 

Esse fato também se reflete no número de pessoas em cada ocupação. Por serem 

sujeitos mais jovens e por terem outras características em comparação com a população 

examinada no capítulo anterior, é mais comum a presença dos filhos nas ocupações, 

apresentando a média de 3,3 pessoas por unidade, o que revela também o adensamento 
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domiciliar apontado pelo IBGE (2019), em que mais de três moradores utilizam o mesmo 

cômodo como dormitório. 

 

Gráfico 21 – Mineiros: idade dos ocupantes por moradia na BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

O que também se demonstra relevante e que também tange a renda dos sujeitos 

entrevistados é o material utilizado como combustível para cozer seus alimentos. Conforme 

demonstrado no gráfico 22, apenas 2 entrevistados afirmaram apenas utilizar gás de cozinha 

para a preparação dos seus alimentos. Por outro lado, 3 ocupantes apontaram utilizar apenas 

lenha como combustível para a mesma atividade, enquanto 2 entrevistados utilizam tanto gás 

de cozinha, como lenha. 

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua), realizada anualmente pelo IBGE, um quinto das famílias brasileiras, em 2018, 

passou a utilizar a lenha ou carvão como principal método para preparação de alimentos. Isto 

quer dizer que pelo menos 14 milhões de domicílios usavam destes materiais para cozinhar 

alimentos em 2018, aumento de 3 milhões de domicílios em comparação ao ano de 2016 

(IBGE, 2019). 

A análise dos dados revela a “falência” do Estado burguês. Porém, essa falência é 

apenas moral, como aponta Losurdo (2006), pois a riqueza produzida pelos trabalhadores 

continua sendo apropriada e acumulada pelos capitalistas enquanto milhares de sujeitos 

morrem de fome todos os anos, assassinados nas periferias do sistema, vítimas do descaso de 

um projeto que Marx e Engels (2001) já haviam alertado não ter os mesmos interesses do que 

os das classes trabalhadoras. 

1

5

1

Até 30 anos Mais de 30 à 50 anos Mais de 50 anos



 
188 

 

Gráfico 22 – Mineiros: utilização de gás de cozinha ou lenha nas ocupações por moradia 

na BR-364 

 

Fonte: trabalho de campo (2019). Autor: Marcos P. Françozi. 

 

Nas reflexões de Engels (2010), o autor indaga:  

Esses milhares de indivíduos, de todos os lugares e de todas as classes, que 

se apressam e se empurram, não serão todos eles seres humanos com as 

mesmas qualidades e capacidades e com o mesmo desejo de serem felizes? E 

não deverão todos eles, enfim, procurar a felicidade pelos mesmos caminhos 

e com os mesmos meios? (ENGELS, 2010, p. 68, grifos no original). 

 

Conforme o referido autor, a burguesia esconde as mortes que carrega direta e 

indiretamente. Se utiliza da máquina que criou para construir ideologia favorável ao seu 

sistema ao mesmo tempo em que culpa os trabalhadores por sua miséria e desalento. Por isso, 

[...] que segurança tem o operário de que amanhã a mesma sorte não o 

espera? Quem pode garantir-lhe que não perderá o emprego? Quem lhe 

assegura que amanhã, quando o patrão – com ou sem motivos – o puser na 

rua, poderá aguentar-se, a si e à sua família, até encontrar outro que ‘lhe dê o 

pão’? Quem garante ao operário que, para arranjar emprego, lhe basta boa 

vontade para trabalhar, que a honestidade, a diligência, a parcimônia e todas 

as outras numerosas virtudes que a ajuizada burguesia lhe recomenda são 

para ele realmente o caminho da felicidade? Ninguém. O operário sabe que, 

se hoje possui alguma coisa, não depende dele conservá-la amanhã; sabe que 

o menor suspiro, o  mais  simples  capricho  do  patrão,  qualquer  conjuntura  

comercial desfavorável podem lançá-lo no turbilhão do qual 

momentaneamente escapou e no qual é difícil, quase impossível, manter-se à 

tona. Sabe que se hoje tem meios para sobreviver, pode não os ter amanhã. 

(ENGELS, 2010, p. 69-70, grifo nosso) 

 

Engels (2010) aponta também a solução. É na luta política e organizada, luta 

anticapitalista, que os trabalhadores poderão se libertar de suas mazelas. No entanto, como 

observado nas ocupações em questão, não há qualquer tipo de organização ou presença de 
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movimento, seja ele por moradia ou por terra, como também identificado anteriormente a 

ausência em outras ocupações na BR-364, ou até mesmo na GO-164 em Santa Helena de 

Goiás. 

Ao mesmo tempo, observou-se a crescente onda neoliberal no país, inaugurada com o 

golpe de 2016 e tocada em frente por Bolsonaro. Esta onda é representa pela retirada de 

direitos, por uma reforma da previdência e trabalhista anti-povo e anti-trabalhadores, assim 

como a presença cada vez maior da violência e do autoritarismo. Com isso, espera-se que, 

num futuro próximo, o aumento da presença destes sujeitos em tal situação, cada vez mais 

despossuídos e precarizados. 

Isso demonstra a necessidade da articulação política frente ao capitalismo no século 

XXI. No Brasil, o latifúndio – junto dos rentistas – impera face às questões agrária e urbana e 

na atual conjuntura política consomem o direito mais básico da sociedade, que é o da 

existência digna. Estas ocupações são sintoma da pobreza crescente no país, que em contraste, 

nunca teve tantos bilionários. É preciso combater. 

 

 

 



 
190 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Andar pelas estradas do Brasil é ter a certeza de encontrar paisagens contraditórias. Ao 

mesmo tempo em que se depara com infindas lavouras de perder de vista, tomadas como 

sinônimo de riqueza e de progresso, também se enxerga sua herança, o que está em sua 

essência, a desigualdade da concentração de terras simbolizadas aqui pelos ocupantes da 

margem. 

Nisso reside à facilidade de se invisibilizar estes sujeitos na medida em que não se 

conhece suas histórias e o que os levou até ali. Primeiro por que a velocidade dos veículos não 

deixa perceber se há ou não vida nesses espaços e, quando se dá conta, já não se está mais ali, 

se está de passagem. Segundo por que fomos ensinados a ignorá-los, os meios de 

comunicação, a estrutura e a superestrutura do poder, remetendo-se a Gramsci (1981), 

convencem de que aquilo é um erro. 

Assim sendo, nessa pesquisa, tomou-se a responsabilidade de compreender quem são 

estes sujeitos e quais os motivos que os levam a subsistir em tais condições. Subsistir, pois – 

em seu sentido mais estrito, intransitivo –, não conseguem exercer sequer suas necessidades 

mais básicas para a sua existência, como se alimentar, mesmo produzindo alimentos ou ter um 

teto digno sobre suas cabeças. 

Tomando todas as precauções advertidas por Shanin (2005), reconhece-se nestes 

sujeitos, ao menos naqueles em que a ocupação das margens serve em primeiro lugar, para a 

sua reprodução social, uma essência camponesa. A forma com que ocupam o solo, utilizando 

ou não o trabalho familiar, a maneira que vivem, noções de subconsumo e “auto exploração”, 

remetem a afirmar isso. Por outro lado, a variável “controle” dos próprios meios de produção 

é inexistente. 

Por isso, reconhece-se estas ocupações como forma de resistência e resulta de 

transformações históricas no processo de produção socioterritorial, pois a forte concentração 

fundiária presente no país constrói altas e espessas cercas limitando o acesso ao bem natural 

(terra) por populações camponesas. Não é por menos que essa atividade nas margens das 

rodovias encontra-se presente onde a concentração da terra é acentuada ou onde há o domínio 

de monoculturas, como o Sudoeste Goiano, apesar de haver grande disponibilidade de terras. 

A concentração fundiária presente no Brasil, como um todo, impulsiona uma série de 

contrastes sociais. Um deles é a forte presença da pobreza, principalmente no campo. Esse 

fator influencia a vida da população de forma geral, seja no quesito educação, saúde, 

alimentação, entre outros. Por exemplo, o valor da cesta básica nacional vem aumentando a 
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cada ano, o que faz a sociedade sofrer com o aumento dos preços dos alimentos. Tal fato 

chega a ser contraditório, pois se vive em um país imenso em termos territoriais e com terras 

bastante férteis que poderiam ser melhores aproveitadas para a produção de comida, 

removendo a sentença “fome” da realidade de milhares de pessoas no país ao dar acesso 

simplesmente à terra. 

Como se viu, a pobreza e a desigualdade são produzidas como determinante estrutural 

para a produção de riqueza. Esta determinação é realizada na subordinação das necessidades 

humanas à reprodução de valor de troca na reprodução ampliada do capital (OLIVEIRA, 

2007). O trabalho acumulado, objetivado e alienado assume a forma de ativos do capital. 

Sujeitos produtivos são subjugados às exigências perversas do capital, sendo reconhecidos 

apenas como consumidores. 

Essa situação tem conotações históricas, coloniais, quando a terra passou a ser 

mercadoria de difícil acesso por parte dos mais pobres, pois só pode tê-la quem tem dinheiro 

para comprá-la. Dessa forma, muitas pessoas foram e continuam sendo excluídas de ter acesso 

à terra no país. Com isso, cresce, a todo momento, o número de conflitos no campo, ao passo 

que também aumenta outras formas de resistência, a exemplo da ocupação das margens da 

rodovia, da produção, de como denominou Mitidiero Júnior (2013), “acostamentos vivos”. 

Por outro lado, depara-se com a crescente imobilização social frente a tamanhas 

desigualdades. A não organização dos camponeses é sintoma da falta de objetivos claros, da 

organicidade intelectual, remetendo-se mais uma vez a Gramsci (1981). A falta de ações 

concretas, do questionamento do modo em que opera o sistema capitalista é fator alienante 

destes sujeitos. Não é à toa que parecem dispersos à historicidade destes movimentos e que 

comumente tenham discursos contrários à sua existência e luta. 

É por esse fato que se lembra da historia de luta dos camponeses nesta dissertação, 

sejam elas de reconhecimento nacional, como as Ligas Camponesas e a formação do MST e 

outras, nem tão lembradas assim, como a messiandade de Dica, em Pirenópolis e os 

camponeses de Trombas e Formoso, histórias de lutas goianas, com valor histórico 

fundamental para se pensar na revolução camponesa. 

Assim, agricultura de beira de estrada manifesta-se como expressão metabólica do 

mundo dominado pelo capital, produzindo suas formas. A ocupação e uso das margens de 

rodovias, de propriedade da União e dos estados, é uma dimensão observada no campo 

brasileiro e goiano em que se constata a necessidade de acesso à terra como alternativa ao 

desemprego e à ausência de condição digna de sobrevivência. Ela “abriga” muitos deserdados 

da terra e sem destino, submetidos às formas mais perversas do capital.  
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A ocupação das faixas de domínio pode ser entendida como a negação da realidade 

social e injusta (MARTINS, 1981), como forma de discordar dela sem demonstrar, 

visivelmente, uma luta política para mudá-la e superá-la. Essas ocupações podem ser 

caracterizadas como estratégia de resistência desencadeada como forma de garantir a sua 

existência social e econômica dentro do modo de produção capitalista. Essa atividade é uma 

forma de recriação do campesinato dentro do atual sistema que explora e proletariza um 

grande número de camponeses trabalhadores do campo brasileiro. 

Apesar de serem minúsculas, as faixas de domínio possuem grande representatividade 

para os que delas vivem e, que se em algum momento forem expulsos não têm mais onde 

plantar nem como alimentar sua família. Esses trabalhadores vivem cada dia como uma 

incógnita, incertos de que em qual momento serão intimados a saírem dessas terras. Mas 

enquanto esse fato não acontece, eles vão produzindo e vivendo dos alimentos cultivados 

nelas e da pequena renda que se pode subtrair dessa atividade. 

Os sujeitos dessas faixas de terras são testemunhas do resultado dos processos de 

intensificação capitalista no campo, a partir da modernização agrícola das áreas de Cerrado, 

responsável pela geração de uma população despossuída dos meios de produção, mas que 

nunca se viu despossuída da vontade de retornar à terra. Esse movimento de ocupação dessas 

áreas marginais de produção representa em si essa luta. 

Ainda é possível observar que uma parcela dos camponeses da beira da estrada não 

tem a terra como mercadoria aos moldes do sistema do capital, sendo apenas um meio para 

reprodução familiar, mas isso não quer dizer que parte dos camponeses que produzem nas 

margens das rodovias não reproduzam a renda da terra. 

Dito isto, faz-se necessário explicitar a venda e a troca das terras das faixas de 

domínio. A princípio, a ocupação praticada espontaneamente pelos camponeses reflete a 

especificidade da “economia camponesa”, pois a produção é baseada no trabalho familiar, 

orientada especialmente para a subsistência e reprodução da família. Essa posição é oposta à 

lógica capitalista do trabalho assalariado, do lucro, da acumulação e da reprodução ampliada. 

Em um segundo momento, a venda das terras na beira da estrada constituem um meio de ter 

acesso a esse bem natural pelos camponeses e, ao mesmo tempo, é vista como uma forma de 

se ter uma propriedade individual privada de algo que não lhes pertence por direito, já que as 

terras pertencem à União. Essa contradição, que é típica do sistema capitalista, não deixa os 

camponeses de fora. 

Dentre essas formas do camponês utilizar a terra, é por meio da ocupação e posse, 

opondo-se à uma imposição central do capitalismo, a relação de compra e venda da terra. A 
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posse, um regime de apropriação por e para o trabalho (OLIVEIRA, 1991), traduziria essa 

lógica específica camponesa, contrária aos princípios fundadores da propriedade privada, 

sobre a qual se consolida a expansão do capitalismo no campo. 

Por fim, todas estas contradições compõem esse fenômeno e revelam, de maneira 

sintomática, o aumento da pobreza e sua relação direta com a concentração da riqueza. Ao 

multiplicarem os barracos e o número de pessoas nessa situação, não somente pela 

necessidade da terra, mas também da moradia, como se pode constatar, faz-se necessário 

prestar atenção no caminho o qual se fez chegar até aqui. 

No entanto, este olhar não deve apenas se manter no passado, mas sim é 

compreendendo este passado que se faz também necessário à organização, a ação concreta e 

uma visão de futuro. Pois, como Marx e Engels (2001) alertaram no século XIX, os interesses 

da burguesia não são os mesmos interesses das classes subalternizadas, não existe terceira via, 

mas sim a luta. 
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