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-01INTRODUÇÃO:

Discutir

Como estudar

a politica

sar sobre a correlação
resses

de classes

no Brasil.

subjacentes

sendo empreendida
ta ~ analisar

de assentamento

de forças,

Sem descartar

os pactos

às decisões

a importância

por estudiosos

a politica

a politica

alimentar

tro, como elemento

-

caçoes

que adquire

as perspectivas
de Reforma

destas

significado

Agrária,

em eficientes

investigação
classes

e grupos
Dentre

•

tente escolhida

implica

da Resistência

te dos mecanismos
avanço

destas

lutas, mantendo

execução,

para

de

não

ou-

isolados

levanta

questrans-

agricola,

ate

e organizaçao

a
de

desta natureza.
desta problemática,

a politica

e, ao mesmo

como pa~

para conter

segregados

c~

- dos movi

tempo,

pelo Estado

seus agentes

a ver-

de assentamento

- ainda que contraditório

acionados

esgota

do Estado,em

de politica

facetas

dos bóias-frias

de controle

do capital;

de mobilização

em discutir

possivel

pelo Estado

sobre programas

em projetos

as diferentes

mo um desdobramento
mentos

possiveis

envolvidos

dimensão:

no campo das reivindi-

da atuação

instrumentos

dos canais

nossa cropo~

evidentemente,

e complexa

tões que vão desde a racionalidade
formá-los

que ja vem

rurais.

A reflexão

de dificil

inteAgrária

em uma dupla

utiliiados

dimensões,

de análise.

repen-

e os

a~r&ria,

e Reprodução

e lutas dos trabalhadores
A seleção

politicos

um

dessa reflexão,

de assentamento

a Rede de necessidades

exigiria

sobre Reforma

da questão

de um lado, como um dos ingredientes

de assentamento?

o

em um espa-

para, em

-02contrapartida,

impedir

que o processo

ria transponha

os marcos

do "sagrado"

Nos expedientes
não ser feita a Reforma

utilizados

Agrária,

das terras

e outros

de ocupaçao

tencionalmente
Hoje,

impoe-se

como a face recriada
ranjos

à

dados

via-se

a discussão

terra fossem

vir-

de posses

foram mecanismos

in-

de assentamento,

nos arranjos

versão

a ação do Estado.

e

rear-

do atual plano

de Re
pre-

Se de inicio,

onde os conflitos

passou-se,

\.

Agrária.

e a última

basicamente

acirrados,

das terras

da politica

Brasileiro

da Reforma

deslocou-se

sua atuação

para

ao longo de mais de duas décadas.

Entre a primeira
forma Agrária,

Agr~

Brasileiro

a titulação

de terras,

pelo Estado

proposta

da Reforma

de propriedade.

pelo Estado

devolutas,

-

utilizados

direito

a colonização

gens, a discriminação
instrumentos

de retomada

a ~riorizar

da

p~la posse

áreaJ onde

seriam

\

necessáribs

estimulos

deslocamento,

abre-se

tico local e as outras
metros,

as pressões
Neste

ternativa

à

produção

e

à

produtividade.

uma teia de negociações
instâncias

das forças

desse

entre o poder poli-

governamentais,

tendo como par~

anti-reformistas.

jogo, os assentamentos

politicamente

Diante

viável,

transformam-se

em uma

sendo nosso propósito,

discutir

J

os caminhos

dessa viabilidade.

devem ser tratados
seridos

em um processo

trabalhadores
neas,

unicamente

rurais,

constituem

qencadeandQ

Partimos

do principio

como uma questão

de que

de Estado,

-

vezes

o duro fardo da modernização

dispersas

-

nao

mas in-

de lutas, no qual, as açoes coletivas
ainda que muitas

al-

dos

e heterog~

da agricultura,

de-

uma cadeia d@ mobilizações, na qual a relação terra x

-03-

trabalho,

passa

a ser objeto

de tens~o

soc~al

crescente,

manifes-

ta ou latente.
Descortina-se,
transformaç~o

que, sem superar

ria descontinua,
conquista

atrav~s

dessas

lutas, um projeto

a carga e as marcas

tem um dos seus eixos básicos

da terra,

enquanto

espaço

de

de uma trajet~

na preservaç~o

de produç~o

e

reproduç~o

e de

da vida social.
Os assentamentos
terra. Ao representar
lização

vitais,

podem

encontrar

qual a defesa

ao processo

ser redimensionadas

há, nos projetos

de coletivizaç~o

Ao se apropriarem
podem

dessa

pela

luta

de individua-

as condições

ob

de seu campo de necessidades.

Objetivamente
lidades

-

ser expressao

uma contrapartida

do trabalhador,

jetivas,

podem

dos seus espaços

de uma área de terra,
um espaço

de construç~o

de sua autonomia

uma nova relação

de assentamento,

possib~

de vida e de trabalho.
rurais

os trabalhadores
de identidade

social,

no

pode ser viabilizada

atrav~s

de

e com as condições

objetivas

de

com o trabalho

vida.
Se, deste prisma,
uma

forma

de

espoliaç~o,

reststência

fermento

tro, a utilizaç~o
ficiente,
rantes

trabalhadores

da politica

nos põe diante

das estruturas

d~

dos

pelo Estado

Exige-se,

são e

os assentamentos

de modernizaç~o

da hipbtese

por parte

rurais

deste espaço,

fundiárias

podem

desses

representar

à

progressiva

agricola;

de maneira
projetos

de ou-

hábil

e e-

serem revigQ

vigentes.

do Estado,

novas

formas

de

controle par-ª ~@ garantir, através de mediações

Repres-

poiiti-

-04cas, O direito
trabalhadores
truç~o

de propriedade.

rurais} o reconhecimento

de um projeto

tradições

profundas

raç~o capitalista
vivencia

social

como parte

movediça

relaç~o

das necessidades

de assentamentos

trabalho

x capital

do Estado

-

nao discutir,
constituir

a partir

um núcleo

com

uma

devem ser, a nosso ver,di~
que cercam

Penetram

e dos trabalhadores

rurais.

nos põe diante

no

a

campo

A compree~

do desafio

o movimento

do pensar

e

do

de assentamento.

A apreens~o
res rurais remete-se

as con

de autonomia.

de contradições

de dicotomias,

cons-

a expl~

acenando-lhes

no campo.

s~o dos termos desse falso dilema,

de

que sustenta

de conquista

da rede complexa

dos

capaz d~ desvendar

brasileira,

em termos

das lutas

da potencialidade

de propriedade

na sociedade

significativa

através

e politico,

no regime

Os projetos
cutidos

Impõe-se,

da aç~o do Estado

à

contradiç~o

em relaç~o

aos trabalhado

entre Reproduç~o

do Capital

e

\

Reproduç~o

da força de trabalho.

põe a emergência
trabalho.

de novas necessidades

Tentaremos

do capital

da reproduç~o

demonstrar,TIo
decorrer
,

ra pela qual estas necessidades
cas sociais

É a evoluç~o

da força

deste Jexto,

surgem no contexto

e como elas s~o inseridas

que

nas relações

imde

a manei-

de novas prát~
sociais

de pr~

duç~o.
Ser~o utilizados
da relaç~o
estatal

assentamento/Reforma

dada a esta quest~o

de trabalhadores
Paulo,

como referencial

rurais

Agrária;

previstos

e dados de observaç~o

localizados

entre os municipios

de análise,os

em Silvania,

de Araraquara

e Mat~o.

na

termos
"solüç~o"

de assentamento
Estado

de

S~o

Mais de 100 fa-

-05,

milias

no momento,

encontran-se,

de assentamento,

-

expressao

uma regiao

-

estruturais

que marca

encarado

a intervenção

trabalhadores

"União Francisco

jetos de pesquisa

9

S~rgio

Ribeiro

da Fapesp,
Pereira

Guedes

Lu t as

e

na área. Cristina

Pau

Lcite,As

de bóias

condiç~es

respectivamente

nomia, Unesp, Araraquara,Tem

Sociais,

exploratória
Unesp,

um primeiro
Atualmente

grupos

cQ

Araraqu~

projeto

de as

desenvolvem

de assentados:

prQ
Rita

uma ex

frias, bolsistas -de Iniciação
de Vera Lúcia Botta Ferrante
de implantação

de assentamento:

sob orientação

Luiz C. Antunes,

Neto, Terra e Trabalho:

sob orientação

num projeto

sista da CAle,

Neves",

de Araraquara.

de assentamentos

de Miranda,

da contradi-

dos

de uma pesquisa

sobre os diferentes

e Sebastião

de trabalho

sera

de resistência

do prof. Ricardo

os resultados

no Município

Cientifica

da terra,

resistência

e o processo

final do Curso de Ciências

ra, intitulada

periência

de moderniza-

a apropriaçao

em desenvolvimento

sob orientação

apresentou

mo monografia

Casella

tipica

rurais.

liez de Freitas,

sentamento

canavieira,

como um componente

do Estado

(*) Há algumas pesquisas

Unicamp,

núcleos

do processo

expropriação,

de exploração,

3

,

o produto do assentamento,

tória relação

area em

(*).

da agricultura

ao longo desta reflexão,

dcl

predominantemente

das consequencias

çao capitalista

assentadas

e o

processo

o caso de Araraquara,bo!

da professora

dos Departamentos

Vera Mariza

Henriques

de Sociologia

participado das nossas reunioes

e Eco

e

pesquisas,

a professora

mento de Sociologia,
raes, cujo trabalho
em Ilha Solteira
balhadores

Rurais

da Monte Alegre,
to de Economia
o seu projeto

Maria Aparecida

orientadora

Moraes

\

e Silva,

do mestrandoCarlos

de tese será sobre um grupo de

e Augusto

Pereira

sem terras
Município

Rural,

Filho,

de Araraquara,professor

Jaboticabal,

Unesp,

de tese sob orientação

Depart~

Araújo

de Mo

assentamento

O assentamento

em terras públicas:

-06-

dos Tra

o caso da Fazen
do Departame~

que vem desenvolvendo

do professor

José Jorge Ge-

hara.

\ -,

\

-07A EMERGÊNCIA

DE NOVAS NECESSIDADES

DA REPRODUÇÃO

DA

FORÇA

DE

TRABALHO.

-

A açao do Estádo
tem nos últimos
meiro

lugar,

dernização

áreas por grupos

trumentos
milhões

lamentar

econômicos

espacial

resist~ncias

na sua maioria,

capitalista

da mo

ocupaçao

Em segundo

ins-

da expropriaçao
tempo,

naquelas

de

organizar

uma

e reg~

mais produtivas.

de profundas

lutas e

lutas,

que

por parte do Esta

caracterizaram
brasileira,

~

lugar,

(leis e outros

pela viol~ncia

na agricultura

que

-

e a

nas áreas de colonização

fundiários;

pri-

Branco),

em todo o pais. Essas

foram revestidas

do e dos proprietários
mulação

fiscais.

foi acompanhado

dos trabalhadores

Em

do pais e do estrangeiro

de força de trabalho

Todo esse processo

agrária

ao mesmo

do trabalho

maneiras.

Castelo

o processo

procurando,

a agricultura,

de sustentação

ou implicita

favorecendo

de camponeses,

o mercado

juridicos

da estrutura

explicita

juridicos),

nova divisão

de várias

e dos incentivos

da repressão

,

no tocante

(O E.T. do governo

a conservação

dos subsidios

através

mecanismos

da agricultura

de grandes
través

anos, manifestado-se

formulando

possibilitaram.,

brasileiro,

o modelo

nestes

de acu
últimos

anos.
No entanto,
bretudo

os seus desdobramentos,

ra. É necessário
processo

-

nao se pode compreender

entender

no âmbito

a agricultura

social mais amplo e o capital

do capital
me a feição

social,

este processo

restrito

social

agricultu-

como constitutiva
investido

de tal forma que a reprodução

de reprodução

da

do capital.

e, sQ

de

um

nela, como parte
do capital

A questão

assu-

agraria

-08deixa de ser assim, uma questão
tão da sociedade

como um todo, neste momento

Da mesma maneira,
agricultura

insere-se

mo tentaremos

a reprodução

na reprodução

mostrar

Podemos,
o P.N.R.A.,

da for~a de trabalho

da

no seu conjunto,cQ

pode continuar

convivendo

à

sociedade

gerar riquezas,

do trabalhador

mico do pais. Esta questão

cultura

custa bem menos

urbano"

(1).

perpassa

o seguinte:

ao mesmo

promover

tempo

a justiça

rural e o desenvolvimento

torna-se

de um posto

"As-

é o de saber se o Brasil

com a terra ociosa,

criar empregos,

que a geração

que esta vertente

nos seus pressuspostos

que se coloca

tatarmos

histórico.

do capital

por hora, constatar

sim, o desafio

cial, o progresso

ques-

mais adiante.

ao demonstrar

que precisa

do campo e passa a ser uma

do que a de um emprego

produtivo

so

econo~

ainda mais oportuna,
de trabalho

em

ao consna agri-

em qualquer

setor

"\

Segundo
~

para a geraçao

cálculos

feitos

de um emprego

(2), o investimento

na agricultura

variar~a

\

,

com a tecnologia
dústria,

usada,

esta variação

de 1,2 a 10,1 mil dolares,
ficaria

gundo o ramo industrial.

Esta situação

•

Decreto

INCRA, Brasilia,

reflete
do modelo

nº 91.766 de 10 de outubro

acordo

'

enquanto

na in

a realidade

se

brasi-

de acumulaçio

de 1985. rURAD

con

e

1985, pg. 12.

(2) Silva, José Graziano.
ma Agrária,

de

entre 14,2 a 140,5 mil dólares,

"leira dos anos 80, na qual os efeitos

(1) P.N.R.A.

necessario

Editora

Para entender

Brasiliense,

o Plano Nacional

2ª edição,

de Refor

SP, 1985, pg. 35.

-09centrador

de renda,

propriação

capital

crescente,

da urbanização
de pessoas

da diminuição

acelerada.

viviam

o seu domicilio

e terra manifestam-se

no espaço

da

do trabalho

Em 1940, um pouco menos

nas cidades;

ser neste período,

intensiva

através

de

vivo

13

A taxa de urbanização

de 31,23% para 67,62%.

e

milhões
tinham

em 1980, quase 81 milhões

urbano.

ex-

passou

Todos estes fatores

a
ar-

l-

ticulados

imprimiram

lhões de pessoas
temporariamente
situação

uma nova face as cidades

vindas

do campo,

na agricultura

dos problemas

de mais uma "questão"

dos trabalhadores

movimentos

sociais

de saúde,
energia

elétrica,

reivindicando

etc.),

de necessidades
daquelas

reivindicadas

do espaço

produtivo

ções de trabalho).,em virtude

cessidades
Estado

da reprodução

procura

tiva de assumir

ampliar
parte

os

dó arrocho

Estado

de um

posto

conjunto

reprodutivo,

sal~rios,. melhores

além
condi-

salarial.

não assume

a totalidade

das ne

(3). Neste embate

da sua política

da reprodução

escolas,

e outros mais.

~

da força de trabalho

(3) Silva, Maria A. Moraes.

Intensificam-se

a emergencia

(melhores

recursos

"surgimento
de

a nivel do espaço

Fica claro que o capital

a

das condições

creches,

transportes

cada vez mais,

o

agravando

(rede de ~gua, de esgoto,de

,

Assiste-se

mi-

--empregàndo-se

provocando

com o piorar

de infra-estrutura
asfalto,

ou

terci~rio,

em seu conjunto.

urbanos,

serviços

urbanos,

(a urbana),

reprodução

sem emprego,

ou no baixo

sociais

brasileiras.

de trabalho

e reprodução

social,

na tenta-

(as necessidades

da força de tra-

balho no Brasil. Revista Presença, nQ 04, agost%utubro

o

1984.

-10dissociadas).

Apesar

a força de trabalho
paga abaixo

distribuição

de cestas

mentam

processo

da expropriaçao,

dos traba-

capitalista,

contradições

pelas

dos trabalhadores
Foi a evolução

As contradições

absorvedoras

Inverte-se,

poupadora

forçadas

assim,

o

competitivo

fora necessaria

ind~strias.

em vista

para

No Brasil,

ha

subse-

do carater

atual

de maõ - de - obra.

da reprodução

da reprodução

do capital

de imensos

brasileiro

em virtude

au-

a agricul-

mas não h~ a proletarização

que o Estado

aprofundou-as,

entre reprodução

no capitalismo

das cidades,

que criam a impossibilidade

flitos

escolar,

continuaram

do capital:

dos componentes

são estas contradições

contr~rio,

sendo

mostraram-

de reprodução

e as cidades

exigidos

para as indústrias

sociais,

as doenças

cada vez maior

como ocorrera

onde a expropriaçao

da reprodução

(merenda

Todas as medidas

de trabalhadores.

se criar os prolet~rios

quente

alimentação

da reprodução

sendo expulsora

contingentes

a necessidade

continuou

esta complementaridade

da força de trabalho.

natureza

histórico,t~l

ingl~s,

pelo Estado,

sendo atendidas.

uma decalagem

pela própria

de grandes

própria

de alimentos).

e reprodução

tura continuou

casos,

que as necessidades

não estavam

do capital

rural)

pois a fome, a miséria,

revelando

Cria-se

fornecida

quanto

Em muitos

nos niveis'da

se insuficientes,

lhadores

(tanto urbana,

do seu valor.

manifestou-se

crescendo,

da ajuda complementar

social

contingentes

não resolveu,

da amplitude

ao

das lutas e con

(rurais e urbanos).
destas

lutas e conflitos

a ação do Estado no sentido de manter

a reprodução

que reorientou:
das

relações

-11-

sociais

vigentes,

mas recriando

força de trabalho.
mo obra

criadora

A recriaçao

do Estado,

dição

objetiva

inserida.

Estado

vai apropriar-se

à

rearticulando-as
de novas

relações

recionam-se,

zes de garantir
to, impedir

condições

de reprodução

da

destas

condições

não são vistas

co

no sentido

destas práticas

sociais

de produção.

a reprodução

mas como pr~-co~

dos trabalhadores.

sociais

do capital

pela recriação

a reprodução

abstrato,

nas necessidades

reprodução

agora,

novas

dos trabalhadores

e inserindo-as

Os mecanismos

de novas

do capital,

bojo

no

do Estado

relações

da força de trabalho,

ampliada

O

sociais

di

cap~

sem, no entan-

mas, ao

contrário,

reforçando-a.

lhadores,

Esta reapropriaçao

pelo Estado

acham-se

nos planos

caso especifico
trabalhadores

inscritas

de são Paulo,

das práticas
de reforma

na politica

em terras públicas.

dos

agraria

dos assentamentos

trabae,

no
dos

-12A REPRODUÇÃO
A SIMBIOSE

DA FORÇA DE TRABALHO

E A REPRODUÇÃO

DO CAPITAL:

CONTRADITÓRIA.

,

A nossa preocúpaçao,
no sentido

de entender

reprodução

do capital
A análise

trabalho

esta ação do Estado
e reprodução

-

desta ou daquela

cessidades

são dinâmicas,evoluindo

co determinado,
mente

portanto,

e não dependem

em particular.·A

Neste

considerada

Como veremos,

ção dos problemas,
apropriação

necessidades

mostrar
rurais

também

dos individuos,
acompa-

histórica

à

polit~

tendo como eixo cen

da reprodução

não vai se constitui~

como o Estado

histori-

e articulá-las

dos trana

solu-

ao contrário,

contingentes

de novas

ne

historic~

a evolução

para a criação

no contexto

As

(4).

no final feliz dos conflitos;

inseridas

Veremos

determinadas

como necessidade

fundamental

e

de um processo

de são Paulo,

a terra

desta força

das necessidades

da terra por parte de certos

dores será o ponto

produção.

do Governo

de

isoladamente.

de produção

tentaremos

da força

subjetivista

histórica

dos trabalhadores

ca dos Assentamentos

balhadores.

dentro

das relaç~es

sentido,

tomada

são necessidades

transformação

das necessidades

tral a terra,

categoria

do voluntarismo

nha as transformaç~es

da reprodução

da reprodução,;social

nao apenas

entre

como mediadora

da força de trabalho.

das necessidades

passa pela análise

sera dirigida,

de agorá em diante,

de trabalha

de outras

relaç~es

apropria-se

a

(novas)

sociais

destas

de

reivin-

(4) Para a campre6ns~o de conceito de necessidade, utilizamos

as

análises

de

dos autores

da Revista

1975, que serão oportunamente

La ?ens~e,

citados.

nº 180, mars-avril,

-13dicaç~es

e como age em torno das novas

torno da apropriação

das necessidades

í

nato, onde a roça de subsistência
lor da força de trabalho
A passagem

guel, transportes
maioria,

do colonato

(estes fornecidos

e na mudança

o aumento

Evidentemente,

das necessidades

nem pelos salários
pelo Estado)

alastraram-se

foi Guariba

rapidamente

indiretos

Pre

laranja,

a outras

café, etc.

cidades,

Humanas,

C.N.Pq.

Estas

atingindo

até

O Cativeiro

da

são Paulo,

Dutra e Maria Helena
brasileira.

e o preço p~

(região de Ribeirão

Ciências

uma realidade

alu-

dos

terra.

"Bóias-Frias",

liga-

nas greves

José de Souza.

José Eduardo

nem pelos

reprodutivas

Martins,

(6) Oliveira,

este proces-

asfalto,

até desembocar

de cana-de-açucar,

Editora

reprodutivo,

que não foi, em sua

(5) Ver a este respeito
Livraria

na

(6),

amplia-se

cujo epicentro

to), área produtora

do va-

reprodutivas

diretos,

fosso entre as necessidades

"bóias-frias",

do colo

implicou

do espaço

(taxas de água, luz, esgoto.

go pela força de trabalho

greves

para o "bóia-fria",

p~ra os locais da produção)

atendido,

o

desde o periodo

entrava na determinação

agora, pelo meio urbano.

urbano

que nao nos ca-

(5).

perda da roça de subsistência

so trouxe implicito

~

deste trabalho,acréditamos

be a aria l se da evolução

das ao espaço

em

\riadas

da terra.

Nos limites

representado

contradiç~es

1979.

S. Dutra
ACIESP.

1981.

\

(coord.)
n2

30,

-14outros

Estados

pliando-se

(paraná,

o espaço
Nestes

ais destes

trabalhadores

criadas.

e Mato Grosso

do Sul)

(7),a~

das lutas dos bóias-frias.

conflitos,

rios das cidades,
sidades

Minas Gerais

definiu-se

rurais,

dentro

o papel

moradores

de um universo

As manifestações

das práticas

permanentes

especifico

violentas

soci-

ou tempor~

de novas neces

dos trabalhadores

con
,

tra a alta da taxa de água, o que resultou
dio da SABESP
do processo
orgãos

em Guariba,

destas

- acha-se

dores num primeiro
oposição

em 1985, apontaram

práticas.

presente

O Estado

momento.

Há, no entanto,

tomando

de neutralidade.

a sua imagem

(7) D'Incão,

DA CRISE ECONÔMICA.

FESP, Edição

Especial,

2, RJ. Julho-Setembro

ias-frias

em greve:

Botucatu,

Unesp.

Ver a respeito

desta

presença

dos conflitos,

de Guariba:

nestes

r~
con

O PAPEL ACE

politica : e
Administração.
~~~~~--~--~~~~~~~

RJ. MOVIMENTOS

SOCIAIS

de 1985. Ferrante,

a coletivização

da

A ação do Estado

O movimento

Revista

aos trabalha-

atrávés

o papeL de mediador

M. da Conceição.

seus

pelos

um mascaramento

no decorrer da luta, quando o Estado
assume

nQ

em oposição

pre-

do

.r-e de r í.n í.ç áo

para a

- representado

como elemento

de seus porta-vozes,

LERADOR

na destruição

NO BRASIL,

vol. 1,

Vera Lucia Botta,

dos espaços

de luta,

Bó-

PIPSA,

dez., 1985.

das lutas sociais

em são Paulo,

o estudo

de

Bas-

•
tos, Elide Rugai.
lutas sociais

Ferrante,

V.L. Botta e Chaia, V.L. Michalany.As

no campo no Estado

de são Paulo:

rais e a luta pela posse da terra. ANPOCS,

os conflitos

1985, mimeo.

ru-

-15flitos,

redefine-se

em função

da nova correlação

da·. As manifestações

dos "bóias-frias"

ço de lutas emergiram

da simbiose

dução característica
Estas
relativas

concreto

produtivo

reprodutivo

refletem

nas formas

de peso, etc. Estas

ção, sendo reproduzido

reivindicações

as determinações

da matéria

de distribuição

social

prima,

As lu-

do

processo

melhores

salários,
pêlo

de pagamento,

o corte da cana queim~

reiVindicações
qu~ antecede

artiéulam-se

o momento

por este através· dos salários

tes pagos aos trabalhadores.
o aumento

da produção-reprQ

em torno de

de trabalho,

prevista

corte da cana, qualidade

processo

do espa-

e de distribuição-consumo.

condições

do trabalh6

da, controle

contraditória

lutas desenvolvem-se

de produção:

intensidade

e o alàstramento

cria-

do.M.P.C.

ao processo

tas do espaço

de forças

No que tange~s

das taxas de água, elas inserem-se

ao

da

prod~

insuficien-

manifestações

contra

nas práticas

sociais~

,

de consumo
consumo

(8), isto e, no processo

do trabalhador

do trabalhador.

Os serviços

tra no custo de produção

-

sao computados

no valor

A geração

de água - mercadoria

- são fornecidos

pelo Estado,

do

que

en-

-

nao

mas

desta força de trabalho.

de uma necessidade

rios aprofunda

as contradições

cujas práticas

de classe~

não satisfeita

da reprodução

manifestam-se

tos dos dois espaços

- produtivo

tão a unidade

espaços,

destes

concreto

dos

nestes

e reprodutivo

mas, uma unidade

pelos

sala-

trabalhadores,

diferentes

momen-

-. Verfica-se

en-

contraditória.

QQn8ommatlGI'1.
La Pensée,

180 (mars-avril),

1975.

-16-

o movimento
uma coletivização
ce ter escapado
ão. Cria-se

de Guariba

dos espaços
ao controle

rido decisivamente

sócio~politico

no acirramento

1985, uma clara contestação
de vida e de trabalho,
pelas

da em seu cotidiano,

um aflorar·

volan

ter interfe

nos movimentos
vivenciadano

da consciência

da situação

da privaçao

da Regi-

de suas lutas.

atomização

carências,

de

que pare-

de mão-de-obra

o que parece

representam,

à

possivel

dos usineiros

reservas

da massa bóia-fria,

~uas reivindicaç~es

mum alimentado

a emergência

de lutas dos bóias-frias,

nas cidades· dormitório,

te, uma concentração

dutivo

mostrou

crescente

de 1984/

seu

~empo

do seu fardo co

de violência
sofrida

instaura

no espaço pro-

e reprodutivo.
Ao mesmo

tempo em que as cidades

zadas para alimentar
pital,

permitem

bilidade

que passa

um momento

o campo das necessidades

por outro lado, a expansão
a ter contornos

de elaboração

sao utili-

da reprodução

de um espaço

politicos,

de um projeto

-

dormitório

do c~

de socia-

transformando-se

de mudança

de suas

em

condi-

çoes de vida.
No espaço
o mundo

de sociabilidade

de significaç~es

plano politico,
violência,

levando-os

da exploração

seu próprio

gerador

pelos bóias-frias,

de suas mobilizaç~es

a ter consciência

que os atinge,

podem

emerge

no

de que os limites

de

ser questionados

no

espaço repl'odutivo.

Este fator interfere
de sua identidade
mente

vivenciado

nao apenas na construção

-

- que a nosso ver nao deve ser pensada

como sendo gerada

pela identidade

econômica

da

possivel
macanica
Região

-17ou pela condição
do trabalho
tuações

Sindical

de maior

ou circuito

de ser cortador

que pode, evidentemente

concentração

pelas

paço rural.

condiç6es

urbano

objetivas

redirecionam

rando esta articulação
as necessidades

criadas

dart, utilizando

a definição

forma subjetiva,
ideológtca

ca social,das

determinações

videncia

a reprodução

Tais condiç~es

trabalhador

rural,

de novas necessidades

produz!

porque

destas

relações

de E. Prétreceille,

e reprodução
sociais,

como práticas

Pk. 141

produção
Go-

necessidades

ideológico

das práticas

estão ligadas

contribuem

são,

Segundo

as

g~

,

em que esta subjetividade

primeiro

ele possui

entre produção

de

da força de trabalho.

que,num

espacial,

produtivo

entre os dois espaços.

objetivas

~sta dualidad~

(9) ide~, ibidem,

- o eSr

da força de trabalho"

existência.

tar as práticas

produtivo

ou ainda o nivel

que as necessidades

entendidas

dominio

ser ~~e

a luta no processo

no sentido

uma expressão

turando

fora do

rurais passa

do processo

no contexto

a reprodução

lIa

em si-

a

contraditória

que reestruturam

-

ser agilizado

salarial,

dos trabalhadores

Por sua vez, a produção

das no espaço

sao

da massa

rumos

das fazendas, ou usinas.

A luta urbana
terminada

de cana - mas também nos

de uma prát!

sociais

estru-

(9). 'Esta definição

e-

às condições

de

momento,

um modo devida
para acirrar

da força de trabalho

transformando-as

e

fra~mentam
definido

o

por

as contradições,
e para reorien~

em práticas

onde estão presentes

reais

relações

de classes,
de classe.

-18Ainda
sidade

retomando

de distinguir

classe,

lembrando

as várias

sempre

torno dereivindicaç~es
também

ao processo

gui-las

de consumo

suumo ... É preciso

conduzidas

de consumo
Estas

tes autores,
primeiramente

também

levam-nos
na esfera

em

de produç~o

como

Nas práticas

de cla

t.o tais, isto

e é preciso

e,

distin-

e soc~alizadas)

e

de clas-

tais como os partidos,

as práticas

de classe

dos meios

os

de con

reivindicativas,

e que pertencem

que somente

das práticas

~ compreens~o
do consumo

produç~o

(usineiros

as lu-

intervêm

no

simultâneas

pg. 141.

inseridas

surgi das

de consumo

dos canaviais

nos dois espaços

de

nas relaç~es

Da mesma maneira

(prática

de incêndio

dos conflitos

feitas por e~

das manifestaç~es

de classes

da SABESP

sociais

n~o como simples práticas

x "bóias-frias").

do pr~dio

(10) idem, ibidem,

podem ocorrer

(10).

diferenciaç~es

tiva). A extens~o

de

e a gest~o

por organizaçoes

a neces

das práticas

isto ~, das práticas

de classe,

práticas

mas, como práticas

houve ameaças

(individuais

pela produç~o

consumo,

a destruiç~o

- consumo.

de classes,

distingüir

que n~o s~o

tas sociais
processo

de consumo

e orientadas

de consumo

ao processo

e a luta de classes;

por organizaçoes

Sindicatos

sociais

salienta

"a s r-e laç oe s de classe enqian

das pr~ticas

se mediadas

Godart

que as lutas de classe
~m relaç~o

de produç~o

das práticas

práticas

de distribuiç~o

se es t ao presentes
as relaç~es

E. Pr~teceille,

que

de

houve

socializado),
(esfera prod~

e o confronto

en

-19tre as duas classes,
como práticas
na

esfera

com a mediação

sociais

do Estado

de classe,cujas

reprodut~va

~oram

outros

termos,

estas práticas

porque

elas não se referem

estas

reivindicações

determinadas

definem-se

apen~s

definem

lutas

manifestas

pela produção.

como práticas

~ reprodução,

de

Em

classe

mas tamb~m

a pro-

dução.

o

lugar que estes trabalhadores

necessidades

ligadas

junto do sistema

a este processo

ões) nos conflitos.
para a definição

de outros

Estes fatores

na produção

e as

determinam

trabalhadores

O lugar ocupado

da identidade

na produção

de produção

de suas necessidades.

sáveis pelo envolvimento

ocupam

o con

foram respo~

(de outras

regi-

foi determinante,

dos trabalhadores

IIbóias-frias

ll

em

torno de suas necessidades.
Amplia-se

o universo

-

sao entre o trabalhador
tivo e o trabalhador
as necessidades,ao

o

também porque

no momento

que reivindica
lado de outros

ado das manifestações

produção,

fragmentado

espaço urbano

tes incidentes

das lutàs, podendo

o direito à satisfação

de su-

dos trabalhadores

é ai que ocorrem

conforme

produ-

constitue-se,

-,

o esquema

uma coe

do processo

trabalhadores

de Leme) nao so pelas

existir

assim, nO.locus
rurais

-

razoes

o primeiro

a seguir.

urbanos.

(vejam-se

privileg~
os recen

ja assinaladas,

e o último

momento

como
da

-201- Circulação

2- Produção

Espaço
COMPRA
urbano

,

l

- VENDA

da F.T.

t

•

CONSUMO

Espaço

da F.T.

rural

t

_I

- Consumo

3- Distr ibuição

Espaço
REPRODUÇAO

urbano

:....

.,

da F.T.

.:

O espaço

rural,

onde se dá a produção

o determinante

das relações

venda

da força de trabalho.

e compra

ada pelas

contradições

em virtude

tre consumo,

processo
sociais

assim,

reprodução

desta coesão

que sao

tura de dominação

esta estrutura

çao - que se passa
sociais
Prisões,

de distribuição
Tribunais,

do seguinte:

Juntas

é medi

momentos,

reproduzida

o momento

das

a disciplina

antes do consumo

Oudo

relãções

do trabalho,

reproduzem

produtivo

a estr~

realizar-se.

na relaçãó

rural - é determinada

e têm no urbano

da

mas contraditório,e~

sobre os trabalhadores

no espaço

é

onde eles se passam.

pela reprodução

de dominação:

de poder

e

desta força de trabalho.

é vista através

presente

do consumo

entre estes diVersos

e circulação

sensu,

Mas esta determinação

em elo ag1utinador,

relações

o comando

no momento

dos espaços

é caracterizado

produtivo

a obediência,

Todavia,

existentes

da concreticidade
Cria-se

tra faceta

operadas

strictu

de produ-

pelas relações

a sua institucionalização:

de Conciliação,

Sindicatos,

Secretari-

-21as, Organizações,

enfim,

As práticas
tadas nos poros
produção

os aparelhos

sociais

dos trabalhadores

desta estrutura

e também nas r~lações
É no bojo destas

sociais

as-frias

em Guariba

A RESPOSTA
TRABALHO

À CONTRADIÇÃO

E REPRODUÇÃO

composto

a prática

as suas reivindicações

de melhores

condições

puro,

cessidade

de trabalho

e empregado

DE

rurais.

da relação
pelo acordo

Se,

se

salários,
de assalacontratu-

produtiva.

é como a terra aparece como nemomentos

da relação

do movimento

de um projeto

trabalhadores

b6i

do Assentamen

por b6ias-frias?

definida

na esfera

em determinados
ou menor

através

no quadro

explicita
maior

neste

DA FORÇA

em torno de melhores

que se coloca

longo da hist6ria
truçao

do Estado

A questão

explicitação

rurais,

entre usineirose

ENTRE REPRODUÇÃO

tem-se uma situação

al entre patrão

evolu-

feitas.

essencialmente

interpretar

riamento

a

DO CAPITAL.

Como explicar
to de Silvânia,

de

(1986), que a terra não apa-

nas reivindicações

DO ESTADO

que entendemos

firmados

(1985) e em Leme

rece imediatamente

nas relações

dos trabalhadores

pelos Acordos

incrus-

de produção.

contradições,

~

Fica claro,

aparecem

de poder presente

çao das lutas e das necessidades
momento.

de Estado.

com

Sindical

de transformação

a

e não em outros.
terra aparece,

Rural,

relacionada

das condições

de vida

A
ao

à cons
dos

-22No I Congresso

de Contas,

rismo no qual a potencialidade

1966, num periodo

de representação,

reconhecimento

dos trabalhadores

governamentais

é duramente

de autorita

participação

rurais no circuito

e

das politicas
,

explicitada

(11), â realidade

seu imediatismo,
dimento

da terra não

rural é tratada

unicamente

dependesse

e

no

o aten-

de suas reivindicações.

da Reforma

do Estatuto

concretas

da Terra.

O movimento.sindical,

dos conflitos

transgredirem

as marcas

o reconhecimento

levam a Contag,

mais a necessidade

proposta

a nivel

a

dis-

a

nivel

reivindicati-

legal.

O acirramento

cas do Estado,

(1973), foi retomada

sendo sua realização

além do espaço

de terras,

enfatizar

de conta~,

Agrária,

vo, não avanÇava

vasão

a questão

do trabalhador

como se do Estado,

No 11 Congresso
cussão

restringida,

no campo,

dessa legalidade,
do carater

-

o fato das

açoes

chegando

classista

a i~

d~s politl

em 1979, no seu 111 Congresso,

de exigir

do que pedir,

acionados

por iniciativas

a

valorizando,
,

os mecanismos
prios

de resistência

trabalhadores.

um fim em si mesmo,

O Estatuto
e passa

A mobilização
diversas~

o movimento

trabalhadores

a ser considerado

crescente

Reforma

gera,a

Medeiros,

Agrária,

em torno da bandeira

~

novjdez.

dez , 1985.

de uma tradição·,

de partida.

unidade
da

Contag:

dos

Reforma-

um

ba-

Movimento Sindical

Ru-

1981.

Igual~ente, Reis, Jos~ dos Santos Filho,
ral: O resgate

como

de 1980, posiçoes

a aparente

Leonilde Servol0.

pro-

de ser visto

um ponto

partir

dos sem terra quebra

rurais brasileiros

(11) Ver a respeito,
lanço.

da Terra deixou

dos

Mimeo,

PIPSA,

Botucatu,

Unesp,

-23Agr~ria,

af~rmando

presentava

que, em sua es&encia,

liapolitica

em que desenhava
sa rural"

de modernização

re-

na

medida

do pais,

a empre-

(12).

ra a elaboração

Presidente

da Reforma

do Incra,

que vai causar

da Contag;

Maio de 1985, a proposta

do lº Plano Nacional

tada pelo Ministro

à

de Reforma

Agr~ria

e do Desenvolvimento

discussão

polêmicas,

ças anti-reformistas,

do Movimento

controvérsias,

Agr~rio

Sindical

fortes

pa-

é aprese~
e pelo

Rural,

reações

das

mas, acima de tudo, vai demonstrar

o
for-

a legitl

da luta pela terra.
A terra pode igualmente

possivel
frias.

da Terra

do latifúndio,

como ideal, para a agricultura

No IV Congresso

midade

o Estatuto

-mediato,

não imediato-

O fato de parte

ter sofrido

aparecer

do processo

do contingente

um processo

como .um desdobramento,

de expropriação

tempo os leva a ter, na identidade

de lutas dos

bóias-

dos bóias-frias

da

Região

relativamente

h~

pouco

com a terra,

o fertilizante

p~

ra suas lutas.
Apesar
em espaços

distintos,

tal para manter
controle,

da manutenção

tiva. Na trajetó~ia
zação da resistência,

(12) Silva,

parte das estratégias

politicamente

criaram-se

utilizadas

a força de trabalho,

mecanismos

de solidificação

entre o espaço
ao protestarem

José Graziano

Refo.rma Ag!'ár~a.

dos que vêm de fora e os da regiao

da. Para entender

Br-aaí l í.enee , 1985,

pg.3S.

segregada

sob

de uma ação cole

da sociabilidade
contra

pelo capi-

e a coletivi-

a pauperização

o Plano Nacional

"cres

de

-24cente,

a insegurança

do emprego,

to, a luta pela terra estaria
mediações,
frias,

sivel exigido

em que.sua

de espaços

a perspectiva

ao controle

através

a conquista

da produção

determinadas
dos

bóias-

o caminho

po~

de vida.

da terra,

a busca

de alimentos

de espaços

devem ser pensados

vivenciada

até que po~

de

representaria

da reapropriação

de Estado,

lação terra x trabalho

através

de suas condições

linha de discussão,

para garantir,

discutir

e reivindicações

conquista

para a reprodução

Nesta

escapar

entrando,

no campo das necessidades

na medida

produção,

P9der-se-ia

sua r~

que poderiam

na complexa

pelos bóias-frias

re-

projeto·

num

de assentamento.
Retomando

a análise

anterior,

não se liga a uma mera condição
é determinada

historicamente

As reivindicações
fletem

as necessidades

balhadores,

ra as contradições
porque

colocam

relações

sociais

responsável

voluntarista

às práticas
da produ~ão

de produção

pelas necessidades

strictu

destes

agentes,

dissociadas

retra

sensu. Emb~

determinantes

fundamentais

e as da esfera

outros

firmados

sociais

sejam

- não existe uma clivagem

abrangem

e que ela

objetivas.

nos Acordos

as duas classes

produtiva

necessidade

que a

nas práticas

explicitadas

o nivel

no embate

da esfera

e inserida

das relações

rios e trabalhadores
sociais

subjetiva,

articuladas

transcendendo

vimos

- propriet~

entre as práticas

reprodutiva,

onde

~.as

entre eles, o

Estado,

da reprodução

da força

de trabalho.
A compreensão

lise articule reprodução

deste aparente

paradoxo,

exige que a aná-

da forga de trabalho e reprodução

do oa-

-25pital.

A maneira

produção

pela qual este capital

crescente

priados

de novos contingentes

de seus meios

produzida

de subsistência.

pelo capital, -não consegue

ter poupador

de força de trabalho

por isso, uma decalagem
trabalho,

as de controle

-

nao pelos

contexto

trabalhadores,

necessidades

destas

gerando,

a forma de
medidas

de

reprodunecessari-

(13).
pelo capital

a compor

da força de trabalho,

cara-

da força

criadas

que a terra passa

da reprodução

baixos,

contradições

de contradições

expro-

dado o

e reprodução

do Estado,

o conjunto

em três

niveis

,

,

explici tamente, .aparecendo nas pr~

ticas da classe

dos trabalhadores

ros, parceiros,

arrendatários,

-

rurais,

,

dos "bóias-frias"

parte

e Assentamento)
da reprodução

que

à

de suas práticas
expropriação

da venda

ceituado

explicitamente,

pelo Estado

de reprodução
do capital

tal como

como necessidade
dos trabalhadores

as

sociais,

enquanto

não correspondeu

que é um exemplo

práticas

da

do Exército

faz

de classe,
no

ser paga por salários.

por tlIarx,em o Ça12ital.

e

a terra

a proletarização

distinto

(Refor

social.

caso, para estas categorias,

da força de trabalho

(13) Note-se

(posse~

demonstraram.

- ela é incorporada

No primeiro

em seu conjunto

sem terra, etc).

- ela nao e reivindicada

continuidade

de

mas nao independentes:·

- ela e reivindicada

ma Agrária

e

-

diferenciados,

greves

a

tempo, esta massa

reproduzir-se,

em questão,

por parte

ou resolução

É neste

Ao mesmo

entre produção

exigindo,

proporciona

de trabalhadores

e os salários

que por sua vez coloca

ção do capital,

reproduz-se

por-

sentido

Em muitos

de reserva

ca

con

-26sos, nao se configurou
em determinados
ção atipica
mentar

uma situação

periodos.

Cria-se

para o capitalismo,

a força de trabalho
A realidade

configurou-se

ram descaracterizar
desenvolvidos
dos rurais,

.aparelhos,

restringir

em ali

expropriados
e lutas

tendenciosas

com grande

ligados

pela

que

procu-

das lutas pela terra em
contingente

que entre 1969 e 1979

direta

uma situ~

(14).

as interpretações

e modernizados,

o Estado,

trabalhadores
de conflitos

do pais·

tro de mais de 50 conflitos
flitos,

desses

a gravidade

sabe-se

aparentemente,

ser

por ele.

crescente

regiões

a não

o ciapital não se interessa

hist6rica

Contrariando

assim,

produzida

pela presença

terra em diferentes

de assalariamento,

estados

de assalaria

(15), são Paulo

foi ce0.

a posse da terra. Hestes

ou indiretamente,

con-

buscou,através

de seus

a área de ação da luta pela terra,

impedin-

do-a de assumir

uma dimensão

se faz presente

nos termos

marcadamente

assumidos

politica.

Essa dimensão

pela reivindicação

centrada

na terra.

De um lado, a luta pela conquista
ce como a pr6pria
do tempo gasto

defesa

jeto de autonomia,

na

vel de suas práticas,

(14) Martins,
no Brasil.

da vida, da moradia,

sem divisões,
medida

em

necessitar

José de Souza.

Editora

de outro,

Vozes,

-

ou preservaçao
do trabalho

como a expressão

que seus agentes

apareseguro,

de um pr~

afirmam,

a ni-

da terra para ter a liberdade

A militarização

Petr6polis,

da questão

de

agraria

1984.

(15) "Dez Anos de Luta pela Posse da Terra", pesquisa coordenada,
por José dos Santos Reis Filho, Cedec,

são Paulo.

-27nela viver

e trabalhar.

o

recrudescimento

torno dos conflitos

pela terra, nestes

greves -dos "bóias-frias"
vam escapando
ocupações

j'

ao controle

de terras,

ma Agrária

manifesta

nos últimos

em

últimos

as

dominantes.

Congressos

politicos

rece embutida

na pauta

da classe

rais que reivindicam
tência,

Quanto
sumo reflete
classes

mesmo

ao Estado,

uma lógica

e também

~e produção.

fornecem

Portanto,
tocante

à

dividual)

rurais

embora

social

pela

~

a terra nao

se

ela apa-

dos trabalhadores

ru-

subsis-

uma vez que nem o Esta-

a sua intervenção

que é a lógica

no processo

da divisão

há uma diferenciação
no processo

que passa pelo crivo destes

de con-

da sociedade

pelos trabalhadores

e de miserabilidade

sua intervenção

e

trabalhadora.

sendo, nem todos os trabalhadores

grau de carência

poli

estas garantias.

do lugar ocupado

Assim

ru-

definida

explicitamente,

de sobrevivência,

Ref0E.

- da unidade

a terra como meio de garantir. a sua

como estratégia

do e nem o capital

da prática

e

de trabalhadores

de forças,

das reivindicações

no conjunto

As invasões

entre trabalhadores,

uma nova correlação
autônoma

que esta

dos trabalhadores-pela

No que tange aos "bóias-frias",
configurasse

anos, quanto

- ainda que problemática

à organização

tendência

tanto a nivel nacional

a ter desdobramentos

das classes

ca, com apoio de partidos
produziram

começaram

a luta nacional

rais e a possibilidade

urbanos,

das lutas,

em

no processo
possuem

o

dos "bóias-frias".
por parte do Estado,

de consumo

(coletivo

dois elementos.

no

ou in-

-28Ademais,
lações

sociais

dicadas

em conseqU~nciada

capitalistas,

explicitamente.

vel da consci~ncia,
diadores

reivindicadas

ou apropriadas

vindicações

"Qualquer

Sindicatos,

pelo próprio

das necessidades,para

no quadro

das condições

relacionado

ao

ni-

e à presença

de

me-

na medida

Organizações

Estado,No

obterem

sempre

às exig~ncias

sua eficácia

ções espontâneas

este papel
lhador

das necessidades

desempregado,

Jean Pierre.

la Production.

La Pensée,

(17) Embora
meira

o Sindicato

instância,

ao grupo.

o Sindicato"

outros

se dirigisse
trabalhadores

representade classe

(16).

fica claro

(17). Nas reuniões

des Besoins

180, mars-avril,

tipo

de ordem foi: "Traba-

e o Sindicato,

Production

de produ-

de sua capaci-

de Silvânia,

palavra

entre os trabalhadores

(16) Terrail,

inse-

necessidades

como as

e dos interesses

A primeira

procure

estas rei

qualquer

sempre

objetivo

do Assentamento

do Sindicato.

se sucederam

dependerá

momento

Na constituição

as

surgi das do processo

de palavra

tanto o

classes,

reais de ~ida dos trabalhadores.

de classe não podem formular

dade em apreender

de

eficácia, precisam

ção. As organizaçoes
de ordem;

em que forem

entanto,

que seja a forma de sua representação,

relacionam-se

nas re-

concreta.

tornar-se1explicitas,
pelos

implicita

podem não ser reivin

Isto está diretamente

em uma dada situação

Partidos

rir-se

as necessidades

da or,ganização de classe

Elas podem
entao,

alienaçao

a

que

reivindica-

et Besoins

de

1975, pg. 15.

aos desempregados
empregados

numa

pri-

incorporaram-se
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-

çoes pela terra aparece
destes

trabalhadores

e integra-se

de no momento

histórico

us aparelhos,

apropria-se

o assentamento

forma agr~ria

reprodução

a tnserçao

objetivo,

da terra como necessida-

no qual o Estado

das reivindicações

de trabalhadores

nas terras

nar os conflitos

ociosas.

(impedindo

e os trabalhadores/procura
- caracterizadas

de reprodução
conjunto,

solucio

e extensão)

-

freitas,

meiro projeto

mediador

as práticas

e

a

sociais

dos trabalhadores

no

seu

explicitamente.

a necessidade

da força de trabalho

entre

ou impossibilidades

pela terra aparece

traz implicita

social

nao de uma categoria

articular

de classe

onde a reivindicação

são da reprodução

(19),

pelas dificuldades

às práticas

-

Esta an~lise

(19)

e a re-

pretendem

o seu aprofundamento

e

dos trabalhadores.

objetivas

quara,

de se-

em torno da terra

Estas medidas

-

(18)

através

nas terras públicas

Por sua vez, a açao do Sindicato
o Estado

de necessidades"

(18).

Fica f~cil perceber

prevê

no "sistema

de compreen-

em seu conjunto

e

em particular.

Cristina

Pauliez.

de assentamento

"União Francisco

no municipio

Neves";

de Araraquara".

um prjArara-

1986, mimeo.
A constituição

te sob a coordenação
pos de familias
to prévio.

Estes

Araraquara:

20;

Santa Ernestina:

do Assentamento
de organismos

localizadas
locais

de Silvânia

de classe,poderiam

em locais

foram: Américo

Cravinhos:

3;

urupês:

1; Taquaritinga:

revela

1.

dispersos

Rincão:

reunir-se

gr~

e sem conhecimen-

Brasiliense:
3;

que some~

3;

3

familias;
Pontal:

10;

~30~

Tanto a açao do Estado,
preocupação,

neste

vindicações

rantidor

serido

a natureza

da reprodução

vindicação

destes

trabalhadores,

mento,

em conflitos

vigente

sociais.

objetivas.

pelo menos,

não envolvidos
de classe

trabalhadores

de uma situação

o

generalizada

que existe

mas que é diferenciada
produção

esta rei

explicitamente,

i~
re-

reprodução

para a

naquele

mo-

da terra. A 0E

de conflitos

especificos,

g~

de Silvânia,

com os proprietários

e patrões

e

que é um Estado

Ai, a opção pela terra,

ção pela terra não foi dada no contexto
entre estes

A rei-

da terra.

No entanto,

no imediato,

a

de Guariba

de posse

no caso do Assentamento

condições

a solução,

os conflitos

do Estado

revelam

no seu conjunto.

pela emissão

das relações

foi legitimada

em outras

presentou

durante

ser solucionada

Isto contrariaria

a do Sindicato

caso, com a reprodução

dos "bóias-frias"

Leme não poderia

quanto

existentes

mas no

contexto

de lutas dos trabalhadores

rurais.

é uma ação para o conjunto da reprodução,
de acordo

nas quais se inserem

com as condições

as diferentes

objetivas

categorias

de

da
traba-

lhadores.
~

A açao do Estado,
necessidade
lhadores

rurais.

de Guariba

Todavia,

incorporou

a terra como

social dos

33ta lógica pode tornar-se

para a reprodução

do capital:

traba-

ilógica

caso dos

em

"bóias-

e Leme.

Resta-nos
Estado

de incorporar

é derivada da lógica da reprodução

certos momentos,
frias"

no sentido

aprofundar

um pouco mais a forma pela qual

esta reivindicação

pela terra.

o

-31Na teoria
gar de destaque.
conceder

do pacto

Torna-se

de pessoas

do cap~tal

cia dos trabalhadores

obrigou

imediato

to da produç~o

da jornada

da força de trabalho.
dos interesses

de

resist~n-

e os capitalistas
ao mesmo

e as exig~ncias

medidas

indivi-

tempo o i~

do desenvolvimen-

como a legislaç~o

as condições

Foram medidas

a reproduç~o

tomadas

or que age do ext~rior

de reproduç~o
acima

visando

a longo pra-

Ao agir desta maneira,

como a "condensaç~o

numa determinada

ea educa-

pelo Estado,

individuais,

do capital.

de fábrica,os

sanitárias

das condições

das lutas,

dos capitalistas

tado configura-se
estabelecidas

lu-

a uma necessida

A luta de

o que constitui

de trabalho,

ç~o foram os resultados

zo, garantir

ocupa

capitalista.

Historicamente,
limites

corresponde

o capital

dos produtores

agraria

que a necessidade

no seu conjunto.

duais a levar em consideraç~o
teresse

a reforma

fácil verificar

a terra a milhões

de de reproduç~o

social,

de uma relaç~o

conjuntura s .n~o ~omo

e nem como uma simples

o Es

de forças",

um ser superi-

marionete

das clas-

ses dominantes.
A aç~o social
espaço

reprodutivo;

merenda

de centros.corretores
aos

11

do Estado

dirigiu-se

escolar,

(~EBENS),

em várias

frentes

cesta de alimentos,

doaç~o

de alguns

do

criaçao

terrenos

urbanos

invasores ", e t c .
No que se refere

dos Planos

Emergenciais,

ras, nos quais haveria

aos bóias-frias,

com o envolvimento
a possibilidade

tentou-se
direto

das

de se resolver

a execuç~o,
Prefeituo provimen-

~32to de alimentos
periodos

com a cessão

de sazonalidade

do emprego

Estas medidas
zação dos problemas

de áreas públicas

resultaram

relativos

para o plantio

(20) ~
inope~antes,

~ reprodução

o Estado

a vê como solução,

de assumir,
Estado

enquadra-se

pelo menos

garante

realizar-se

em parte,

em terras

públicas

se-á a estrutura

dGraria.

da produtividade

e o combate

que

a

~enda fundiária

tros setores

Todavia,
De um lado,a

garante

sentar

um obstáculo

(20)Das experiencias
êxito,

pela Prefeitura

permiteQ

em escala maior por

da terra cria novas
em uma necessidade,

ou-

uma solução

de

destes

na medida

e ao Qesmo

ao trabalhador

realizadas,
partef

anteriormente

~ proposta

subsistên-

agentes

en-

em que

lhes

Em outros

ter-

repre-

isto é,

ela po-

em relação

resultado

em

tempo pode

do capital,

somente

contradições.
na medida

de seus meios

para a reprodução

o que em grande

o aumento

da terra

para si e não para o capital.

de dar a independência

questionar-

a modernização,

de força de trabalho,

mos, a terra representa

vai

(Bancos e Indústrias).'

os trabalhadores

a reprodução

agirtdo, o

A ocupação
~

lado, ela é o meio de negação

fornecedores

Assim

logo, nao

aos especulaGores

terra constitui-se

cia. Por outro
quanto

Ao contrário,

a apropriação

que ela pode prover

do Capital.

seja apropriada

capitalistas

desemcumbir-se

esta reprodução.

ou ociosas,

da

por duas razões:

ela lhe permite

ampliada

a agudi-

de reprodução

na ação do Estado

porque

a reprodução

mediante

dos trabalhadores.

A opção pela terra como necessidade
força de trabalho,

nos

ao capital.

a de Penápolis
de um trabalho
dos Planos

conseguiu
acionado

Emergenciais.
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o Estado tenta re$olver esta contradiç~o
Reforma

Agrária

controle

das reivindicações

reproduç~o

realizar

quer através

privada

e politico

ciais passam

de uma minoria

da

Cabe

ao

à terra,

con

em prática.

de Reforma

A-

em terras p.ubLí.cas , o Esta
sociais,

da terra continua

,ao dificultar

na medida

sendo regulada

e na medida

-

ou impedir

em que

a

pelo poder e

em que as lutas s~
o controle.

a autonomia

sobre

de sua org~

politica.
A terra,

contradições
senvolvimento
no processo

como necessidade

do capital.

neste momento,

liA transformaç~o

de reproduç~o
do Estado

em S~o Paulo,

ampliada

(21) Terrai1, Jean Pierre. op. cito

inscrevem-se

das contradições

no tocante

configura-se

insere-se

das necessidades

das lutas para a sua satisfaç~o

A politica

públicas

das relações

postos

dos Planos

pelo seu crivo, possibilitando-lhe

os trabalhadores

~1).

quer através

necessidades

o acesso

de seleç~o

dos Assentamentos

a reproduç~o

propriedade

nizaçao

força

a neces-

às do capital.

regulando

os critérios

neste processo,

do garante

conômico

de

n~o p6de representar

articulam-se

esta articulaç~o,

por exemplo,

Intervindo
grária,

o

meio de prod~

do mercado

de todos os trabalhadores.As

dos trabalhadores

trolando,

para

de

e das lutas dos trabalhadores.

de reproduç~o

Estado

dirigida

principal

e regulamentaç~o

A terra como necessidade,
sidade

o

pela terra,

ç~o e para o direcionamento
de trabalho

É uma aç~o

e dos Assentamentos.

da politica

e o de
assim,

capitalistas"

ao Assentamento

como uma resposta

pg. 12.

nas

em

terras

a estas ne-

-34cessidades
dições

da reprodução

da reprodução

da

força de trabalho

ampliada

do capital,

dentro

através

das contra-

dos

seguintes

pontos:
- ocupação

da~ terras p~blicas

diminui

as ~reas

priva-

das a serem desapropriadas.
- controle
foram cedidas

espacial

dos conflitos.

ao Assentamento

de Pradópolis,

de Ribeirão

local gerador

- atomização
mento

em que vivem

inserida

portante

inserido

na regiao

dos conflitos

das lutas provocadas

si-

canavieira

dos "bóias-frias".

pelo relativo

isola-

os assentados.

- diferenciação
social

da C.A.I.C

ao invés de uma ~rea da FEPASA

tuada no municipio
Preto,

As terras

em novas

dos assentados,
relações

para o enfraquecimento

como uma nova categoria

de produção.

da unidade

Este é um fator im

politica

dos trabalha-

dores.
- reforço
tamento

aparece,

a relação

politico

ao nivel

(sem mediações

que se colo~a

como

da ideologia,
de partidos

répresentante

- integração
lhos de Estado

do Estado,

vertical

(INCRA,

I.A.F.,

na medida

em que o assen-

como outorga,

ou sindicatos)

reforçando,

com o Estado,

dos trabalhadores.
dos assentados

C.A.T.I.,

aos diversos

Associações,

apar~

Secretarias

Prefeituras)
- integração
(compra e venda

de produtos)

- controle

-

as pressoes

economica

e aos Bancos

do mercado

sobre o emprego

do Assentamento

às

ind~strias

(créditos).

de força de trabalho,

(rural e urbano).

aliviando

-35Estes

elementos

tado no equacionamento
~ uma reforma
cuss~o

agr~ria

concreta

- reforços

da estrutura

das lutas sociais,
efetiva

de um núcleo

de poder do Es-

fator de contrapartida

- ser~o retomados.
de assentamento.

a seguir na dis-

\
o

assenta~erito da perspectiva

A decisao
cas do CAIC,

dores Rurais
,-

das 44 famílias

localizadas

to de d~scuss6es

do trabalhador:

em Silvânia,

de um ano, dirigidas

de Araraquara,

nas quais

dução dessa

força de trabalho-e

ser levadas

adiante,

a nível

Houve avanços
face à cessao

terras

publi

pelo Sindicato
a demanda

de

Trabalha

da terra foi

já retratada,

como centro

prod~

de

po~
repr~

de reivindicações

a

I.mediato.
e recuos no posicionamento

do

Estado

à perspectiva

con

das terras.

Dos planos
da política

experi~ncia

outorga?

em maio de 1985, foi

da area e seu aval antecipou-se

creta de invasão

encarregados

conquista/

de invadir

- face à insegurança,

ta como necessidade
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que comporta

de assentamento
fundiária

propostos

do Estado,

quase que unicamente

pelos

esta e a
familias

setores
primeira

de bóias

...

frias. (22)
( 22)

Este não é o caso do 29 qrupo de assentados,de constituiçãobem

dife

I

renciada,
madas

abrangendo

inferiores

assentados
Rurais
região.

indi~íduos

do funcionalismo

estava

sendo orientado

de Araraquara,
No processo

ma foi invadida

compunha-se
de preparo

ça nossa hipótese

tamente

público,

de famílias

da possibilidade

de movimentos

questionada

de bóias

a terra.

na terra,

de Guariba,

d~~serem

.de

frias

da
".

ames

frias desempregados,

vindos

o que

narca
refor

os assentamentos,

frias, nos quais não era

De outro

ca

de Trabalhadores

de bóias

para sua entrada

nas greves,

comércio,

etc ... O 39 grupo

pelo Sindicato

por um grupo de bóias

dos pela participação

dobramentos

do baixo terciário,

lado,o

fato deste grupo

de~
dire
de

I

Guariba

ter-se

tico, poderia

decidido

a área. pela mediaçao

ser um ponto de discussão

dade maior ou menor
recen temente

a invadir

de sua organização

e análise
de classe.

de um poli

sobre a fragili
O impasse

foi

resolvido ,com a cessão da área ao qrupo-CiuEt=~stava
sendo an

teriormente

preparado

Araraquara,

devendo

de assentamento

pelo Sindicato

as família

ou ter acesso

de Trabalhador~s

de Guariba

constituir

à outra área de terra.

Rurais

de

um 49 núcleo

t:;(,.,U:

L
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De um lado, do ponto de vista
I

dos agentes

do

cap~

'

t~li~mo,
mento,

pode ser aventada

ser desconcetrada

mentado

o controle

grupo de familias
familias)vindo

selecionadas,

de uma região

dos no assentamento,

questionam

çoes de reprodução

maior

tidiano,

uma dimensao

de exploraçao

autonomia

das terras,

de sua conquista
de outro,

assentamento

como perspectiva
Agrária

retomada

frias, na
para suas

condi

para a perspectiva

de

controle

politica;

de outro,

verem

assentamento

no

e atomização

es

de seu

co

do seu trabalho

atrav~s

abalem

e

pela ausência

ain
as

da estrutura

de

inviabilizando

o

ainda que isolada,

invasões

de um

programa

de investimentos

e

na area.
do assentamento

de vida comunitáriai

, do individualismo;

solapar

Estado

legal,
e

os limites

vê-se o próprio

uma experiência

vindo

da cessao

procura llnpedirque

capitalista,

continuada

logia da competição
riência,

supr~

frias. Dada a insufi

na organização

De um lado, a organizaçao
representar

envolvi

produtivo.

propriedade;

assistência

10

de serem

da força de trabalhor

dos trabalhadores

ã situação

da que provisória

de Reforma

na exigência

os bóias

De um lado, o Estado,

tentativas

significativo

vital da mesama

sobre o mercado

conquistando

do circulo

do

dos trabalhadores

de um lado, acena-se

a possibilidade

a contrapartida

que,

de lutas.

dos bóias

discutida,

esse que tem necessariamente
boça-se

au

da vida.

Assim,
um controle

pensar

assenta

de ser

Há que se considerar

da perspectiva

o aspecto

do

como mecanismo

há um número

de reprodução

dos salári6s~já

de, atrav~s

de tradição

pode-se

das as necessidades

da terra,

a mão-de-obra

sobre a mesma.

De outro,

ciencia

a necessidade

a perspectiva

de outro,

impregnando

de agirem

podendo

tal

e ~eagirem

aideo
exp~

em

co
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mum face a insuficiência

economica

e social.

De um lado, a proposta
tivos,

afirmando-se

como projeto

de trabalho

inicial

e produção

do grupo,

col~

de outro, o jul
\

gamento
partir

do primeiro

ano, pelos prõprios

da avaliação

que desnuda

do processo

a racionalidade

membros

do rssentamento

ou da eficiência

das representações

a

individual,

o

ideológicas

cria

das pelo Estado.
De um lado, a vinda
da busca
outro,

de um minimo

aparece

resistência

ao assentamento

parareconstituiçao

a manifestação

no sentido

como

expressao

de suas necessidades;de

de resistência

desses

trabalhadores,

de tirar da terra os meios de defesa da sua

vida e de sua familia,

ainda· que nos marcos

de um limitado

esp~

ço de autonomia.
são estas complexas
cussão

empreendida

produçao

na terra:

- ... o aflorar
çao

trapartida

produção

e a re

da discussão

pontos

do trabalho

dis

de reflexão.

a coletiviza

de novas necessidades.
de um tempo de vida e de trabalho

o projeto

ao processo

para os bóias

extrair

de assentamento,

da individualização

Diante
por carências,

a

da força de trabalho

que nos levam a tentar

de uma experiência

A chegada

t

sobre a reprodução

do capital,

preliminar

dimensões, articuladas

de assentamento,

de individualizàçãodo

frias, a perspectiva

coletiva,

ao representar

a natureza

uma

con

trabalhador,

de uma mudança.

do processo

definido

cria

A decisão

de trabalho

de

adotado ,",

-.

a orientação

no sentido

mo condições

objetivas

lação terra x trabalho,
vo e reprodutivo,

do uso comum das máquinas
para

buscando

um espaço

de uma nova vivência.

os bõias

apresentam-se~

frias redimensionarem

na. unidade

de autonomia,

do seu,espaço

a

re

produt~

um lugar de estrutur~ão
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interiorização

p

Entendendo-se

vivência

das condições

de existência

de transformação

ca dos agentes,

destas

condições

resultando

considerar

a possibilidade

nição

especifica

da situação

objetivas

lias nas terras

à praticas

constante

"Ter terra e casa",
"viver menos
fiscal

sentações

especif~
(23)'

elaborarem

a partir

um

de
defi

de determinadas

com a instalação

"evitar

que podem

poderiam

dessas

levar a articulação

de classe.

fami,

menos

e moradia

enchendo

sujeito",

o desemprego",

de suas

Viam na terra a

com> alimentação

"não continuar

obrigado,

atrás",

social

do assentamento.

sociais

de um trabalho

de

sociais

determinadas"

dos agentes

que se apresentam

social

agentes

pela situação

em que vivem

Tais mudan~as
práticas

pelos

em objetivações

ve-se

mudanças

"como o processo

garantia

garantidas
do us í.rie í.r cç

a barriga

"não ter patrão",
são algumas

dar conta de como vivenciaram

"não ter

de suas

repr~

as novas

condi

ções de existência.
Na sua elaboração
ra - significação
minantes

estruturada

da consciência

te a recusa

e ação desses

José Vicente

insuficiência

economico--social"

Goffman,

Thomas.

La presentatión
Buenos

Aires,

&

Critica,

1971.

dete~

clarame~

de sujeiçao,

n9 6,

da
julho

para este conceito

2a. edição,

de Ia persona

ag~

camponesa

L~ construccion

Amorror:tu '" Buenos Aires.

Erving.

na, Amorro~tu',

"A vivência

in Debate

~e de

- aparece

como elemento

às contribuições

Peter L. e Luckmann,

Ia realidade.

dos.

de antes

de representações

agentes

encarado

Tavares

:1e 1975, p. 175.,r eferindo-se
de Berger

em sistemas

ao assalareamento,

(23) Santos,

da situação

social
1972

de
e

en Ia vida cotidia
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insegurança,

insuficiência,

terra, na garantia

a afirmação

da comida,

da busca de autonomia

do trabalho,

na ausência

e a proj eção para o futuro"~'naterra - em termos

na

do patrão

da expectativa

d6""

urna vida melhor.

o
cutido

processo

em conjunto

lhadores

Rurais

coletivização,

pelos

no sentido

se. Na triagem

outra

de privação

a realidade

da vida cotidiana.

lhar e investi~

de condição

sem distin~ão

crité
de

clas

trabalhadores

ru
re

em principio,c~

em grupo.
e carências

socialmente

de trabalho

nos

I

a constituirem

inicial

Traba

frias, desde que não' JOssuissem

tes agentes

proposta

processar,

em termos

de trabalho

estado

de

di~

com a perspectiva de

fonte de renda e aceitassem

proposta

o

acenar

foram escolhidos

bóias

assentadas,

com o Sindicato

em que buscou-se

das familias,

nenhuma

mo condição,a

pareceu

urna homogeneidade

rais, preferencialmente

das familias

trabalhadores

de Araraquara,

rios escolhidos,

almente

de seleção

poderia

levar

urna outra maneira

Não houve divisão

e de produção.

es

de viver

das terras

Todos deveriam

na
traba

de lotes, na terra de propriedade~

mum.
Na entrada

das terras;

os chefes de familia

em sua maioria, sôz.inhos (24) 'etornaram à frente na construção
sas, em ritrno- de mutirão.

Tal prática

(24) Informações

pela monografia

Freitas,

"União Francisco

to no municipio
Ia, Sebastião
to Pereira
pesquisa

prestadas

Neves,

de Araraquaratl,

Ribeiro

Guedes

já evidenciava

projeto

e pelos pesquisadores
Neto,

Sérgio

Pereira

na área.

Pauliez

ca

de

de assen~
Rita

Leite

Filho que corno já as sí.naLamoa., desenvolvem

das

o contacto

de Cristina

um primeiro

foram,

e

Casei
Augu~

projetos de
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com uma forma de solidariedade
fragmentaç6es.

A formaç~o

uma forma de "ajuda"
vessem

perdida

das hortas

entre

ao longo de uma vida

comunitãrias

as familias,

tamb~m

de

revelou

ainda que nem todos

esti

participando.
Por ser a - terra desprovida

as, concomitante
trabalho

~ construç~o

de destoca

do solo,at~

fas foram realizadas

- imposta,
nao

as casas provis6rias~

posteriormente

por grupos

mas escolhida

traç~o

Esta

e organizaç~o

assumir

a posiç~o

plantio

e cultivo.

do trabalho,n~o

o

e correçao

Tais

tare

de

trabillho

do

trabalho

pelos trabalhadores

funç~o,necessãria

de fiscal,

inicia-se

numa forma de divis~o

escolhido

benfeitori

gradeaç~o

por, eles. A distribuiçao

era feita por um supervisor,
tre eles prõprios.

de araç~o,

à adubaç~o,

chegar-se

de quaisquer

~ara uma melhor

deveria

den
adminis

levar o supervisor

com a disposiçao

de vigiar

e

a

punir,
/

nos termos

utilizados

pelos

agentes

A necessidade
lhados pel1s familias
ria facilitar

que deveria

pendido

por cada assentado,

te a quantia

CAIC coordenador

Luiz Alves,

ral e Urbana,

Araraquara.

objeto

dos na introduçao desse texto.

dis

mensalmen

seria garantida

po r parte do agronomo

em algumas

de uma ideologia

O projeto

da
de

discutidas

com

sess6es de um

curso

P6s-graduaç~0

de qiscuss6es

nos

ao trabalho

receberia

quest6esforam

Rurais",

pod~

dos dias e horas tra

como fomentadora

do núcleo,

Sociais

UNESP,

sido igualmente

proporcional

que a alimentaç~o

Esta e outras

coordenador

traba

~ par~icipaç~o

que cada trabalhador

do projeto,

"Movimentos

quanto

foi obj eto de criticas

cunho paternalista.

os dias e horas

via apontamentos

de CZ$3DO,OO(25)e

(25) Esta prãtica

sobre

ser diretamente

Foi deliberado

capitalista.

em planiliasindividuais,

deliberaç~o

lucros,

balhados.

de controlar

, anotados

a posterior

do despotismo

em Sociologia

de assentamento

dos pesquisadores

Ru
tem

relaciona
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por uma cesta básica

enviada

ideologia

subjacente

de outorga

ção em mostrar

que poderia

pela Defesa

espaço

coletivo.

sid~raç6es· sobre a engrenagem
to que, diante
ganização

tismo e a rigidez

necessário,

mostrar,sem
d6 crédito

de uma proposta

do trabalho

criaram-se

um trabalho

~ para a conquista

e de uma

a eles com o

condições

con

e investimen

coletiva

disciplinares

lação de assalareamen~o,

desse

em grandes

de custeio

de produção

das imposiç6es

os trabalhado
a gestão

entrar

que não se apresentava

não alienado

em sua preocup~

órgão a quem caberia

Interessa-nos

a

e cuidar dos assentamentos.

do crédito

res ·formaram uma associaçao,

o que mostra

à ação do Estado,

garantir

Para obtenção

Civil,

vigentes

or

despo_

numa

re

para a realizaçãode

de uma relativa

auto

nomia.
"Ter um pedaço
de não ficar zanzando
encarado

de vida,
objetivas

o par~har

quadro

fato de viverem

possivel

de experiências

divisão

em conjunto

de coletivização
comuns

na vivência

entre

,
e

e trabalharem

juntos,

e assentado

o significado

dos espaços

tinha maiores

dos assentados,

seu espaço

soes e troca de suas experiências,
de assalariado

de segurança

de autonomia.

de apresentar-se

que não havia

é garantia

na entre~>,aíra"... "deixar de ser mandado"

como condição
Neste

de terra

produtivo

mesmo

po~

e reprodutivo.

terem momentos

de comparação

lhespermitiria,

condiç6es

O

para discus

entre a situação

em principio,

de ter sido a terra inserida

avaliar

no

seu

campo de necessidades.
A

objetivas
práticas

identidade

que lhes permite
parecem

sobrevivência,

revelar

passa

a ser produzida

vivenciar

juntos o mesmo processo.Suas

um novo contorno,

na qual poderia

pelas condições

ser acionado

uma nova estratégia

de

o .trabalho familiar

.

,

Se

Q

processo

de .individualização

da força

de

tra

(
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balho

tende a desarticular

as condições

a família

do assentamento

podem redefinir

Esta redefiniç~on~o
continua

a ser direcionado

As mulheres

enquanto

atinge

unidade\

o projeto

das reuniões

familiar

que antecederam

do assentamento (26) e foram marginalizadas

so decisório

adotado.

das mulheres

nas votações,

sequer

a

no proce~

à participaç~o

referência

só sendo aceito

que

do assentamento.

constituiç~o

Nao havia

,

sua situaç~o.

pelo homem no interior

pouco pa~ticiparam

orodutiva
~

o voto do chefe da

fa

milia.
Excluidasdas
lheres estiveram
tiva delimitada

também

por pressão,

continuam

sofrendo

de comportamento

mo volante

preparatórias

direito

diferenciados:

isolamento

fora, para desfrutar
Considerando-se

de maior

terior

a presença

do assentamento,

padroes

resistência

atuaçãocrit~
de trabalhar co

e capitalismo

e reproduzir

de suas manifestações
núcleo

mas

"liberdade".

que "patriarcado

duas faces de um mesmo modo de produzir
compreende-se

na terra. Ad

nas casas,

da vontade

mu

prod~

nas assembléias,

busca de maior

manifestação

as

sem uma função

o que as leva a adotar

o espaço de sociabilidade,
ou'

de cidadania,

do trabalho

a participar

discriminação,

a nivel das decisões'

garantia

com raras exce~õés,

:nas etapas

quiriram,

a ampliar

minimas

sao

a vida(27)

ideológicas

que não deixa de expressar

no
a

in
lógi
-,

ca capitalista.
(26) Ver "As mulheres

no assentamento",

in Freitas,

liez, Uni~o Francisco

Neves:

de assentamento

cipio de Araraquara.
(27) Saffioti,
de participação

Heleieth

no

Pau
muni

pp. 11-12.

I.B. e Ferrante,

da mulher

tica e Administração,

1985.

Mimeo.

um projeto

Cristina

em movimentos

Vera L.S.Botta, "Formas
sociais",

in Revista

Poli

vol. I, n9 2, Rio de Janeiro, 'julho-setembro

\
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Xg VgehgjlTeZfS

TdbTj g VgfaZVb

XZ Z\bVxVbT

Xg

Vmd

XZ Vgeg Xbkhgj

Xg

XZ hjZkZjnTj(
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meT fgnT \gjeT XZ VgdZlbnbqT}zg(

Igj

g imZ gk dZnT
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hZdgk

fzg _TjTflZ(hgj

g bfkmVZkkg

dxjbgk jZVZUbXgk

hgj

Z Xgk eZVTfbkegk

ZklTj VgehTjTfXg

bfVdmkbnZ

bkg

hTmlTXgk
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XZ hTjlbdaT
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