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RESUMO: Este trabalho está articulado com as atividades de pesquisa e de formação 
realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Mundo Rural – 
EDURURAL. Esse grupo desenvolve atividade de ensino, pesquisa e extensão desde 
2007 e vem tomando como referência para suas investigações o campesinato no estado 
do Tocantins. Os objetivos principais do grupo consistem em fortalecer a pesquisa 
educacional nas seguintes linhas: as expressões dos diferentes universos culturais e as 
demandas específicas das populações tradicionais do mundo rural; educação e cultura 
camponesa; infâncias e educação infantil; educação e cultura indígena; as 
territorialidades camponesas expressas no avanço do capitalismo no campo no 
Tocantins. O texto está organizado em duas partes. Na primeira discute-se o que os 
autores clássicos disseram acerca do campesinato e na segunda, apresenta-se uma 
discussão do campesinato como classe social do campo. 
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1 Introdução 

 

A história da formação e do desenvolvimento da sociedade brasileira vem 

demonstrando que o mundo rural não acabou e que também o campesinato está ai, vivo 

e se reproduzindo. Moura (1986, p. 17-18) diz que “é mais correto falar em recriação, 

redefinição e até diversificação do campesinato do que fazer uma afirmação finalista. 

Nem mesmo nas sociedades socialistas é possível falar numa abolição do trabalho 

familiar camponês”. Portanto, precisamos buscar elementos para enfrentar essa história 

de frente sem excluir quem já contribuiu e ainda tem muito a contribuir com a sociedade 

brasileira. 

Este trabalho está articulado com as atividades de pesquisa e de formação 

realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Mundo Rural – 

EDURURAL. Esse grupo desenvolve atividade de ensino, pesquisa e extensão desde 

2007 e vem tomando como referência para suas investigações o campesinato no estado 

do Tocantins.  
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Este texto está situado no trabalho de formação de discentes que integram o 

Grupo de Pesquisa EDURURAL e que precisam se situar nos debates acerca do 

campesinato. 

O texto está organizado em duas partes. Na primeira discute-se o que os 

autores clássicos disseram acerca do campesinato e na segunda, apresenta-se uma 

discussão do campesinato como classe social do campo. 

 

2 O que os clássicos dos estudos rurais disseram acerca do campesinato 

 

Uma das maneiras de olhar para as origens do campesinato é buscando 

entender como autores clássicos dos estudos rurais, desta área, falaram desses sujeitos 

nas realidades onde viveram. Assim, mesmo que brevemente, buscou-se ter contato com 

a leitura de três autores: Kautsky, Lênin e Chayanov. Esses autores procuraram cada um 

a seu modo e no seu tempo, debater o desenvolvimento do capitalismo e suas 

influências no campo, na Rússia do século XIX e XX. Ao fazer isso, também criaram 

teorias e concepções acerca do campesinato que deixaram influências muito marcantes, 

ainda hoje, no modo de pensar sobre o campesinato. 

Assim, vamos apresentar de forma resumida, as discussões de Kautsky 

(1972), a partir de uma obra publicada originalmente em 1899 na qual defende a 

superioridade da grande propriedade; em seguida apresenta-se o pensamento de Lênin 

(1985) em obra originada em 1899 que vê a desintegração do campesinato com o 

desenvolvimento do capitalismo e a obra de Chayanov (1974) originada em 1925 na 

qual compreende que o camponês trabalha baseado na lógica do equilíbrio entre 

necessidade e consumo.  

Compreendemos que esses autores tiveram o mérito de estudar a introdução 

do modo de produção capitalista no campo e as suas consequências para o campesinato 

europeu. Esses estudos, embora datados no tempo e no espaço, são importantes para a 

discussão da questão agrária entre nós ainda hoje, inclusive para lançar luzes acerca de 

preconceitos políticos, acadêmicos e ideológicos presentes no debate do 

desenvolvimento do capitalismo no campo. 

Kautsky, em sua obra “A Questão Agrária” publicada em 1899, descreve a 

influência do capitalismo sobre a agricultura, as transformações que estavam ocorrendo 
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no campo no final do século XIX, e procura pensar como ficará a situação do 

campesinato com relação à introdução do capitalismo em suas relações de produção. 

A ideia central desenvolvida em sua obra é a tese de que a grande 

propriedade agrícola é superior tecnicamente em relação à pequena propriedade e tem 

como causa a penetração do capitalismo no campo e como consequência, a 

“industrialização da agricultura”. Neste caso, o autor trabalha com a ideia de que a 

grande propriedade é o espaço adequado para se desenvolver as atividades capitalistas e 

que a pequena propriedade, com o desenvolvimento do capitalismo no campo e o 

processo de industrialização, tende a diminuir ou desaparecer.  

O autor cita algumas das consequências diretas e mais evidentes dos 

desequilíbrios da produção capitalista que os camponeses enfrentavam ao se inserirem 

nos moldes do sistema capitalista: 
[...] o processo de integração indústria-agricultura, o extermínio ou 
diminuição da pequena produção camponesa, o surgimento de manufaturas e 
objetos industrializados para a produção agrícola, o aumento do êxodo rural, 
aumento de empregos nos centros urbanos que oferecem melhores 
remunerações e melhores condições de vida. (...) quanto mais esse processo 
avança mais se dissolve a indústria doméstica e mais aumenta a necessidade 
de dinheiro para o camponês, ou seja, a obrigação cada vez maior do 
camponês ter capital para realizar suas atividades. Esse processo determina 
um novo ritmo na vida do camponês (KAUTSKY, 1972, p. 26). (Grifo 
nosso). 

 

Ao longo da obra, o autor vai mostrando como de fato ocorre o avanço das 

formas de produção capitalistas no campo, a subordinação e expropriação do camponês 

e prevendo a inserção completa do capitalismo na agricultura e sua produção sendo 

regida pela dinâmica industrial, afirma que: “A grande exploração agrícola é a que 

melhor satisfaz as necessidades da grande indústria agrícola. Essa, muitas vezes, quando 

não tem uma grande exploração deste gênero à sua disposição, cria-a” (KAUTSKY, 

1972, p.124).  

É neste processo que se institui a integração indústria-agricultura. Nesse 

movimento o camponês acaba sendo envolvido pelo sistema capitalista deixando de ser 

camponês tornando-se um agricultor voltado para a produção do mercado, ficando 

dependente de atributos que antes não tinha e na maioria das vezes deixa de ser o ator 

principal do seu processo de produção, pois a tecnificação e a indústria vai eliminando 

até o ponto de suprimir o trabalho camponês neste processo. Nesse conjunto de 

mudanças, o camponês para Kautsky: 
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[...] deixa, portanto de ser o senhor da sua exploração agrícola: esta torna-se 
um anexo da exploração industrial pelas necessidades da qual se deve 
regular. O camponês torna-se um operário parcial da fábrica (...) ele cai ainda 
sob a dependência técnica da exploração industrial (...) lhe fornece forragens 
e adubos. Paralelamente a esta dependência técnica produz-se ainda uma 
dependência puramente econômica do camponês em relação à cooperativa 
(KAUTSKY, 1972, p.128-129). 

 

O autor não deixou de pensar acerca das formas pré-capitalistas e não 

capitalistas da agricultura, questionando também a função destas no interior de uma 

sociedade capitalista. Nesse sentido, faz uma distinção entre a pequena e a grande 

exploração e afirma que “quanto mais o capitalismo se desenvolve na agricultura, mais 

aumenta a diferença qualitativa entre a técnica da grande e da pequena exploração” 

(KAUTSKY, 1972, p.129). E neste movimento, o autor faz previsões sobre a pequena 

propriedade, afirmando que “está condenada a desaparecer diante da superioridade da 

grande fazenda capitalista”. 

Embora o autor admita a superioridade da grande empresa agrícola, não 

nega também o processo de diferenciação social e deixa clara a possibilidade de 

sobrevivência da pequena empresa familiar, sobretudo se esta for capaz de se associar e 

cooperar. 

Para tornar isso possível, o autor sugere que os camponeses se organizem, 

em ligas, ou em uma organização coletiva do campo visando superar essas dificuldades, 

pois compreende que somente uma organização socialista da produção, com uma 

organização social forte para enfrentar o capitalismo agrário poderá um dia resolver 

esses problemas (Kautsky, 1972). 

Outra obra que marca o estudo do processo de penetração do capitalismo na 

agricultura é a de Vladimir Ilich Lênin - “O Desenvolvimento do Capitalismo na 

Rússia” (1985), publicada em 1899, na qual o autor analisa a formação do mercado para 

o capitalismo e mostra que a desintegração do campesinato é um processo determinado 

pelas relações de produção em direção ao capitalismo, fazendo ainda uma análise das 

consequências mais importantes da inserção do sistema capitalista na agricultura. 

Lênin realizou seu estudo na Rússia e indicou que o processo capitalista 

estava provocando o que denominou de diferenciação uma “decadência do 

estabelecimento, a ruína do camponês e sua transformação em operário além da 

ampliação da unidade agrícola e a transformação do camponês em empresário rural” 

(LÊNIN, 1985, p.83). 
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No capítulo II de sua obra, intitulado “A Desintegração do Campesinato” 

Lênin aborda a situação do camponês frente ao processo capitalista, mostrando que o 

camponês na economia mercantil fica inteiramente subordinado ao mercado, 

dependendo deste, tanto para seu consumo próprio, como também para sua atividade 

agrícola. Na compreensão desse autor, esse processo de diferenciação/desintegração do 

campesinato cria um mercado interno para o capitalismo que subordina e expropria o 

camponês. 

O processo de desintegração do campesinato foi consequência de diversos 

fatores, estudados por Lênin a partir de um conjunto de dados sobre “arrendamento, 

compra de terras, implementos agrícolas aperfeiçoados, atividades temporais, o 

progresso da agricultura mercantil, o trabalho assalariado” Lênin (1985, p.94). Através 

dessas informações ele formula a tese da desintegração do campesinato na Rússia, 

afirmando que esse processo ocasiona um empobrecimento do camponês e que esse: 
Não era antagônico ao capitalismo, mas, ao contrário, é a sua base mais 
profunda e sólida. A mais profunda porque é no seu interior mesmo, [...] que 
constatamos a formação constante de elementos capitalistas. A mais sólida 
porque é sobre a agricultura em geral e o campesinato em particular que 
pesam mais intensamente as tradições da Antiguidade, (...) é aí que a ação 
transformadora do capitalismo se manifesta mais lenta e mais gradualmente 
(LÊNIN, 1985, p.113). 

 

O movimento dessas transformações decorrentes do processo capitalista no 

campo fez com que ocorressem mudanças nas classes sociais rurais, e nesse sentido 

Lênin (negando a própria dinâmica da realidade e a capacidade que o campesinato tem, 

no interior do capitalismo, de se reconstruir) afirma que: 
O campesinato antigo não se “diferencia” apenas: ele deixa de existir, se 
destrói, é inteiramente substituído por novos tipos de população rural, que 
constituem a base de uma sociedade dominada pela economia mercantil e 
pela produção capitalista (LÊNIN, 1985, p.114). 
 

Neste sentido, o estudo de Lênin mostra que a inserção do capitalismo na 

agricultura provocou um antagonismo nas classes sociais rurais. Havendo uma oposição 

de classes, de um lado a burguesia rural e de outro, operários agrícolas. Então “os 

agricultores se metamorfoseiam cada vez mais depressa em produtores submetidos às 

leis gerais da produção mercantil” (LÊNIN, 1985, p. 202). Assim, a principal tese 

leninista se baseia na desintegração do campesinato, que cria um mercado interno para o 

capitalismo ocasionando a diferenciação social no campo. 
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Essa perspectiva de leitura de Lênin acerca do campesinato no contexto de 

desenvolvimento do capitalismo no campo trouxe consequências importantes para o 

pensamento social no Brasil e na América Latina. Muitos pesquisadores, agentes de 

movimentos sociais, partidos políticos, especialmente os de fundamentação marxista, 

considerados de esquerda, nas décadas de 1960 e 1970 e até meados da década de 1980, 

assumiram essa leitura de fim do campesinato elaborada por Lênin para analisar o 

campesinato russo e passaram a aplicar esse ideário à realidade brasileira. A própria 

história e realidade cotidiana do campesinato brasileiro têm demonstrado que não é o 

caminho mais adequado a importação de ideias, pois mesmo estando sob a lógica do 

capitalismo no campo e nas cidades, esta tese não explica por completo a condição do 

campesinato brasileiro, que insiste em continuar existindo. 

No contexto da reprodução e existência camponesa destaca-se ainda o 

estudo da obra de Alexander Chayanov (1974) “A Organização da Unidade Econômica 

Camponesa”, publicada em 1925, que constitui um importante referencial sobre a 

questão camponesa e coloca como elemento fundamental, a caracterização do 

campesinato a partir do núcleo familiar e do balanço trabalho-consumo existente na 

unidade doméstica. Diferentemente de Kautsky e Lênin, este autor não parte do 

princípio da subordinação dos camponeses pela renda da terra e de sua inserção na 

dinâmica capitalista. O autor parte da necessidade de consumo, da subsistência da 

família para entender o trabalho camponês. No caso da circulação da produção 

camponesa, onde reside sua subordinação ao capital e a consequente expropriação do 

camponês, esta é considerada “marginal” na sua compreensão.  

A teoria da organização da unidade econômica camponesa de Chayanov 

está baseada em estudos realizados nas economias de produção familiares russas, no 

início do século XX. Essa teoria fundamenta-se no entendimento de que a família 

trabalha para preencher as necessidades fundamentais dos seus membros e em um 

segundo plano, para acumular capital. Nesse caso, Chayanov classifica a unidade 

econômica camponesa como não capitalista, pelo fato, da ausência do trabalho 

assalariado. 

A explicação dessa racionalidade camponesa para Chayanov diz respeito a 

uma diferenciação demográfica, ou seja, o número de trabalhadores - consumidores da 

família camponesa como nexo explicativo da sua existência. A questão está deslocada 

para o consumo e número de membros da família, revelando outro conteúdo no trabalho 
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camponês, outra lógica, constituindo-se, portanto, num trabalho que serve às demandas 

necessárias à manutenção da família e não na produção de valor de troca. Esta não deixa 

de ser uma perspectiva importante para compreender o trabalho camponês. 

Na lógica da produção de valor de uso, a força de trabalho da família é o 

elemento mais importante no reconhecimento da unidade camponesa. É a família que 

define o máximo e o mínimo de esforço a ser despendido na atividade econômica da 

unidade, o tamanho da família (número de consumidores) tem relação direta com a 

atividade econômica da unidade de produção. Portanto, a produção camponesa possui 

uma dinâmica diferenciada e particular que seria reconhecida pela diferenciação 

demográfica no balanço trabalho-consumo, constituindo-se em outro modo de 

produção. 

Chayanov reconhece que o campesinato está fora do modo de produção 

capitalista. Para ele o campesinato é um modo de produção, pois suas características 

são: a força do trabalho familiar - unidade econômica camponesa -, pequena 

propriedade como local das atividades, a própria família produz seu meio de produção, 

às vezes, devido a diversos fatores, membros da família se vêem obrigados a 

empregarem sua força de trabalho em atividades rurais não agrícolas. Assim, a atividade 

econômica camponesa não se assemelha a de um empresário rural o qual investe seu 

capital recebendo uma diferença entre a entrada bruta e os gastos gerais de produção, 

gerando lucro. Mas sim, apenas uma simples remuneração que o permite determinar o 

tempo e a intensidade do trabalho (CHAYANOV, 1974). 

O aumento da produtividade do trabalho camponês se deve à pressão 

exercida pelas necessidades do consumo familiar. Nesse sentido, a lógica da 

organização da unidade econômica camponesa está baseada na racionalização entre 

quantidade e qualidade de terra, força de trabalho e capital. Neste processo, qualquer 

distorção nesta relação é compensada pela ocupação da força de trabalho em atividades 

não agrícolas complementares ou pela intensificação do trabalho (CHAYANOV, 1974). 

Este autor vê nas cooperativas coletivas as únicas alternativas para 

introduzir a exploração camponesa no ambiente da industrialização agrícola em grande 

escala. Assim, para continuar no modo de produção camponesa o meio é através da 

unidade econômica camponesa familiar e caso ingresse no capitalismo, indústria-

agricultura, os camponeses devem se aliar e unir-se em cooperativas. 
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Em outro texto, bastante conhecido, denominado “Sobre a teoria dos 

Sistemas Econômicos não capitalistas” Chayanov (1966), aqui lido a partir de Silva e 

Stolcke (1981), aponta as diferenças entre o campesinato e a lógica do capitalismo, 

afirmando que a  
[...] teoria econômica da sociedade capitalista moderna é um complexo 
sistema de categorias econômicas inseparavelmente vinculadas entre si: 
preço, capital, salários, juros e renda. (...) não se pode aplicar em seu 
significado habitual qualquer das categorias acima mencionadas a uma 
estrutura econômica que não possua a categoria preço. Numa economia 
natural, a atividade econômica humana é dominada pela exigência de 
satisfazer necessidades da unidade de consumo. (...) Na exploração agrícola 
familiar, a família, equipada com meios de produção, emprega sua força de 
trabalho no cultivo da terra e recebe como resultado de um ano de trabalho 
certa quantidade de bens. Uma simples observação da estrutura interna da 
unidade de trabalho familiar é suficiente para compreender que é impossível, 
sem a categoria salários, impor a esta estrutura o lucro líquido, a renda e o 
juro do capital, como categorias econômicas reais, no sentido capitalista da 
palavra (SILVA E STOLCK, 1981, p. 136-138). 

 

Pensar o campesinato como classe social do campo supõe compreendê-lo 

como parte de um todo que é a sociedade nacional, portanto como classe de dentro das 

contradições do capitalismo. Alguns autores brasileiros têm contribuições importantes 

neste debate. 

Tomando como referência o território que hoje forma o Estado do 

Tocantins, foi somente a partir da década de 1950 até o final da década de 1970, que 

ocorreram grandes mudanças no meio rural. Grande parte dessas mudanças estão 

articuladas com o processo de expansão e domínio do capitalismo sobre o campo. O 

êxodo rural e o abandono dos pobres nas periferias das pequenas e médias cidades foi 

um dos aspectos danosos deste processo. 

Martins (1995) pensa as palavras “camponês” e “campesinato” como 

recentes em nosso país e que “são oriundas do vocabulário da política”. Principalmente 

pelos partidos e movimentos de esquerda que fizeram sua introdução em definitivo há 

algumas décadas, quando a mesma resolveu apoiar os trabalhadores do campo na luta 

por um pedaço de terra para trabalhar que irromperam em vários pontos do país nos 

anos de 1950. Antes disso, um mesmo trabalhador que na Europa e na América Latina 

tinha a mesma classificação aqui tinha denominações próprias, e distintas na diferentes 

regiões do país.  

Por exemplo, temos o caipira, que segundo Martins (1981), provavelmente 

tenha origem indígena, utilizada para designar o camponês dos estados de São Paulo, 
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Minas Gerais, Goiás, Paraná e do Mato Grosso do Sul. Já para o litoral paulista, essa 

mesma denominação é conhecida como caiçara. No Nordeste chama-se de tabaréu. Em 

outras regiões é denominado como caboclo, palavra assim como a de caipira muito 

difundida, porém, com vários sentidos em diferentes épocas e em diferentes lugares. Por 

exemplo, no Estado de São Paulo do século XVII era uma palavra com conotação 

depreciativa porque se nomeavam os mestiços de índios e brancos; no Norte e no 

Centro-Oeste era empregada para distinguir o pagão do cristão, sendo nome que se dava 

ao índio mesmo em contato com o branco; em outras regiões designa o homem do 

campo, o trabalhador. (MARTINS, 1981: 21-22). 

Segundo ainda, Martins carregadas de sentidos não somente políticos, mas 

também econômicos, culturais e que muitas vezes expressam o preconceito contra essas 

pessoas, pois: 
São palavras que têm duplo sentido. Refere-se aos que vivem lá longe, no 
campo, fora das povoações e das cidades, e que por isso, são também 
rústicos, atrasados ou,então, ingênuos, inacessíveis.Têm também o sentido de 
tolo, de tonto. Às vezes querem dizer também “preguiçoso”, que não gosta do 
trabalho. No conjunto, são palavras depreciativas, ofensivas. (MARTINS, 
1981: 22). 

 

Moura (1986) descreve que na Roma antiga, o vocábulo paganus designava 

o habitante dos campos, bem como o civil, em oposição à condição de soldado. 

Seguindo seu raciocínio o “vocábulo paganus converteu-se em paysan, no idioma 

francês: e, para a língua inglesa, é traduzido por peasant. Ambos significam camponês 

em português.” (LEITE, 1993: 30) 

Portanto, etimologicamente, a palavra “camponês” vem de campo (campus 

em latim). Por outro lado o vocábulo “lavrador”, que contém na raiz, a palavra latina 

labor; que não quer dizer só trabalho, possui também a conotação de esforço cansativo, 

dor e fadiga. 

Para outros autores como, Botomore (1988: 42) apud Leite (1993: 29) que 

define tanto campesinato como suas relações sociais (produção) “como um conjunto 

daqueles que trabalham a terra e possuem seus meios de produção: ferramentas e a 

própria terra”. Moura (1986: 12) apud Leite (1993: 29) define como “cultivadores de 

pequenas extensões de terra, às quais controla diretamente com sua família”. 

E por fim, Leite (1993: 29) que traz por sua vez a definição partindo de 

quatro elementos principais, corroborando o que diz Graziano da Silva (1978): a) 

“utilização do trabalho familiar, ou seja, a família se configura como unidade de 
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produção”; b) a posse dos instrumentos de trabalho ou de parte deles; c) produção direta 

de parte dos meios necessários a subsistência, seja produzindo alimentos para o 

autoconsumo, seja produzindo (alimentos ou outras mercadorias) para a venda. Deve 

ficar claro que, embora a produção se destine em grande parte para o autoconsumo, não 

se trata unicamente de produção de alimentos; por outro lado, não se trata de vender o 

que sobra do consumo, mas sim de realizar uma produção voltada para o mercado com a 

terra, a mão-de-obra e os meios de trabalho subtraídos da produção para a subsistência. 

Sob este aspecto a produção camponesa pode ser vista como uma produção 

mercantil simples; e d) não é fundamental a propriedade, mas sim a posse da terra, que 

mediatiza a produção, como mercadoria. Sendo assim, não só o proprietário, como 

também o parceiro, o arrendatário, o posseiro, podem se configurar como forma de 

produção camponesa.  

No entanto, entre nós, ainda é comum ouvirmos nos dias atuais pessoas 

fazerem uso pejorativo para se referir ao homem e a mulher do campo, como: 

“caipiras”, “caboclos”, “roceiros”, dentre outros, dependendo da região do país. Estes 

termos servem para caracterizar segundo visão dessas pessoas os que vivem - longe da 

cidade - no campo. E que por isso também são rústicos, atrasados, ingênuos, 

inacessíveis. Podem ainda ser tachado de “tontos, preguiçosos, que não gostam de 

trabalhar” (MARTINS, 1981: 21-22). Contudo, são raras as vezes que os camponeses se 

autodeterminaram deste modo. Todavia, muito das vezes eles se autodefinem por outros 

nomes: lavradores rurais, agregados, ribeirinhos, pequenos produtores etc (LEITE, 

1993: 28-29). 

Em muitas situações, as expressões utilizadas pelos próprios homens do 

campo para se autodefinirem indicam, não raro, a submissão de uma visão 

subalterna/depreciativa de seu modo de vida. Como descreve Moura (1986: 16): 

Consciente de sua condição subalterna, o camponês se vê como o pobre, e o fraco; 

reservando o antônimo destas categorias para os proprietários de grandes extensões de 

terra, os profissionais que representam as agências do estado, e de modo mais ou menos 

genéricos, os habitantes do meio urbano.   

Portanto, esta denominação de pobre, fraco ou outras parecidas pode, 

contudo, desaparecer, como se verifica em várias localidades brasileiras, no momento 
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em que o campesinato2 se identifica política e socialmente enquanto classe social que se 

organiza e cria, a partir das suas especificidades, uma pauta de reivindicações, 

conscientemente por seus direitos.  

Sendo assim, podemos afirmar que o campesinato é sim, segundo esse ponto 

de vista uma classe social, e não puramente um grupo de produtores situados no campo. 

Neste sentido precisamos entender o campesinato não como uma classe social 

homogênea e uniforme, mas como um conjunto social complexo, constituído por várias 

frações, cuja especificidade se origina do processo de desenvolvimento histórico da 

sociedade, no qual distintos modos de organização da produção conduzem a diferentes 

tipos de relações sociais. 

Com isso temos que ter em mente que as diferenças e contradições existem 

dentro dos grupos sociais campesinos assim como em qualquer outro grupo social, 

porém, não chegam a ser antagônicos. Partindo dessa posição teórica pode-se verificar a 

complexidade do campesinato como uma classe trabalhadora do campo no mundo 

contemporâneo. Percebe-se que a cada momento histórico forma-se um grupo distinto 

dentro do modelo desenvolvimentista do capitalismo, pelo o qual o país constitui-se em 

formações socioeconômicas específicas da época. Que segundo, Pinto (1981)  
Representam elas vestígios não capitalistas3 e/ou pré-capitalista de diferentes 
períodos de desenvolvimento, que permanecem através de suas formas 
próprias, apesar das relações atuais predominantes serem capitalistas. Em 
outras palavras, a relação de apropriação e de exploração do trabalhador é 
uma relação essencialmente capitalista, seja quando se dá reiteradamente, 
durante o processo de trabalho (no caso dos trabalhadores agrícolas), seja 
mediante a apropriação dos excedentes econômicos durante a troca (no caso 
dos camponeses), seja pelo processo de subsunção do trabalho camponês ao 
capital. (PINTO, 1981: 76). 

 

Oliveira (1997) descreve o mesmo raciocínio em relação a esse assunto da 

seguinte forma, 
O capital, interessado em sujeitar a renda da terra, primeiro estabelece a 
condição fundamental para fazê-lo: apropria privadamente a terra. Nesse 
processo os posseiros têm travado lutas sangrentas contra o capital e seus 
asseclas. O objetivo dessa luta é livrar-se do destino de alguns de seus 
companheiros: se tornar assalariados; ser “bóia-fria”. Primeiramente, o 

                                                 
2 Um conjunto daqueles que trabalham a terra e possuem seus meios de produção: ferramentas e a própria 
terra (Leite, 2003 apud Botomore, 1988: 42). Ou ainda: cultivadores de pequenas extensões de terra, às 
quais controla diretamente com sua família (Moura, 1986: 12). Esta autora acrescenta que “tal controle 
pode advir do costume ou da propriedade privada, garantida pelo código civil”, como pode advir da posse 
“num contexto de terras livres, assim entendidas as que não foram privadamente apropriadas”.   
3 Segundo, Oliveira (1997), é o trabalho familiar praticado pelo pequeno lavrador camponês, bem como a 
parceria. 
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capital sujeita a renda da terra e em seguida subjuga o trabalho nela 
praticado. (OLIVEIRA, 1997: 13) 

 

Esta tem sido a longa história de lutas dos camponeses no território 

brasileiro. Esse processo contraditório tem se manifestado de forma mais importante e 

com respostas politicamente mais fortes quando o campesinato como classe social se 

manifesta assumindo seu lugar político e econômico neste processo. 

 

3 O campesinato como classe social  do campo 
A mudança social mais impressionante e de mais longo alcance da metade 
deste século e, que nos isola para sempre do mundo do passado, é a morte do 
campesinato (HOBSBAWM, 1995: 284). 
Um primeiro pressuposto de toda existência humana e, portanto, de toda 
história, a saber, é que os homens devem estar em condições de poder viver a 
fim de “fazer história”. Mas, para viver, é necessário, antes de mais, beber, 
comer, ter um teto onde se abrigar, vestir-se, etc. O primeiro fato histórico é, 
pois, a produção dos meios que permitem satisfazer essas necessidades, a 
produção da própria vida material; trata-se de um fato histórico; de uma 
condição fundamental de toda a história, que é necessário, tanto hoje como há 
milhares de anos, executar, dia a dia, hora à hora, a fim de manter os homens 
vivos (MARX e ENGELS, 1976).  

 

Na epigrafe acima quando Hobsbawm fala de “morte do campesinato”, está 

se referindo exatamente ao intenso êxodo rural que ocorreu em todas as partes do 

mundo, principalmente durante o século XX, fazendo com que as populações rurais 

tornassem minoria em todos os países. Contudo, um contingente expressivo de 

camponeses permaneceu no campo do Estado do Tocantins e se representam na defesa 

de seu principal instrumento de trabalho, a terra. 

Há mais de cem anos Marx formulou o problema das classes sociais, 

fundamentado no pressuposto de que, nas sociedades capitalistas, as forças produtivas e 

as relações de produção constituem as bases que determinam a estrutura, a divisão em 

classes, a consciência, as ideologias e a respectiva cultura dominante nessas sociedades. 

Na obra de Marx o conceito de Classe Social só tem valor como parte de 

uma teoria das classes no contexto das suas análises da sociedade capitalista. Ou seja, 

pensa-se o fato real de uma sociedade dividida em classes a partir de determinantes 

econômicos (as relações de produção) e do lugar ocupado pelos indivíduos neste 

determinado modo de produção. 

Neste sentido, toma importância o conjunto das relações materiais que os 

homens estabelecem, o modo como produzem seus meios de vida, formando a base de 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 1 – Mobilização camponesa na escala do Brasil e na escala de América Latina e Caribe 

ISSN: 1980-4555 

todas as suas relações. No entanto, na obra A Ideologia Alemã, Marx afirma que esse 

modo de produção não significa: 
[...] mera reprodução física dos indivíduos. Pelo contrário, já constitui um 
modo determinado de atividade de tais indivíduos, uma forma determinada 
de manifestar a sua vida, um modo de vida determinado. As formas como os 
indivíduos manifestam sua vida reflete muito exatamente aquilo que são. O 
que são coincide, portanto, com a sua produção, isto é, tanto com aquilo que 
produzem como com a forma como produzem. Aquilo que os indivíduos são 
dependem, portanto das condições materiais de sua produção (MARX, 1976: 
19).    

 

Marx não construiu uma teoria específica sobre classes sociais, no entanto, o 

que deixou em seus distintos trabalhos nos ajuda a entender que a constituição dessa 

categoria, em Marx, é extraída de sua análise das relações sociais no interior de um 

processo de produção e de um modo específico de produzir, baseado na exploração da 

força do trabalho, onde o que é produzido socialmente é apropriado diferentemente 

pelos homens (proprietários dos meios de produção e “proprietários” da força de 

trabalho). 

Ossowski (1976), diz que Marx, ao tomar a propriedade dos meios de 

produção e o emprego do trabalho assalariado como critérios para a divisão das classes, 

não criou a teoria das classes, mas anunciou uma lei importante para a compreensão das 

sociedades do tipo capitalista. 

Neste sentido, a existência das classes sociais está vinculada aos processos 

reais de exploração dos trabalhadores e da apropriação privada das condições para 

produção pela burguesia. Quintaneiro (1995: 79) afirma que “as classes sociais são uma 

decorrência de determinadas relações sociais de produção”. 

Gurvitch (1982: 17), analisando o conceito classes sociais, afirma que para 

Marx: A base das classes sociais é constituída pelo papel que as classes 

desempenhavam na produção, na circulação e na distribuição dos bens econômicos; este 

papel determina o nível de vida, a consciência de classes, cuja existência se manifesta 

pela luta que travam entre si e pelo poder. 

O próprio Marx, no Livro Terceiro de O Capital, quando expõe o Processo 

Global da Produção Capitalista, apresenta um capítulo sobre as Classes, onde aparece 

com clareza o critério econômico como um dos elementos definidores da constituição 

das classes numa formação social capitalista. 
Os proprietários de mera força de trabalho, os proprietários de capital e os 
proprietários da terra, cujas respectivas fontes de rendimentos são o salário, o 
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lucro e a renda fundiária, portanto, assalariados, capitalista e proprietários da 
terra, constituem as três grandes classes da sociedade moderna, que se baseia 
no modo de produção capitalista (MARX, 1988: 297).  

 

A crítica feita ao processo de expropriação dos trabalhadores e à 

propriedade privada tem demonstrado que a dominação daqueles que são proprietários 

dos meios de produção não se dá somente na esfera da produção, eles também dominam 

política e culturalmente. A classe dominante é a classe que produz as ideias dominantes. 

O que podemos observar é que classe social não é somente um conceito é 

um fenômeno real. Neste texto vamos procurar compreender a construção do conceito 

em Marx, a partir de algumas obras (principalmente o Manifesto), bem como 

compreender a construção das classes sociais no campo no Brasil e no Tocantins, 

abordando a existência do campesinato enquanto classe social. Carvalho (1987: 108), ao 

estudar a categoria classe social em Marx, afirma que: 
Comparando-se as diversas passagens onde o conceito classe social 
aparece nas obras de Marx e Engels, pode-se entender que o termo 
“classe” apresenta para eles uma denotação, modos dentro de uma 
categoria mais inclusiva, como a categoria de grupos sociais com 
interesses econômicos comuns, ou a categoria de grupos cujos membros 
partilham condições econômicas idênticas em certo particular. 

 

Marx e Engels iniciam o Manifesto, situando a questão das classes, 

exatamente no contexto das lutas políticas de formação da Burguesia e do Proletariado, 

vejamos. 
A história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de 
classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membros 
das corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em 
contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora 
disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação 
revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes 
em conflito. 
 Nas épocas anteriores da história em quase todos os lugares encontramos 
sociedades estruturadas em vários segmentos, em hierarquia diferenciada das 
posições dos indivíduos. Na Roma, Idade Média, senhores feudais, vassalos, 
membros de corporações artesãos e servos; além disso, em quase todas essas 
classes, há novas subdivisões. 
A moderna sociedade burguesa, que surgiu do declínio da sociedade feudal, 
não aboliu as contradições de classe. Elas apenas colocaram novas condições 
de opressão, novas formas de luta no lugar das antigas (MARX E ENGELS, 
1998: 8). 

 

No texto acima, parece que os autores não fizeram distinção entre os 

diferentes tipos de organização social e consideram de forma generalizada, a presença 

das classes e, portanto, a luta entre elas como um fenômeno de todas as sociedades.  
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No texto Miséria da Filosofia, o próprio Marx nos afirma que em relação à 

burguesia como classe, devemos distinguir duas fases: “aquela durante a qual se 

constituiu em classe sob o regime do feudalismo e da monarquia absoluta, e a 

monarquia, para fazer da sociedade uma sociedade burguesa” (MARX, 2001: 151). 

Outro aspecto que chamamos atenção é a ideia de que existem duas classes 

fundamentais em oposição (burguesia e proletariado) e com a possibilidade da ação 

revolucionária. Embora apresente ali a ideia da burguesia como a classe revolucionária, 

mas fica muito claro, no texto, que esse caráter revolucionário “não aboliu as 

contradições de classes”, as intensificou e, enquanto classe, a burguesia se apropriou 

dos meios de produção. E a história demonstra que este não foi um processo simples.  

 
Cada uma dessas etapas de desenvolvimento da burguesia foi acompanhada 
de um longo processo político correspondente. Segmentos sociais oprimido 
sob a dominação dos senhores feudais; organizado em associação armada 
autogerida na comuna; aqui república urbana independente, ali terceiro 
Estado sujeito aos impostos na monarquia;... Com o estabelecimento da 
grande indústria e do mercado mundial a burguesia conquistou, finalmente, o 
domínio político exclusivo no Estado representativo moderno (MARX E 
ENGELS, 1998: 9 -10). 

 

Lênin, citado por Ossowski (1976), afirma que: 
As classes sociais são grandes grupos de pessoas que diferem umas das 
outras pelo lugar ocupado por elas num sistema historicamente determinado 
da produção social por sua relação (na maioria dos casos fixados e 
formulados em lei) com os meios de produção, por seu papel na organização 
social do trabalho e, por consequência, pelas dimensões e métodos de 
adquirir a parcela da riqueza social de que dispunham. As classes são grupos 
de pessoas onde uma só pode apropriar do trabalho da outra, devido aos 
lugares diferentes que ocupam num sistema definido de economia social 
(OSSOWSKI, 1976: 89 - 90). 

 

O que o movimento histórico, das lutas de classes, tem demonstrado é que 

embora os critérios econômicos determinem de maneira fundamental as classes sociais, 

eles não são suficientes para delimitar os limites entre as classes e um exemplo claro 

disso é a existência dos camponeses e sua reprodução na sociedade brasileira e 

tocantinense. 

Os critérios políticos e ideológicos são fundamentais para a distinção das 

classes, pois os interesses contraditórios das classes só são percebidos a partir do 

momento em que se organizam política e ideologicamente de forma contraditória para 

defender seus interesses. Neste caso, é possível compreender que todos os indivíduos 
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que desempenham suas atividades, numa sociedade estruturada em classes, mesmo que 

não tenha consciência disso, pertence a uma dessas classes. 

Analisando o conceito de classe social, Gurvitch (1982) esclarece que Marx 

apresenta no Manifesto uma ideia de que classe social é constituída de modo definitivo 

somente quando, além do papel na produção e dos interesses econômicos comuns, 

existir a solidariedade de classe, que é fruto da ideologia de classe. 

Poulantzas (1976) retoma o conceito marxista de classes sociais e afirma 

que uma classe social se define pelo seu lugar no conjunto das práticas sociais, isto é, 

pelo seu lugar no conjunto da divisão do trabalho, que engloba relações políticas e 

relações ideológicas. No entanto, para Poulantzas (1976: 110) não há exclusividade do 

econômico como elemento definidor das classes. Em nossas observações junto a 

trabalhadores rurais assalariados e camponeses na região de Miracema do Tocantins 

temos percebido o quanto essa discussão é importante. "Classes sociais são grupos de 

agentes sociais, homens definidos, principalmente, mas não exclusivamente, pelo seu 

lugar no processo de produção, isto é, na esfera econômica". 

Na perspectiva de Quintaneiro (1995), Marx distingue conceitualmente as 

classes, enquanto grupos de pessoas que compartilham determinadas condições 

objetivas, ou seja, a mesma situação no que se refere à propriedade dos meios de 

produção - classe em si, dos grupos que se organizam politicamente para a defesa 

consciente de seus interesses, o que supõe uma identidade construída do ponto de vista 

subjetivo - classe para si. 

Isso significa reconhecer que além do papel na produção para se constituir 

de fato em classe social, é necessário a tomada de consciência da sua real condição de 

explorador, no caso da burguesia e, no caso do proletariado, a consciência da sua 

condição de sujeito histórico criador da sociedade do futuro. 
A consciência de classe é o elo que permite a passagem da classe “em si”, 
agrupamento com interesses objetivos “latentes”, à classe “para si”, grupo de 
poder que tende a organizar-se para o conflito ou luta política, e cujos 
interesses tornam-se, portanto manifestos. Mas a consciência de classe não 
surge automaticamente da “situação de classe”, nem todo agrupamento 
organizado para o conflito político tem por base a classe social (...) 
(STAVENHAGEN, 1979).     

 

Numa outra obra, o 18 Brumário, Marx referindo-se aos pequenos 

proprietários camponeses da França, coloca novamente a necessidade de constituição da 

classe e ressalta a importância da consciência de classe, quando diz: 
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Os pequenos camponeses constituem uma imensa massa, cujos membros 
vivem em condições semelhantes, mas sem estabelecerem relações 
multiformes entre si. Seu modo de produção os isola uns dos outros, em 
vez de criar entre eles um intercâmbio mútuo. (...) Seu campo de produção, 
a pequena propriedade, não permite qualquer divisão do trabalho para o 
cultivo, nenhuma aplicação de métodos científicos (...) cada família 
camponesa é quase auto - suficiente, ela própria produz inteiramente a 
maior parte do que consome (...) A grande massa da nação francesa é, 
assim, formada pela simples adição de grandezas homólogas, da mesma 
maneira que batatas em um saco constituem um saco de batatas. Na 
medida em que milhões de famílias camponesas vivem em condições 
econômicas que os separam umas das outras, e opõem o seu modo de vida, 
os seus interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes 
milhões constituem uma classe (MARX, 1997: 127).  

 

Mais uma vez fica evidente, no pensamento de Marx a necessidade de 

considerar a história para a compreensão de um conceito, pois o “saco de batatas do 

campesinato francês” se constitui num contexto de produção, onde está em jogo a 

existência de outras classes, portanto com a possibilidade de lutas entre elas. Além 

disso, mesmo com as lutas vitoriosas da Revolução Francesa e como classe 

revolucionária, “a burguesia consolidou o avanço do capitalismo, mas também não 

invalidou a existência dos proprietários parcelares camponeses nos diversos 

departamentos rurais”, como menciona (MOURA, 1986: 45).  

Lukácz (1974) esclarece a importância da consciência de classe para o caso 

do proletariado, pois: 
A função da consciência de classe para o proletariado é assim definida, por 
oposição à sua função para as outras classes. O proletariado não pode 
libertar-se como classe sem suprimir a sociedade de classe em geral e é 
precisamente por isso que a sua consciência, a última consciência na 
história da humanidade, deve coincidir, por um lado, com a revelação da 
essência da sociedade e consumar, por outro lado, uma unidade cada vez 
mais íntima da teoria e da práxis (LUKÁCZ, 1974: 85). 

 

No caso brasileiro, por longos anos predominou uma formação econômica 

com um modo de produção feudal4 ou, mesmo sob o capitalismo a recriação de relações 

não capitalistas, ou seja, no interior de um sistema capitalista, a presença de relações de 

produção que expressam exatamente as contradições do capitalismo, principalmente 

quando buscamos entender a constituição das classes no campo brasileiro e situamos 

neste contexto a existência do campesinato. 

 Para entender a formação da sociedade capitalista no Brasil é preciso 

buscar as razões para a formação da sociedade brasileira, notadamente os processos de 

                                                 
4 Há um longo e rico debate acerca desse modo de pensar. 
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trabalho, de produção e distribuição dos bens produzidos nos diferentes períodos 

históricos. Por outro lado, é fundamental localizar a formação do capitalismo em suas 

diversas etapas e particularmente, no caso brasileiro entender o papel do campo 

brasileiro no processo de formação e desenvolvimento do capitalismo. 

Oliveira (1995: 10) afirma que, embora persistam relações não capitalistas 

de produção no campo sob o capitalismo, na medida em que este avança e penetra na 

agricultura, isso corre em três fases: 
1. Ocorreria à separação do pequeno produtor familiar de subsistência dos 
estreitos vínculos e hierarquias comunitárias tradicionais, criando o produtor 
individual, o agricultor propriamente dito; 
2. Esse produtor individual, o camponês é forçado a abandonar a pequena 
indústria doméstica tornando-se exclusivamente agricultor, incluído cada vez 
mais na economia do mercado; e 
3. Como produtor individual, o camponês está agora inserido na agricultura 
de mercado e isso o levaria ao endividamento, pois o preço baixo dos seus 
produtos e os altos preços pagos pelas mercadorias industrializadas, obriga-o 
tomar dinheiro a juro e como não consegue pagar esses empréstimos, é 
obrigado a vender sua propriedade e tornar-se um trabalhador assalariado. O 
camponês seria separado dos seus meios de produção e isso abriria espaço 
para a implantação de fato do capitalismo no campo.  

 

Carvalho (1987: 125) estudando as classes sociais no campo utilizou os 

mesmos critérios de Marx (a propriedade ou não dos meios de produção) como 

elemento que determina a formação de classes no campo brasileiro e da existência de 

classes típicas do capitalismo, 
[...] a formação social brasileira no campo apresenta três classes sócias: duas 
constituindo o modo de produção capitalista, ou seja, as classes sociais 
burguesia rural e o proletariado rural. A terceira classe é a pequena burguesia 
rural constituída pelos produtores simples de mercadorias mais os pequenos 
comerciantes, profissionais liberais e parte do pessoal vinculado aos 
aparelhos ideológicos privados.  

 

Mesmo considerado as dificuldades de identificar as classes sociais no 

campo, há estudos que se pautaram por uma investigação séria. Ianni (1984), ao mostrar 

como tem se dado o processo de expansão do capitalismo no campo, em várias regiões 

brasileiras, apresenta “a burguesia no sentido lato, o campesinato com suas variações, e 

a tecnocracia com suas especificidades” (IANNI, 1984: 152) e menciona ainda o 

proletariado rural, que segundo o autor “está crescendo em termos quantitativos e 

qualitativos”. 

Mas é em relação ao processo de conversão do lavrador em proletário que 

Ianni (1984: 129 - 130) diz envolver as seguintes condições: 
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1. O desenvolvimento das forças produtivas, tais como capital, tecnologia, 
força de trabalho e divisão do trabalho;  
2. A transformação das relações de produção, conforme essas relações se 
exprimam na expropriação de trabalhadores como o colono, o rendeiro, 
assalariado, peão, volante e outros; 
3. A “superação” do messianismo do cangaço pela liga camponesa e o 
sindicato rural, como formas de organização e compreensão das condições de 
existência social do trabalhador rural.  

 

É possível compreender que o autor afirma a existência do capitalismo no 

campo, na medida em que se reconhece ali a presença de classes típicas desse modo de 

produção e que está ocorrendo a luta de classes e a consequente constituição de uma 

classe, na acepção marxista. 
Enquanto proletário, o trabalhador rural se encontra prática e 
ideologicamente divorciado dos meios de produção, da fazenda, da casa-
grande, da capela, do fazendeiro ou seus prepostos (...) Podem (o proletariado 
rural), conceber-se como diferentes, quanto a direitos, deveres e ambições. 
Organizam e pensam a si mesmos como categorias distintas (...). Uma classe 
política, elaborando uma consciência política mais autônoma, como classe 
para si (IANNI, 1984:131). 

 

Álvaro de Vita (1987) descreve a formação das classes trabalhadoras rurais 

a partir do enfrentamento e das lutas pela propriedade da terra, e neste caso, ao longo da 

história das lutas dos trabalhadores rurais foram se constituindo: 
Os Parceiros, que trabalham em terras de outros e dão aos proprietários parte 
do que produzem; 
Os Arrendatários, que pagam um aluguel pela terra, lutam para não serem 
despejados das terras que cultivam e para reduzir o foro; 
Os Posseiros, cerca de um milhão de famílias em todo o país – lutam pela 
legalização de suas posses e para não serem expulsos de suas terras por 
grileiros e seus capangas; 
Os Pequenos Proprietários lutam contra os altos juros cobrados pelos bancos 
no financiamento à produção agrícola e contra os baixos preços pagos por 
intermediários comerciais; 
Os Trabalhadores Assalariados que compõe atualmente a classe social mais 
numerosa do campo (VITA, 1987: 120-121). 

 

Estes extratos sociais que foram se constituindo no interior dos processos 

contraditórios da expansão do capitalismo no campo são partes do mesmo processo que 

originou e que contraditoriamente não consegue impedir a existência do campesinato. 

Martins (1995: 152) aponta que muitas vezes as pessoas esquecem que, neste processo 

de expansão do capitalismo, “os camponeses, são lavradores autônomos cuja existência 

está baseada estritamente no seu trabalho e no de sua família e que está sendo expulsa 

da terra, expropriada”. 

O que podemos perceber é que o campo e seus sujeitos são complexos, 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 1 – Mobilização camponesa na escala do Brasil e na escala de América Latina e Caribe 

ISSN: 1980-4555 

estão em movimento e seu processo de “submissão” ao mundo urbano é contraditório, 

como é todo processo de produção no modo capitalista de viver. 

Oliveira (1997: 36), fala que esse processo contraditório ficou mais evidente 

com o: 
Avanço da industrialização e o crescimento urbano que forneceram 
possibilidades históricas para o estabelecimento do trabalhador assalariado, 
capitalista, portanto, no campo. Sua rápida expansão por todo o país, no 
entanto, está longe ainda de implantar o domínio dessa forma de produzir 
no campo. Mais que isso, a sua expansão abriu possibilidades concretas 
para a recriação do trabalho familiar camponês. 

 

Essa realidade é cada vez mais presente, pois a agricultura cresce com base 

no trabalho familiar camponês em todo o Brasil, principalmente nas “áreas de fronteira 

agrícola e econômica”. No entanto o que é importante lembrar, é que, expandir-se é uma 

lei universal do capitalismo. 

Martins (1995: 152) expressa bem o que está em jogo quando se trata da 

expansão do capitalismo no campo: 
De um lado, uma massa crescente de camponeses, isto é, de lavradores 
autônomos cuja existência está baseada estritamente no seu trabalho e no 
de sua família, estaria sendo expulsa da terra, expropriada; de outro lado, 
em consequência, essa massa de lavradores estaria se transformado em 
massa de proletários rurais, de trabalhadores sem terra. 

 

As lutas camponesas pela terra em nosso país comprovam a existência de 

uma sociedade profundamente desigual e que essas lutas políticas travadas, no campo e 

na cidade, são elos de um processo contraditório de dominação de uma classe, a 

burguesia agrária e a industrial (que parece ser a mesma coisa) sobre a outra classe, o 

proletariado urbano e rural deste país. Nos processos de busca de solução para os 

conflitos existentes tem se criado perspectiva de desenvolvimento rural e de políticas 

públicas que tenham o olhar do campesinato ou a continuidade da dominação. 
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