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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo mostrar as conseqüências das práticas assistencialistas 

desenvolvidas pelo Sindicato Rural em Escada, tendo em vista o interesse em apontar ganhos 

e perdas dos trabalhadores rurais no âmbito sócio, político, econômico e cultural. A partir 

desta perspectiva, analisamos a dependência dos trabalhadores aos serviços prestados por esse 

órgão de representação, cuja prática se vincula à garantia das filiações ao sindicato. Portanto, 

subordina os filiados à lógica assistencialista, ao invés de encaminhar às lutas em defesa dos 

direitos sociais e trabalhistas. Identificamos, ao longo da pesquisa, que este tipo de prática 

vem dificultando, entre os trabalhadores rurais, a construção da consciência sobre o papel do 

sindicato enquanto órgão de representação da classe. Discutimos, ao longo da dissertação, os 

aspectos históricos e regionais que cercam o objeto da análise, enfatizando, como ponto de 

apoio, os contornos da questão social que se desenvolve no sistema capitalista, vinculada às 

relações de poder. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation intends to present the results of assistance practices developed by the Rural 

Trade Union in the city of Escada, Pernambuco, Brazil, according to the concern about 

earnings and losses of the rural workers in the economic, political and cultural scope. From 

this perspective we analyze the dependence of the workers to the service lent by the 

representative organism, whose practices are linked to the guarantee of affiliation to the trade 

union. Therefore, it subordinates the affiliated to the assistance logic, instead of leading the 

class-conflicts to protect the social rights and members of the labor party.  We identify, 

through this paper, that this kind of practice hinders the rural workers to construct the 

conscience about the role of the trade union as a representative organism of class.  We 

discuss, through this dissertation, the regional and historical aspects about the object of the 

analysis. We emphasize, as a point of support, the contours of the social question developed 

through the capitalist system, linked to the relations of power. 

 

 

Key words: Rural Trade Union; Rural workers; Assistance; Escada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sindicalismo rural tem sido analisado por vários cientistas sociais e políticos, 

principalmente nas últimas décadas, tendo em vista a sua repercussão nas relações de trabalho 

em suas mais variadas configurações. 

A revolução tecnológica trouxe várias mudanças para o mundo do trabalho. Essas 

alterações atingem tanto os processos produtivos quanto as relações cotidianas do trabalhador. 

Esses resultados, segundo Teixeira (1996), ativam as novas ofensivas do capital, que tem 

como única pretensão ampliar ou manter os níveis de acumulação. Em contrapartida, o 

operário precisa redefinir as estratégias que lhe possibilitem confrontar o modo da produção 

capitalista, que imprime relações de exploração do homem pelo homem.  

Em meio às mudanças no mundo do trabalho, deparamo-nos com questões de cunho 

provinciano1, que cercam as relações sociais na zona rural, a saber, relações de poder onde 

predomina o modelo tradicional e conservador estabelecido na dominação do patrão sobre o 

subalterno2, em que o assistencialismo se configura como forma de manutenção das condições 

de subordinação econômica e política. 

Através deste estudo damos destaque ao mecanismo de dominação, viabilizado pelas 

práticas assistencialistas, que também são alimentadas por determinações políticas dos órgãos 

de representação da classe trabalhadora. Essas práticas são utilizadas pelo sindicato de 

trabalhadores rurais, que na tentativa de incorporar as demandas da classe, alimenta uma 

dependência, que está longe de promover a consciência para uma libertação das amarras do 

capital, que vem se expandindo tanto no campo quanto na cidade; e sim reproduzir de forma 

crescente e ampliada tal dependência. 

A predominância de ações assistencialistas voltadas para o homem do campo tem como 

principal determinante a crise de representatividade do sindicato rural. Esta crise de 

representatividade tem se configurado por invalidar a possibilidade de se construir relações 

legitimamente aceitas na classe, para fazer frente às contradições estabelecidas nas relações 

sociais capitalistas. Assim, o sindicato se afasta do seu objetivo como organização e, está 

longe de produzir práticas que tenham por alvo conquistas de direitos sociais ou superação da  

                                                 
1
 O sentido de provinciano aqui tem a ver com o modelo conservador estabelecido nas relações de 

poder, onde prevalece o assistencialismo. 
2
 Subalterno aqui é o termo usado por Antonio Gramsci, para se referir ao conjunto de setores que 

compõem a classe trabalhadora. 
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sociedade de exploração do homem, ou seja, situa-se no espaço ideológico da acomodação 

social e política do homem do campo. Como afirma Marx apud Losovsky (1989), o 

sindicalismo rural, supostamente, deve ocupar-se dos interesses das classes trabalhadoras 

agrícolas, como forma de promover a emancipação das massas oprimidas. 

Nesta pesquisa nos deteremos especificamente na discussão do sindicalismo rural, 

particularmente no sindicato rural do município de Escada, no que diz respeito à prática 

assistencialista e suas conseqüências para o trabalhador rural. A escolha do tema, por um lado, 

decorre da nossa inserção em pesquisas na área desde nosso trabalho de graduação. Por outro 

lado, não podemos deixar de registrar aqui a nossa proximidade com a problemática que 

perpassa a vida social e política dos trabalhadores da cana-de-açúcar, uma vez que, contorna a 

nossa própria vida como moradora de uma das usinas.3  

A nossa aproximação direta com a zona rural nos proporcionou observarmos de perto 

a crise no setor canavieiro, que teve como resultado o fechamento de usinas na Região. Desta 

forma, aproximamo-nos do sindicato que, supostamente, deveria responder como organização 

para encaminhamento de resistências. 

A área estudada se localiza na Zona da Mata Sul de Pernambuco, região onde ainda 

predomina a monocultura da cana-de-açúcar. O município de Escada caracteriza-se por uma 

cultura política tradicional, centrada em relações assistencialistas. Não obstante ser um 

município de médio porte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as 

transformações desencadeadas com o processo de acumulação e crise do capital apresenta-se 

em sua singularidade local de forma hegemônica, se expressando fortemente na totalidade da 

questão rural do Nordeste e do Brasil.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Discutir a prática assistencialista do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no município 

de Escada em Pernambuco. A fim de atingir tal meta, elegemos os seguintes objetivos 

específicos. 

                                                 
3
 A autora residiu grande parte de sua vida na Usina Barão de Suassuna, acumulando experiências que 

retratam o processo de expropriação na região. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar as principais conseqüências de uma gestão assistencialista como 

prática de organização dos trabalhadores rurais; 

 Ressaltar a importância da participação dos trabalhadores rurais como sujeitos 

de uma organização sindical mais efetiva. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Desenvolver este estudo, que trata da especificidade de um sindicato, só ganha 

significado na medida em que se possa compreendê-lo, tanto no processo geral do mundo 

capitalista quanto na particularidade do sindicalismo rural, ao mesmo tempo em que tratamos 

a realidade social como totalidade em processos, que se expressam historicamente em 

diferentes contradições, como vai afirmar Marx apud Marcelo Ridenti (1994:29): 

 

 

Marx concebe a realidade social como uma totalidade em movimento, composta por 

inúmeras contradições que colocam a todo o momento a possibilidade de superação 

da ordem vigente. Não se pode entender uma dimensão do real sem fazer sua relação 

com o conjunto, de modo que o “político”, o “econômico” e “o ideológico” são 

indissociáveis na análise, e incompreensíveis em si mesmo. 

 

 

As relações de trabalho construídas no campo ainda são de sujeição dos trabalhadores 

rurais à elite canavieira. A exploração da força de trabalho encontra boas condições para se 

manifestar. Com o fechamento de grande parte das usinas de cana-de-açúcar, aumenta de 

forma acelerada o número de desempregados.  

A desigualdade social toma proporções cada vez maiores na zona rural de 

Pernambuco, e particularmente no município de Escada. O contexto de miséria em que estão 

inseridos os trabalhadores rurais aponta para a desarticulação em que se encontra o sindicato 

rural no município, em termos de propostas que ultrapassem a prática assistencialista e que, 

minimamente, se coloquem em defesa dos direitos trabalhistas. 
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Longe de ser uma política, o assistencialismo é uma prática que reifica as lutas de 

classe, reduzindo-as às formas tradicionais da filantropia, onde predomina o clientelismo que 

reproduz a subordinação da classe trabalhadora. Destacamos a importância da organização 

dos trabalhadores rurais na compreensão das tramas e armadilhas que lhe são impostas e que 

alimentam a cultura da acomodação, empanando a visibilidade do trabalhador rural e os 

impedindo de ir para além do conformismo. 

Desta forma, a pesquisa é de fundamental importância no sentido de identificar essas 

práticas assistencialistas, que podem comprometer via de regra, o verdadeiro objetivo dos 

sindicatos rurais que é o de despertar e articular tais trabalhadores na busca de melhores 

condições de vida, de salário e porque não dizer de uma reforma agrária justa e pacífica. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A primeira parte do estudo se detém a apresentar o tema da pesquisa e os objetivos a 

serem almejados. O segundo capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados para 

obtenção de dados para a elaboração da pesquisa. 

No capítulo três, desenvolvemos um primeiro item, situando o sindicalismo rural no 

Brasil. Sem dúvida, é uma discussão que não reproduz o rico debate que se tem acumulado 

hoje, sobre a questão sindical relacionando-a com a questão da expropriação e da violência no 

campo. Em seguida, nos detemos em apresentar a prática assistencialista desenvolvida pelo 

sindicato rural como forma de obter a legitimação da sua representação para com os 

trabalhadores rurais, assim como a atuação do Estado neste contexto. 

No quarto capítulo tratamos do contexto histórico em que se deu o desenvolvimento 

da economia açucareira em Escada. Para esta compreensão fez-se necessário percorrer o 

processo de constituição das usinas em Pernambuco em sua totalidade. Destacamos, 

entretanto, que não foi nossa intenção o aprofundamento dos aspectos históricos pertinentes a 

essa formação. Contudo, sinalizamos alguns pontos que se mostraram imprescindíveis à 

compreensão do objeto de estudo, como a prática assistencialista desenvolvida pelo sindicato 

rural, desencadeada pelas desigualdades que a economia açucareira reproduz ao longo do seu 

período de ascendência e declínio. 

O quinto capítulo trata dos resultados e discussões encontrados ao longo da pesquisa. 

Este foi dividido em duas partes: a primeira refere-se à situação do município de Escada 
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frente à crise no setor canavieiro, a qual desencadeou a desestabilização da economia local. 

Na segunda parte, apresentamos a organização e a atuação do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais no município, onde foi analisada a prática assistencialista que é apropriada pelo 

sindicato e suas conseqüências para a vida do trabalhador rural. Na exposição alinhamos o 

papel do Estado nesse processo, uma vez que compreendemos que há uma relação essencial, 

de dependência ontológica, do Estado para com a sociedade civil. Mas, ao mesmo tempo, ele 

é, essencialmente, uma expressão e um instrumento de reprodução dos interesses das classes 

dominantes, portanto, um instrumento de opressão de classe. Concluímos o capítulo nos 

voltando para as constatações de avanços e recuos do sindicato, em direção às conquistas dos 

direitos da classe que representa. Chamamos a atenção para o fato de que o assistencialismo 

praticado pelo órgão de representação dos trabalhadores rurais é utilizado como mecanismo 

para garantir o vínculo dos trabalhadores associados, o que significa, uma reprodução do 

sistema de dependência. 

O sexto e último capítulo se detém às considerações finais que concluem o estudo.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Por se tratar de um estudo de caso, onde os fenômenos sociais se apresentam de forma 

dialética, optamos por fazer uma pesquisa de campo, obedecendo aos critérios da pesquisa 

qualitativa. Ou seja, trata-se de um “Estudo de Caso” que implica em compreender a 

complexidade dos fenômenos, mediados pelos suportes teóricos que servem de orientação ao 

trabalho do investigador, conforme a compreensão de Triviños (1987:134), que afirma que 

um enfoque a-histórico, reduzido às características culturais de um meio específico, em que se 

insere a unidade em exame, é menos complexo, sem dúvida, que uma visão na qual se observa 

o fenômeno em sua evolução e suas relações estruturais fundamentais. 

Portanto, desenvolvemos o trabalho a partir desta lógica, que tem como pressuposto a 

dialética do geral, do particular e do singular, numa perspectiva de totalidade, passando 

necessariamente pela conjuntura econômica e política de crise na indústria açucareira. 

Podemos assim dizer que nosso ponto de partida para o estudo foi à observação de 

fenômenos que circundam a crise do setor canavieiro e seu rebatimento na vida do trabalhador 

rural. Neste sentido, fizemos um recorte, para estudar o sindicalismo rural na localidade, 

quando nos deparamos com a predominância das práticas assistencialistas na condução do 

sindicato local. 

A pesquisa foi dividida em três fases. A primeira compreendeu o estudo bibliográfico, 

onde apreendemos a dinâmica histórica em que emergiu a questão social que, no caso deste 

estudo, se expressa na questão rural. Para tal percorremos alguns autores clássicos brasileiros, 

sem, no entanto, abrirmos mão dos clássicos da teoria crítica.  

A segunda fase implicou no levantamento de dados provenientes de fontes secundárias 

(jornais, revistas, informativos, documentários e Internet), que colocou em evidência a 

singularidade da realidade estudada.  

Finalmente, a terceira fase consistiu no trabalho de campo envolvendo procedimentos 

de pesquisa qualitativa, quando fizemos observação na sede do sindicato, participamos de 

reuniões e fizemos entrevistas não-estruturadas. No caso, seguimos a orientação de 

Richardson (1999:208)4, ao invés de se pretender responder alternativas pré–estabelecidas. 

Essa técnica visa a obter descrições que são operadas pelo entrevistado, conforme seu próprio 

ponto de vista, quando são destacados os aspectos de maior relevância. Portanto, por meio da 

                                                 
4
 Por meio de uma conversação guiada, pretende-se obter informações detalhadas que possam ser 

utilizadas em uma análise qualitativa. 
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conversação guiada, as informações são colhidas, com certo detalhamento, para serem 

utilizadas na análise qualitativa.  

A coleta de dados ocorreu na sede do Sindicato de Trabalhadores Rurais do município 

de Escada e em dois engenhos onde os trabalhadores rurais são associados. Os engenhos ao 

quais nos referimos é o Engenho Timbô-Ássú, que antes era usina e a extinta Usina Barão de 

Suassuna, que atualmente está na condição de engenho. 

Foram entrevistados um dirigente sindical, duas funcionárias e vinte trabalhadores 

rurais. Dos trabalhadores rurais entrevistados, quatro são aposentados e os demais 

trabalhadores da ativa (também residentes dos engenhos referidos acima). Durante o período 

de coleta, foi realizada uma visita a uma das assembléias gerais do sindicato, onde se 

encontrava presente mais de cem trabalhadores. Vale salientar que nesta assembléia estavam 

presentes algumas lideranças municipais e estaduais. Nas idas a campo foram realizadas 

observações sistemáticas das áreas, com registros fotográficos. 
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3 O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS: A REPRODUÇÃO DA 

PRÁTICA ASSISTENCIALISTA 

 

O único direito que a gente ainda desfruta é o sol, 

a lua, as estrelas, as chuvas, o vento e o verão, 

porque estes são frutos da natureza, do contrário, 

os latifundiários já tinham tomado e 

assim mesmo têm vontade. 

 

Marcos Martins 

Trabalhador Rural. 

 

 

3.1 SURGIMENTO DO SINDICALISMO RURAL NO BRASIL 

 

 

As condições de vida dos trabalhadores rurais no Brasil, não são muito diferentes 

daquelas encontradas em outros lugares, onde o modo de produção capitalista avançava; 

questão esta já observada nos clássicos da teoria crítica. Referindo-se a penetração do 

capitalismo na agricultura, Marx (1980:126-127) fez uma leitura, da degradação das 

condições de vida do trabalhador rural. Nesse sentido ele escreveu em O Capital: 

 

 

Quando a produção capitalista se apodera da agricultura, ou nela vai penetrando, 

diminui, à medida que se acumula o capital que nela funciona, a procura absoluta da 

população trabalhadora rural. Dá-se uma repulsão de trabalhadores que não é 

contrabalançada por atração, como ocorre na indústria não-agrícola. Por isso, parte 

da população rural encontra-se sempre na iminência de transferir-se para as fileiras 

do proletariado urbano ou da manufatura e na espreita de circunstâncias favoráveis a 

essa transferência (...) Está fluindo esse manancial da superpopulação relativa. Mas 

seu fluxo constante para as cidades pressupõe, no próprio campo, uma população 

supérflua sempre latente, cuja dimensão só se torna visível quando, em situação 

excepcional, se abrem todas comportas dos canais de drenagem. Por isso o 

trabalhador rural é rebaixado ao nível mínimo de salário e está sempre com o pé no 

pântano do pauperismo. 

 

 

Rosa Luxemburgo (1984), também discutindo o avanço do capitalismo em regiões 

externas ao capital, descreve como o capital vai solapando as bases da economia não-



 x 

capitalista, afirmando que além dele condicionar e explorar o entorno não-capitalista, o capital 

o destrói pra assumir seu lugar, tendendo assim a se expandir incessantemente. Portanto, esta 

não é uma particularidade do tempo em que Marx e Luxemburgo estudaram, nem tão pouco 

uma mera coincidência, mas uma condição para a acumulação do capital. 

No Brasil, o fenômeno da expropriação teve, portanto essa trajetória. As análises que 

são feitas sobre a questão da exploração e expropriação no campo, dão conta de vários 

elementos que procuraremos aqui expor.  

José de Souza Martins (1982:53) diz que a questão agrária no Brasil tem duas faces 

combinadas, a expropriação e a exploração. “Há uma clara concentração da propriedade 

fundiária, mediante a qual pequenos lavradores perdem ou deixam a terra, que é seu principal 

instrumento de trabalho, em favor da grande fazenda”. 

A exploração do homem pelo homem, forma incondicional da acumulação do capital, 

gera reações contraditórias e agitações no campo em contestação à exploração. Segundo 

Martins (1995), “[...] a expulsão de trabalhadores de suas terras, invasão de sítios pelo plantio 

da cana, foreiros que perdiam o direito de arrendamento por atitude unilateral dos 

proprietários, foram alguns dos motivos que conduziram à insatisfação dos movimentos 

sociais no campo”. As lutas sociais que deram origem a diferentes formas de contestação, ora 

se aproximaram do eixo revolucionário, ora do eixo reformista. 

É consensual entres os estudiosos, que a expansão do modo capitalista de produção no 

campo, traz não só transformações no processo de trabalho, mas imprime a sujeição do 

trabalho ao capital. Nesse sentido, Marx (1980:831) afirma que “o processo que produz o 

assalariado e o capitalista tem suas raízes na sujeição do trabalhador”. 

Expropriado dos meios de produção, ao homem do campo resta negociar a sua força 

de trabalho junto ao capitalista detentor dos meios de produção e do capital necessário para a 

reprodução do capitalismo e principalmente para assegurar que este trabalhador rural não 

consiga se reproduzir socialmente. Como vai salientar Martins: 

 

 

A relação entre o trabalhador assalariado e o capitalista é uma relação alienadora: o 

trabalhador aliena a sua força de trabalho ao capitalista, entrega a sua capacidade de 

produzir ao capitalista. A ilusão de igualdade e equivalência que permeia essa 

relação de troca desigual, fazendo com que o que é produto do trabalho apareça 

como produto do capital, faz com que o trabalhador se defronte com a riqueza que 

ele mesmo produz, e que cresce sob a forma de capital, como se ela fosse estranha a 

ele, alienada dele. Como ele não tem alternativa senão a de vender a sua capacidade 

de trabalho ao capital, vende-a, na verdade, àquilo que ele mesmo produziu e agora 

se ergue diante dele como algo que não lhe pertence, como uma potência que lhe é 

estranha e que subordina a sua capacidade de trabalho (MARTINS, 1995: 156). 
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As formas de exploração da terra e a expansão da produção imprimiram modificações 

substanciais nas relações de trabalho, intensificando e empobrecendo cada vez mais os grupos 

mais pobres (ANDRADE, 1995:82).  

Em Miséria da Filosofia, Marx (1985) já afirma que o mesmo processo que gera a 

riqueza, gera também a pobreza, a degradação do homem. Em O Capital, ele sintetiza: “É 

certo que o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas ele produz a privação ao operário. 

Ele produz palácios, mas palhoças para os operários” (1980:749). 

É comum, encontrar-se na literatura que analisa a questão dos conflitos no território 

brasileiro, que a década de 1950 é marcada pela resistência, por parte dos trabalhadores, à 

expropriação, à miséria e à exploração. Sobre o assunto, Andrade (1995) faz um relato 

histórico das principais ações de luta dos trabalhadores rurais a partir desta época, como 

veremos a seguir: 

Em setembro de 1953, fora organizada a Primeira Conferência Nacional de 

Trabalhadores Agrícolas em São Paulo, Paraíba e Ceará, definindo-se pela criação de 

sindicatos, fundação de uma entidade nacional e organização dos trabalhadores rurais. Em 

agosto de 1954, houve também o Congresso Nordestino de Trabalhadores Rurais, em 

Limoeiro, que foi encerrado violentamente pela polícia. Em 1954, foi fundada a ULTAB 

(União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil) que seria o germe da futura 

Confederação dos Trabalhadores Agrícolas (CONTAG). 

A ULTAB foi conduzida pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). É interessante nos 

reportarmos um pouco sobre a história deste partido. O Partido Comunista Brasileiro surgiu 

primeiro como Partido Comunista do Brasil, sendo, portanto, o primeiro partido comunista 

fundado no país. Surgiu em 1922, como resultado do forte movimento operário e sindical do 

início do século XX no país e do incentivo decorrente do triunfo da Revolução Socialista na 

Rússia. Dois anos após seu surgimento ingressou no COMINTERN (Terceira Internacional 

Comunista) e participou da Aliança Nacional Libertadora (ANL), frente a uma ampla massa 

de organizações em favor de reformas no país, posta na ilegalidade por Getúlio Vargas.  

O período do governo Getúlio Vargas foi caracterizado pelo nacionalismo e pelo 

populismo. Getulio foi chefe civil da Revolução de 1930 que ocasionou o fim da República 

Velha, e foi, por quatro vezes, Presidente da República do Brasil. De 1930 a 1934 no Governo 

Provisório; de 1934 a 1937 no governo constitucional; de 1937 a 1945 no Estado Novo; e de 

1951 a 1954 como presidente eleito pelo voto direto. 
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Os quinze anos de governo de Getúlio Vargas foram bastante conflituosos, pois 

durante este período promulgou a Constituição de 1934, fechou o Congresso Nacional em 

1937, instalou o Estado Novo e passou a governar com poderes ditatoriais. Sua forma de 

governo passou então a ser centralizadora e controladora. A criação do DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda) teve como objetivo controlar e censurar as manifestações contrárias 

ao seu governo. Perseguiu opositores políticos, principalmente partidários do comunismo. 

Desta forma, vale salientar que o governo Getúlio Vargas foi também marcado por 

contradições. De um lado, as atrocidades cometidas no seu governo, por outro, Getúlio criou 

em 1939 a Justiça do Trabalho, instituindo o salário mínimo e consolidando as Leis do 

Trabalho, conhecida também por CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Entre os direitos 

trabalhistas por ele legitimado estavam: a carteira profissional, a semana de trabalho com 48 

horas e a remuneração das férias. Outros investimentos de grande proporção se deram na área 

de infra-estrutura como: a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em1940, a Vale do Rio 

Doce (1942), e a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco (CHESF) em 1945. O 

IBGE criado em 1938 também foi fruto do governo Getulista. Após o golpe militar de 1945 

ele saiu do governo retornando para o segundo mandato5. Em 1950 Getúlio Vargas volta ao 

governo através das eleições democráticas, dando continuidade à política nacionalista. Este 

último governo teve uma duração de quatro anos, pois em agosto de 1954, Vargas suicidou-se 

no Palácio do Catete com um tiro no peito. 

Após o golpe militar de 1945, o PCB de volta à legalidade elegeu uma bancada de 

parlamentares para a Constituinte de 1946. Um ano depois, as forças conservadoras e de 

direita no Congresso Nacional se aliaram e cassaram a legenda dos comunistas, lançando 

novamente o partido na clandestinidade. No início dos anos 60, o PCB começou a se dividir, 

dando origem ao Partido Comunista do Brasil (PC do B) em fevereiro de 1962.  

Esta divisão6 estava ligada à tensa conjuntura político-social da segunda metade da 

década de cinqüenta e início da década de sessenta (Século XX) no Brasil e a uma aguda crise 

política que se abateu sobre o Partido Comunista no Brasil. A partir desse momento, o Brasil 

passou a conviver com dois partidos comunistas, o PCB7 e o PC do B. Foi durante o governo 

parlamentarista de João Goulart que o PC do B tornou público o seu programa que, 

                                                 
5
 Sobre o segundo mandato do governo Getúlio Vargas consultar: D‟Araújo, Maria Celina. O segundo 

governo Vargas 1951-1954: democracia, partidos e crise política. 2.ed. São Paulo:Àtica,1992. 
6
 Para maiores leituras sobre a divisão do Partido Comunista do Brasil consultar: CHILCOTE, R. O 

Partido Comunista Brasileiro: conflito e integração (1922-1972). Rio de Janeiro: Graal, 1982. 
7
 Em agosto de 1961, o comitê Central eleito durante o V Congresso do PCB modifica os estatutos 

partidários para facilitar o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o nome do partido passa a ser Partido 

Comunista Brasileiro, mantendo, porém a mesma sigla (PCB). 



 xiii 

teoricamente, legitimava a ideologia partidária e encaminhava a sua atuação política em seus 

primeiros anos de vida. 

Devido a grandes transformações no cenário político brasileiro, a década de 1950 e 

1960 foi bastante propícia para o surgimento de organizações em defesa dos direitos do 

homem do campo, porém, estas iniciativas vieram acompanhadas de represálias por parte dos 

latifundiários. No contexto de resistência a exploração, inicia-se no engenho Galiléia, em 

Pernambuco, ainda no ano de 1954, as Ligas Camponesas8.  

Como vai explicitar Bastos (1984:18): 

 

 

O movimento expande-se rapidamente. Esse crescimento deve-se às condições 

políticas e sociais favoráveis e explica-se pelo fato de sua base social – o foreiro – 

representar uma categoria social ameaçada de extinção. O “galileu” simboliza o 

campesinato nordestino que vive próximo aos empreendimentos capitalistas, 

representando um obstáculo à sua expansão. Colocar em questão as condições de sua 

existência social significa questionar também as vias possíveis de desenvolvimento 

do capitalismo no campo: este é o grande problema levantado pela mobilização 

camponesa do Nordeste dos fins da década de 50. 

 

 

Este movimento é proveniente da exploração dos latifundiários para com os foreiros9. 

Segundo Bastos (1984:18) no engenho Galiléia, no ano de 1954, o aluguel anual estabelecido 

por hectare era de Cr$ 6.000,00. Na região, no mesmo ano, o preço de venda da terra variava 

entre Cr$ 10.000,00 e Cr$ 15.000,00 por hectare. Em que podemos observar o pagamento 

efetuado por dois anos de aluguel equivalia ao valor das terras para compra. Desta forma, fica 

claro como se construía o processo de exploração aos “galileus”.  

No ano de 1954 o foreiro José Hortêncio, não tendo como pagar o aluguel da renda já 

em atraso foi ameaçado de expulsão pelo dono da terra. Este vai à procura de José dos 

Prazeres, antigo membro do Partido Comunista (PC), agora dedicado a contactar camponeses 

em litígio com os proprietários (BASTOS, 1984:19).  

Como vai apontar Bastos (1984:20): 

 

 

                                                 
8
 Segundo Bastos (1984:20) é através da luta judicial, que os “galileus” tornam-se conhecidos do grande 

público, ganhando espaço mesmo na imprensa nacional. A associação passa a ser denominada, pela imprensa, 

“Liga Camponesa”, por aproximação às antigas “ligas” fundadas pelo PC, na região de Pernambuco (embora 

houvesse algumas “ligas” e “irmandades” de camponeses em vários pontos do país, estas são as mais 

conhecidas). 
9
 Pequenos agricultores que pagavam aluguel pelo arrendamento das terras aos seus proprietários. 
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Na impossibilidade de reunir horticultores expulsos da região de Recife em 

sindicatos rurais, então inconstitucionais, o PC organiza-os em “ligas camponesas”. 

Estes primitivos núcleos, com a colocação do partido na ilegalidade desapareceram 

em 1948, restando apenas a “liga” de Iputinga. A denominação é prontamente 

adotada. “O caso Galiléia” estende-se até 1959 quando, não por via judicial, mas 

através da Assembléia legislativa de Pernambuco, desapropria-se o engenho, pela 

aprovação de projeto de lei de autoria do deputado socialista Carlos Luiz de 

Andrade, projeto este sancionado pelo Governador Cid Sampaio, como parte dos 

compromissos eleitorais assumidos durante sua campanha. 

 

 

Para Morandi (1988:21), as Ligas Camponesas representaram o símbolo da 

organização e resistência ao poder dos latifundiários, que pretendiam “uma „modernização 

conservadora‟ nas relações de produção, sem alterar a estrutura monopólica de propriedade da 

terra”. 

Este movimento social vem legitimar a organização do trabalhador rural contra as 

forças opressoras instituídas no campo nos últimos séculos. A ligação deste movimento junto 

a outros se deu de forma diversificada, variando conforme contexto social das lutas por estes 

travadas. 

As Ligas Camponesas contavam no início com o apoio de setores da Igreja Católica. 

Em maio de 1956 a igreja promove o 1º Encontro dos Bispos do Nordeste, em Campina 

Grande, onde os problemas discutidos são referentes quase que exclusivamente ao setor rural, 

resultando que, em junho desse mesmo ano, foram assinados pelo Presidente da República 

21decretos sobre a agricultura.  

No Entanto, a expansão do comunismo preocupava a Igreja Católica, que temia o 

crescimento dessa tendência no meio rural, a qual poderia vir a atingir a referência espiritual 

do homem do campo, a grande preocupação estava relacionada a quebra da estabilidade da 

propriedade privada. 

Em 1954, o PCB organizou a primeira Conferência Nacional dos Trabalhadores Rurais 

e fundou a ULTAB10. Os organizadores da ULTAB militaram na defesa dos camponeses e na 

organização de associações e sindicatos em muitos estados do Brasil. A ULTAB continuou a 

funcionar até seu papel ser superado com a criação da CONTAG. 

O Partido Comunista desempenhara um grande papel em relação à sensibilização para 

os problemas do Nordeste, em sua participação no Congresso da Salvação do Nordeste, 

conforme vai afirmar Bastos (1984:44): 

                                                 
10

 Sobre o processo de organização da ULTAB conferir: CUNHA, Paulo Ribeiro (org). O camponês e a 

história: a construção da ULTAB e a fundação da CONTAG nas memórias de Lydolpho Silva. São Paulo: 

Instituto Astrojildo Pereira, 2004. 
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Em 1955, sob a iniciativa da secção pernambucana da liga de Emancipação 

Nacional, organiza-se o congresso de Salvação do Nordeste, que se constitui em 

instrumento para a introdução no Nordeste, das teses desenvolvimentistas. Tendo 

sido preparado a partir de discussões em sindicatos e Associações de Bairros, esse 

Congresso amplia os espaços dos movimentos populares. A Carta da Salvação do 

Nordeste, documento final do encontro, entre outros pontos encaminha: a proteção à 

indústria nacional, a reforma agrária e o reconhecimento das comissões 

intersindicais, do direito de greve e da Confederação dos Trabalhadores do Brasil. 

 

 

Este congresso conseguiu aglutinar forças em prol da realização de novos encontros de 

movimentos sociais. Em novembro de 1961, na realização do I Congresso Nacional dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (CNLTAB), em Belo Horizonte, afloraram as 

contradições e divergências das Ligas contra o PCB.  

Segundo Morandi, neste congresso as posições defendidas pelo PCB são derrotadas, 

marcando a ruptura definitiva com a condução das Ligas por Julião11, e provocando 

dissidências internas no PCB, já que alguns setores do partido continuam a apoiar a gestão do 

advogado socialista (1988:23). 

A ruptura entre as Ligas Camponesas e o PCB se dá por conta deste último dirigir a 

atenção aos assalariados e semi-assalariados agrícolas. Essa análise é reforçada por Martins 

(1995:87), ao observar que a passagem do assalariado para o primeiro plano e o camponês 

para o segundo, norteou o afastamento do PCB em relação às Ligas, mediante a competição 

entre o sindicato e a Liga.  

Nesse plano, o Partido disputava com a Igreja a fundação e, mais tarde, o 

reconhecimento pelo Estado dos sindicatos de trabalhadores rurais. O empenho, entretanto, do 

Partido parece ter se localizado mais na organização de federações e da confederação sindical 

do que nas bases sindicais propriamente ditas. 

Enquanto as Ligas Camponesas dirigiam-se para uma proposta de revolução 

camponesa, a estratégia do Partido Comunista, era na direção reformista, de uma coexistência 

pacífica com a burguesia (MARTINS, 1995:78). Desta forma, configura-se então a tendência 

reformista que perpassa o movimento pendular das lutas sociais no campo. Nas palavras de 

Jorge Morandi (1988:23): 

                                                 
            

11
 Francisco Julião assumira o mandato de deputado Estadual no ano de 1955, pelo Partido Socialista. O 

mesmo já havia defendido inúmeras causas de camponeses, no entanto, as causas eram isoladas. Percebe-se neste 

caso, por tratar-se de um grupo organizado, com um grande potencial de desenvolvimento, o interesse de Julião 

pela causa. (BASTOS, 1984:20). 
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Para o PCB, as forças camponesas deveriam tomar parte de uma frente ampla que, 

com a condução do operariado e com a participação dos setores progressistas da 

classe média e da burguesia nacional, iniciasse um processo de reformas 

democrático-burguesas, como fase de transição ao socialismo. Julião, o PSB e as 

principais lideranças das Ligas (fora do PCB), influenciados pela Revolução cubana 

e pelo governo revolucionário de Mao Tse Tung, acreditavam na capacidade do 

campesinato, como protagonista fundamental de um processo revolucionário, que, 

queimando as etapas da revolução democrático-burguesa, instalaria um regime 

socialista.  

 

 

Neste cenário, a bandeira da reforma agrária surge como um dos principais elementos 

nas discussões em torno do rural brasileiro durante este período. Isto ameaçava 

profundamente o princípio da modernização conservadora, defendido pelos latifundiários que 

se alinhavam ao Estado. Registra-se assim, o confronto aberto entre latifundiários e 

trabalhadores rurais.  

Durante este período as reivindicações se intensificam e começaram a surgir os 

sindicatos rurais, ou seja, um órgão de representação da classe de trabalhadores rurais. Sobre 

o surgimento do sindicato rural, Morandi (1988:30) afirma que só a partir de 1955, é que a 

sindicalização rural se torna efetiva, como conseqüência da mobilização agrária no Nordeste, 

impulsionada principalmente pelas Ligas Camponesas e outras organizações semelhantes. 

Segundo Martins (1995:78), diante dessa situação, começou a haver um refluxo nas 

Ligas Camponesas que pouco a pouco se converteram em sindicatos. Isso leva Julião a 

produzir um documento sugerindo que a atuação no sindicato não excluísse a participação na 

liga e vice-versa. 

Em 1961, quando João Goulart assumiu o governo, já existia praticamente montado, 

um sistema sindical rural. Goulart assumiu a Presidência em 1961, depois da renúncia de 

Jânio Quadros. Para que ele viesse a assumir, alguns critérios foram acordados, entre eles a 

aceitação da condição imposta pelas Forças Armadas: de que ele teria seus poderes reduzidos 

num parlamentarismo aprovado às pressas pelo Congresso.  

No Planalto, João Goulart anunciou as reformas de base - agrária, fiscal, 

administrativa, entre outras. Em 1964, defendendo uma política que para os conservadores 

apontava para um golpe comunista, o mesmo passou a ficar monitorado pelos militares. Em 

13 de março, assinou sua sentença: na tentativa de provar que tinha o apoio popular, discursou 

na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para cerca de 200 mil pessoas, ao lado do esquerdista 

Leonel Brizola, também seu cunhado.  
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Com isto, os militares o acusaram de estar organizando uma revolução comunista. 

Quinze dias após sua manifestação pública, em 31 de março, tropas de Minas Gerais e de São 

Paulo marcharam para depor o presidente. Com a derrota inevitável, em 1º de abril João 

Goulart12 rumou para o exílio no Uruguai. Em 1965, estava instaurada a ditadura de fato, 

quando foi instituída a eleição indireta para a Presidência. 

O empenho do governo na concessão de cartas de reconhecimento aos sindicatos de 

trabalhadores rurais levou a um rápido desenvolvimento do sindicalismo no Nordeste, 

particularmente na zona canavieira. Na interpretação de Manuel Correia de Andrade 

(1995:82) os sindicatos já vinham sendo estimulados no governo de Getúlio Vargas e João 

Goulart: 

Os sindicatos rurais passaram a ser reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e a ter 

funcionamento regular no período final da década de 1950; tendo maior importância e 

expressão nas áreas em que os trabalhadores rurais haviam sido proletarizados. Embora os 

trabalhadores reclamassem sempre o direito ao acesso à propriedade da terra, nas Ligas 

Camponesas, a primeira reivindicação era a reforma agrária, já nos sindicatos rurais as 

reivindicações eram, prioritariamente, salariais. 

Dentro dessa perspectiva, se consolidou a posição do PCB em preocupar-se muito 

mais com a sua estrutura orgânica. Segundo Martins (1995:87), seria provável “que a 

estratégia do Partido, estivesse orientada para a possibilidade de disputar a hegemonia na 

eventualidade de surgir uma confederação geral do trabalho, conforme alegavam na época os 

setores de direita, acusando o presidente Goulart de maquinações nesse sentido”. Se esta era a 

situação, continua Martins, “não haveria tempo a perder organizando sindicatos sólidos, o que 

importava era ganhar os órgãos de cúpula” (ibid).  

Por conseqüência das reivindicações e das lutas desenvolvidas ao longo do tempo 

pelos camponeses, em 02 de março de 1963, o governo Goulart promulgou o Estatuto do 

Trabalhador Rural (ETR), sob a Lei 4.214. Segundo Andrade (1995:83), “[...] o Estatuto 

inspirado pelo deputado trabalhista Fernando Ferrari, estendeu vários direitos dos 

trabalhadores urbanos ao campo, provocando forte reação dos proprietários”. 

O ETR foi sem dúvida, resultado das lutas sociais promovidas pelos trabalhadores 

rurais, em defesa de uma melhor qualidade de vida, nos levando a supor que o pêndulo da luta 

neste momento volta-se mais para as reformas, pois os interesses se tornam mais corporativos 

                                                 
12

 Para aprofundar as discussões sobre o governo João Goulart consultar: BANDEIRA, Luiz Alberto 

Moniz. O governo João Goulart:as lutas sociais no Brasil (1961-1964). Rio de Janeiro: Rivan; Brasília:Ed. da 

UnB, 2001. 
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e vinculados à legislação vigente. Portanto, é interessante abordarmos as conseqüências dessa 

lei para o homem do campo. 

Na leitura de Minc (1985:15), “com a criação do ETR inicia no campo o processo de 

desenraizamento e de expulsão de milhares de trabalhadores das grandes plantações, o que 

efetivamente se acentuou a partir da metade da década de 1960”. É o que Martins (1982) 

chama de expropriação e violência no campo. Ainda segundo Minc (1985), de uma forma ou 

de outra, as transformações que ocorrem nas relações sociais de trabalho na agricultura deram 

fim às relações do tipo morador de engenho e outras, criando um exército de trabalhadores 

volantes e bóias-frias, que vão se tornar parte integrante e insuprimível da acumulação do 

capital no campo. 

Fica evidente a divergência nas análises dos dois autores, no que se refere ao 

contingente e crescimento dos bóias-frias. Diferente de Minc (1985), Martins (1982:33) 

aponta para o não crescimento e até diminuição do número de bóias-frias. Para o autor, o que 

tem crescido é o número de trabalhadores de base familiar que passou de 10 para 14 milhões 

de 1960 a 1970, enquanto o número de emprego no campo caiu em 1 milhão e meio. De 

qualquer forma, as determinações da modernização e da acumulação do capital vão por sua 

vez expulsar a força do trabalho vivo, incorporando cada vez mais o trabalho morto, quer seja 

pelo uso de maquinarias, quer seja pelo uso de agro-químicos, daí se originando a questão 

social no campo.  

O antagonismo entre as representações políticas, a repressão da ditadura militar, a 

crise interna e a estimulação da sindicalização legal, promovida pelo governo Goulart, 

provocaram o enfraquecimento das Ligas Camponesas. Contribuindo também para este 

resultado, se dá a ação da Igreja que, temerosa da penetração ideológica do comunismo no 

setor camponês, promove suas próprias organizações, principalmente enquadradas no padrão 

do sindicalismo legal (MORANDI, 1988:24). 

A formação dos sindicatos rurais não se deu de forma orgânica e mais ou menos 

linear, como aconteceu no setor urbano (protegido pela legislação e perto do controle do 

Estado). Segundo Minc (1985:15), em 1942 se consolidou a legislação trabalhista para a 

indústria urbana, em detrimento da criação do mercado de trabalho assalariado nas cidades, 

provocado pelo êxodo rural-urbano e a industrialização destas áreas.  

Assim, os sindicatos urbanos se organizaram com a política do Estado Novo que tinha 

por meta a necessidade de uma relação de trabalho harmônica, fundamentada na justiça social 

capaz de permitir o desenvolvimento dos fatores de produção. Para isso, Helena Martins 
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(1989:94-95) afirma que, o sindicato continuou a ser usado como um instrumento de difusão 

da ideologia de harmonia e paz social, portanto, com uma perspectiva reformista. 

Seguindo essa linha “ideológica de harmonia e paz social” pelo governo militar, que 

pretendia acabar com qualquer tipo de movimento que viesse ameaçar à ordem vigente, esse 

governo desarticulou as ligas camponesas e eliminou as condições de expressão do 

movimento social rural nas suas diferentes formas de representação, de acordo com as 

particularidades de cada segmento social. Abria-se o caminho para a construção dos 

sindicatos únicos, que segundo Tarso (2003:3) se tornaram mais dóceis e submissos ao 

regime. 

Nos anos seguintes, motivados por vários fatores, o movimento dos trabalhadores 

rurais se dividiu. De acordo com Martins (1995:77),  

 

 

[...] havia dois grupos distintos de trabalhadores a serem mobilizados e organizados. 

De um lado, os foreiros das terras de engenhos, camponeses em vias de expulsão. De 

outro lado, os moradores das usinas, trabalhadores em vias de converterem-se 

definitivamente em assalariados, perdendo as características camponesas, além 

daqueles que já estavam efetivamente reduzidos à condição de assalariados. 

 

 

Como podemos perceber, eram categorias distintas que tinham objetivos também 

diferenciados. O assalariado lutava por melhores condições de trabalho e salários mais altos, 

enquanto que os pequenos proprietários estavam preocupados com preços mínimos, com o 

crédito, com a comercialização e com a política agrícola do governo. 

Na percepção de Araújo,  

 

 

[...] o sindicato rural era o ponto de convergência de muitas lutas envolvendo 

trabalhadores rurais e, nesse sentido, incorporava a dinâmica processual dos 

conflitos existentes. Ou seja, a conjuntura apontava para a possibilidade de se 

unificar o movimento dos trabalhadores no campo (1987:270). 

 

 

No entanto, foi na ditadura militar que se consolidou a falsa unidade, em torno dos três 

grandes segmentos que comporiam a estrutura sindical no campo: os assalariados com 

diferentes formas de assalariamento, os pequenos proprietários e suas respectivas subdivisões, 
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e os posseiros meeiros, parceiros, arrendatários, que se somavam aos trabalhadores sem terra. 

Todas estas categorias estavam dentro de um mesmo sindicato. 

Sobre a formação do sindicato rural e posteriormente sobre a categoria do trabalhador 

rural, Brancher (2003:4) oferece uma interessante síntese: 

 

 

No ano de 1963 registrava-se a existência de 43 Federações distintas, que se 

distribuíam por 12 estados. A legislação da época permitia 4 tipos distintos de 

sindicatos: trabalhadores na agricultura; na pecuária; na pesca; e assalariados. Foi 

oriunda dessa pluralidade que nesse mesmo ano, com a conivência dessas 

organizações, o Ministério do Trabalho impôs a formação e legalização do atual 

sistema Confederativo – CONTAG/ Federações/ STR, instituindo-se a categoria 

Trabalhador Rural e, dessa forma, dando origem ao MSTR – Movimento Sindical de 

Trabalhadores Rurais. 

 

 

A CONTAG13 utilizava-se de práticas legalistas para a montagem de um verdadeiro 

aparelho burocrático-sindical baseado numa estrutura poderosa e com recursos suficientes 

para constituir uma assessoria especializada e politicamente organizada, estabelecendo uma 

ligação direta entre os sindicatos, as federações e a confederação.  

O fortalecimento da CONTAG resultou na consolidação de uma concepção 

corporativista, onde o modelo de campanha salarial era baseado no estrito cumprimento da 

legislação vigente, conforme explicita Antonio Thomaz Junior (1997): 

 

 

No período da criação da CONTAG assistia-se à rebentação, em vários estados, de 

ações de descontentamento, não necessariamente conduzidas pelos sindicatos, mas, 

sobretudo manifestadas pelos próprios trabalhadores – denominados pela cúpula 

dirigente da CONTAG de “rebeldes” –, insatisfeitos com o insucesso da referência 

organizativa e, fundamentalmente, com a ação sindical, engessada pela aceitação das 

normas legais que envolviam desde a preparação até o resultado final da greve, 

passando pelas negociações com o capital e o privilegiamento dos tribunais para a 

solução dos enfrentamentos entre capital versus trabalho. 

 

 

Esse comportamento amistoso direcionado pelas entidades de instância superior, em 

especial a CONTAG, possibilitou as sucessivas reeleições de diretorias comprometidas com 

aquela forma de encaminhamento, que se encastelavam por trás de escrivaninhas, em um 

processo meramente burocrático, sem o menor envolvimento com as bases dos sindicalizados. 

                                                 
              

13
 Segundo Martins, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), foi criada 

em dezembro de 1963, três meses antes do golpe (1995:88). 
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Esses ficavam à margem dos interesses que antes havia mobilizado a categoria. Com essa 

forma de encaminhamento, se reproduzia o autoritarismo, ganhando contornos ideológicos 

bastante visíveis. 

A crítica a essa idéia ganha relevo no documento, elaborado por um grupo de 

sindicalistas contrários ao rumo dado e consolidado culturalmente, de se viabilizar as ações 

sindicais, como afirma Thomaz Júnior, 

 

 

A gente não consegue sair da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e são ações 

que, às vezes rendem economicamente, mas dá a impressão que rendem pouco 

politicamente (...) ainda mais que o movimento sindical está calcado numa 

experiência de campanha salarial voltada fundamentalmente para os trabalhadores 

„fixos‟ e moradores, não atendendo para a maioria que são clandestinos, tendo em 

vista as modificações porque passa o capital, desde tecnológicas, organizativas e, 

por novas formas de contratação e controle da força de trabalho. Nesse sentido, 

numa rápida olhada nas pautas de reivindicações, verifica-se que elas quase não 

mudaram, mas os patrões mudaram. O trabalhador fica preocupado com a tabela de 

tarefas e perde a cidadania. Ele deixa de lutar por questões sociais que atingem eles 

mesmos (...). Constata-se, então, a necessidade de repensar a ação sindical, pois ela 

já não corresponde à atual realidade (THOMAZ JÚNIOR, 1997).  

 

 

O Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais termina os anos de 1980 e inicia a 

década de 1990, envolvido por uma profunda crise de representatividade e de identidade. 

Entendendo por crise de representatividade, a perda da capacidade do sindicato de enfrentar o 

capitalismo e encaminhar o conjunto das lutas específicas da categoria dos trabalhadores 

rurais.  

A questão da burocratização e desvirtuamento dos sindicatos, não é uma questão nova. 

No final do século XIX, Rosa Luxemburgo (1979:75) já fazia observações a esse respeito. No 

seu debate com Bernstein ela afirma que: 

 

 

Os funcionários sindicais tornam-se vítimas da burocracia e de certa estreiteza de 

perspectivas em virtude da especialização da sua atividade profissional e da 

mesquinhez dos seus horizontes, resultado de um fracionamento das lutas 

econômicas em período de calma. Estes dois efeitos manifestam-se em diversas 

tendências que podem ser fatais para o futuro do movimento sindical. Uma delas 

consiste em sobrevalorizar a organização, transformando-a, pouco a pouco, num fim 

em si e considerando-a um bem supremo a que os interesses da luta devem ser 

subordinados. Os dirigentes sindicais, continuamente absorvidos na luta econômica 

quotidiana, que se dão ao trabalho de explicar às massas o valor inestimável de um  
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aumento de salários ou da menor redução no horário de trabalho, acabam por perder 

pouco a pouco o sentido das grandes realizações de conjunto e da situação geral. 

 

 

Esta exposição de Luxemburgo (1979) sobre o sindicato, não obstante ser uma análise 

que trata do trabalho na indústria urbana, traz a tona o sério problema da burocratização das 

lutas sindicais e da sua desvinculação das lutas sociais mais amplas, ou revolucionárias. 

Portanto, suas ponderações apontam para consideráveis análises sobre esta prática sindical 

nos dias atuais.  

Os resultados que tiveram os sindicatos rurais ao longo do seu processo de existência 

perpassam momentos de grandes conflitos da história dos sindicatos, contudo, a 

predominância, recai sobre o último, quando os interesses sindicais são muito mais 

corporativos e imediatos. Todavia, a luta dos trabalhadores rurais, se limitada apenas à 

obtenção de garantias dos direitos trabalhistas, por si, já expressa uma limitação. 

Contudo, se a questão se prende ao processo meramente burocrático, os limites das 

ações sindicais se tornam ainda maiores. Se não houver a ampliação da sua política, para além 

dos trâmites burocráticos, não se poderá contribuir para superação de uma sociedade que 

ultrapasse a relação de exploração do homem sobre o homem, nem se alcançará, nos limites 

do direito burguês, a tão falada cidadania.  

Segundo Luxemburgo (1979:78), “[...] não é no alto, no cume das organizações, numa 

espécie de aliança federativa, é na base, na massa dos proletários organizados, que se encontra 

a garantia de uma verdadeira unidade do movimento operário”. Ou seja, se o sindicato 

apresenta-se como instrumento de luta da classe, num envolvimento direto com as massas, é 

possível se constituir uma consciência política coletiva, que ultrapasse as formalidades 

burocráticas.  

O que parece não ser, de forma geral, o caso dos sindicatos rurais brasileiros. O 

homem do campo precisa, antes de tudo, compreender a sua condição histórica de exploração, 

conhecer sua realidade para poder interferir nela. Em períodos anteriores14, esse processo fora 

iniciado, no entanto, a hegemonia do poder econômico dos latifundiários, presente na história 

política brasileira, levou os trabalhadores rurais a se acomodarem na busca exclusiva e 

limitada das ações assistencialistas. 

 

                                                 
14

 Referimo-nos ao início das lutas no campo, na década de 50, quando os trabalhadores rurais se 

organizaram em ligas para contestar contra a exploração capitalista. 
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A forma de prestação de serviços assistencialistas, como tem efetuado boa parte dos 

sindicatos rurais, tem tornado o homem do campo cada vez mais desprovido de consciência 

pela busca de alternativas para a melhoria de sua qualidade de vida. Desta forma configura-se 

o quadro de perdas. De um lado, o sindicato não consegue atuar de forma adequada com seus 

princípios de formação, do outro, trabalhadores assalariados não conseguem se perceber como 

agentes transformadores da sua realidade. 

 

 

3.2 A PRÁTICA ASSISTENCIALISTA E A LEGITIMAÇÃO SINDICAL 

 

 

Nos últimos anos o mundo tem enfrentado significativas transformações nos mais 

variados setores da sociedade. As políticas econômicas, os meios de produção e a relação 

capital/trabalho são elementos de destaque no processo de reestruturação do mundo da 

produção e do trabalho. 

O fenômeno da reestruturação produtiva tem desencadeado grandes mudanças – 

especialmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O processo 

conhecido como „globalização da economia‟ tem ainda condicionado as nações, 

particularmente, dos chamados segundo e terceiro mundo, a adaptarem-se a uma nova ordem 

imposta, sem que elas estejam articuladas para fazer frente ao brutal processo hegemônico de 

subordinação às determinações da acumulação, nesses novos padrões. 

Em meio às questões de caráter mundial, países de grande extensão como o Brasil, 

precisam equacionar os problemas de ordem regional, dada às diversidades existentes entre 

regiões, que, aliás, são historicamente funcionais ao capital. O nordeste brasileiro – seguindo 

uma certa tradição – ainda carrega o estigma de região pobre, desigual, pouco desenvolvida e 

com um forte apelo às políticas compensatórias. 

Conforme já afirmamos anteriormente, a atual crise do capital está no bojo da 

Revolução Tecnológica que envolve alterações profundas nos processos produtivos, 

desenvolvendo um novo processo de transformações produtivas que atingem diretamente as 

empresas, principalmente no que se refere à flexibilização do trabalho, culminando em uma 

nova ofensiva do capital, no sentido de ampliar ou manter os níveis da acumulação 

(TEIXEIRA, 1996:117).  

Desta forma, o movimento operário, enquanto sujeito deste processo de acumulação 

de capital precisará redefinir estratégias que lhe dêem possibilidades de confronto com o 
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capital ou, que lhes permita recorrer a alternativas de sobrevivência a essa nova ofensiva, 

caracterizada principalmente pelo complexo sócio-histórico que põe em movimento as 

diretrizes de transformações produtivas no mundo do capital e do trabalho, em sua implicação 

estrutural e enquanto superestrutura político-ideológico da classe dominante sob a nova crise 

do capital (TEIXEIRA, 1996:119). 

Estudos vêm demonstrando que o capitalismo encontra-se, ainda hoje, em expansão 

tanto no campo quanto na cidade. Segundo Martins (1995:152) essa é a sua lei: a lei de 

reprodução crescente e ampliada. A tendência do capital é a de tomar conta progressivamente 

de todos os ramos e setores da produção no campo e na cidade, na agricultura e na indústria. 

Essa tendência torna-se visível quando constatamos que a única propriedade de fato 

pertencente ao homem é a sua força de trabalho. Ele torna-se livre e liberto de toda 

propriedade que não seja a propriedade da força de trabalho.  

Como afirma Martins (1995:152), os trabalhadores rurais já não são proprietários nem 

dos instrumentos de trabalho, nem dos objetos e das matérias-primas empregadas no trabalho, 

eles não têm alternativa senão a de vender a sua força de trabalho ao capitalista. É a partir 

desta constatação que se forma a suposta liberdade do homem, ou seja, livre para vender sua 

força de trabalho. 

A partir do seu estado de liberdade, o trabalhador inicia o processo de negociação da 

compra e venda da força de trabalho com o capitalista. Todavia, na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco, o homem do campo só veio tornar-se assalariado no início da década de 1960 

com a criação do ETR, como já foi citado anteriormente. Essa relação de igualdade e 

liberdade se baseia na relação social capitalista, a qual torna todos iguais perante a lei, patrões 

e empregados. Entretanto, essa igualdade é a expressão da própria desigualdade social, 

necessária ao processo de acumulação do capital. 

Teoricamente, os trabalhadores expropriados são livres para vender a sua força de 

trabalho, a quem dela precise; ou seja, àquele que detém as ferramentas e os materiais. São 

iguais ao capitalista, ao patrão, no sentido de que um vende e o outro compra a força de 

trabalho; um trabalha, enquanto o outro paga um salário pelo trabalho (MARTINS, 

1995:153). 

Nesta luta de forças entre os trabalhadores rurais; detentores da força de trabalho e os 

capitalistas; possuidores dos meios de produção surgem os sindicatos rurais com a proposta de 

defender os trabalhadores e estabelecer a “ordem” no campo.  

Conforme indicado anteriormente, os sindicatos rurais foram regulamentados em 

1962, no contexto das tentativas de reelaboração do pacto populista, liderados por João 
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Goulart, que não se pautou por acordos com a oligarquia rural, que o rejeitava frontalmente, 

porém elevou ao extremo, o que se tornou a marca registrada do movimento sindical 

brasileiro, o corporativismo, o aparelhismo estatal e a referência de "ação" limitada à base 

territorial de abrangência municipal. 

Com o golpe militar de 1964, os sindicatos dos trabalhadores rurais sofreram 

intervenção do Estado e passaram a ficar destituído de qualquer direção político-ideológico. 

Para o governo, este órgão era uma ameaça à ordem estabelecida no país. O golpe militar foi 

resultado do acirramento da luta de classes, o Estado reconheceu que o campo possuía 

categorias profissionais bastante diferenciadas e que, em última instância, permitiria que se 

constituísse um sindicato para cada categoria. 

Em 1965, porém, a ditadura eliminou essa possibilidade ao definir, para fins de 

enquadramento, uma única categoria - a de trabalhador rural. A Portaria nº 71, de fevereiro 

daquele ano, definiu como trabalhador rural toda "pessoa física que exerça atividade 

profissional rural sob a forma de emprego ou como empreendedor autônomo, neste caso em 

regime de economia individual, familiar ou coletiva e sem empregados". Um único sindicato 

passou a representar todas as categorias profissionais do campo. 

A ação da ditadura militar consolidou a falsa unidade entorno dos três grandes 

segmentos que compõem a estrutura sindical no campo: os assalariados com as dezenas de 

formas de assalariamento existentes; os pequenos proprietários e suas respectivas subdivisões; 

e os posseiros, meeiros, parceiros, arrendatários, que se somam aos trabalhadores sem terra, 

com suas especificidades e características próprias.  

Todas essas categorias estão dentro de um mesmo sindicato, como se este fosse capaz 

de promover a unidade entre as mesmas. A partir daí o sindicato passou a ter um caráter 

eminentemente assistencialista reforçado pela atuação do Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (FUNRURAL), órgão governamental criado em 1972, que tinha como 

atribuição precípua, prestar assistência médico-hospitalar ao homem e a mulher do campo 

(ACCIOLY, 2003:68). 

Passado o período do Golpe Militar, as questões assistencialistas, continuaram sendo o 

foco central das ações do sindicato, que se manteve atuando na perspectiva de atender ao 

trabalhador rural como: transporte para viagens ao médico, tratamento odontológico e 

assistência jurídico. Essa prática assistencialista prende o trabalhador rural associado ao 

sindicato rural, uma vez que o mesmo se encontra despossuído de garantias políticas sociais. 

Esta prática assistencialista está presente em praticamente toda Zona da Mata Sul de 

Pernambuco, provocando entre os trabalhadores rurais a perda de consciência sobre o 
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verdadeiro papel do sindicato rural enquanto órgão de representação de classe. O sindicato 

rural se utiliza desta prática como forma de legitimar-se diante dos trabalhadores, pois 

desarticulando e ignorando o seu poder de mobilização, o trabalhador da palha da cana torna-

se ainda mais dependente e, explorado ideologicamente. 

Não se pode perder de vista a força ideológica exercida pelo Estado autoritário no 

governo militar. Praticamente uma geração de lideres, que já se constituíam como força 

política naquele meio, foi extinta pela regras arbitrárias da Ditadura Militar. Questão esta que 

não atinge apenas os trabalhadores rurais, mas toda a classe trabalhadora. Restou para os 

sindicatos rurais, a manutenção dos processos que desbordavam a defesa dos direitos 

trabalhistas e as ações meramente assistencialistas. 

Como fenômeno, o clientelismo tem na troca de favor o elemento unificador qualquer 

que seja o tipo de clientelismo: social ou político, tradicional ou moderno. A situação 

econômica em que se encontra a Zona da Mata Sul de Pernambuco atualmente, é 

possivelmente um dos fatores de maior peso para a manutenção dessa prática. Contribuindo 

para que esta cultura assistencialista esteja cada vez mais presente na vida dos seus cidadãos.  

A miséria em que estão condicionados a ficar boa parte dos trabalhadores, por falta de 

emprego, em particular, os trabalhadores rurais, só vem a corroborar para que a prática 

assistencialista ganhe sustentabilidade e tenha maior poder de persuasão. Não obstante ser 

uma região que se caracterizou pela monocultura da cana-de-açúcar, os trabalhadores das 

usinas e os trabalhadores rurais nunca deixaram de ser explorados pelos latifundiários da 

região. 

Como foi apontado anteriormente, existem alguns órgãos que se encontram acima dos 

Sindicatos dos trabalhadores Rurais (STR), a saber, Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) e CONTAG. No ano de 1995 foi iniciada 

no 6º Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, pelo Movimento do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais o debate e a busca de alternativas mais específicas para a 

implementação de políticas de inclusão social para o trabalhador rural, afirmando a 

necessidade de formular o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

Em 1998 foi realizado o 7º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais – CNTTR – organizado pela CONTAG, onde foram aprovados pontos centrais que 

deveriam nortear a construção e implementação do projeto, entre eles podemos destacar: a 

valorização e o fortalecimento da agricultura familiar; a realização da reforma agrária; o 

desenvolvimento local e a adoção de políticas sociais que garantam o resgate e a afirmação da 

cidadania (7º CNNTR, 1999). 
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Estes direcionamentos supostamente apontam para novos rumos, que deveriam nortear 

a prática do MSTR a nível nacional. A CONTAG vem desenvolvendo o Projeto Alternativo 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (PADRS), junto a 25 federações e 3.600 sindicatos de 

trabalhadores rurais através da realização de diversas ações que visam construir, por todo o 

Brasil, os principais pilares que poderão dar sustentação a esse novo modelo de 

desenvolvimento, que visa não só o crescimento econômico, mas também a justiça, a 

participação social e a preservação ambiental (7º CNTTR, 1999). 

Os Sindicatos Rurais, por si sós, não poderão dar conta de todos os problemas que 

envolvem as relações de produção em que estão inseridos os sindicalizados. Todavia, é 

necessário discutir entre os trabalhadores rurais que uma das principais funções do sindicato 

rural – a saber, representação da sua classe – é de constituir sujeitos políticos para construção 

de processos que visem à superação da sociedade de exploração do homem pelo o homem, ou 

mesmo a recuperação de direitos. 

A ausência do conhecimento entre os trabalhadores rurais sobre o papel do órgão de 

representação de sua classe pode agravar a situação sócio, política, econômica e cultural em 

que se encontra hoje o trabalhador da Zona da Mata Sul de Pernambuco. 

O problema da crise na zona canavieira, não afeta apenas o município de Escada. De 

maneira geral, hoje, a maioria dos municípios localizados nesta região estão vivenciando está 

situação. Esta crise econômica conseqüentemente atinge os sindicatos rurais da região, que 

passam por uma profunda crise de identidade. Esse contexto traz como resultado para a 

política do sindicato rural a sua desarticulação enquanto órgão de representação. Isto impõe 

novos desafios à classe e sua reestruturação na forma de organização.  

Os órgãos de representação de classe se tornam mais uma vez fragmentados no 

processo de enfrentamento das contradições geradas no novo patamar de crise e 

reestruturação econômica. A fragmentação nos órgãos de representação da classe de 

trabalhadores rurais favorece a classe dominante no que concerne à luta por direitos. Uma vez 

que a unidade da classe é um dos elementos fundamentais para se construir uma consciência 

de classe. 

Neste contexto se torna fundamental aos trabalhadores a sua preparação para 

entenderem os processos de exploração que envolve a vida de cada um deles em sua 

totalidade. 

A crise de representação pela qual vem passando o sindicato rural é o fato que vem 

legitimar a prática assistencialista por ele utilizada para se firmar diante dos trabalhadores 

rurais, pois do contrário, esses órgãos estariam em sua maioria, ainda mais esvaziados. A crise 
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de representação do sistema sindical rural está ligada a outros fatores, conforme vai afirmar 

Severina Araújo: 

 

 

A primeira metade dos anos 80 retrataria um período em que a ação contaguiana 

perde eficácia em termos de conquistas, e as regras internas de procedimento do 

sistema confederativo vão se chocar a todo o momento com interesses difusos de sua 

base. Não obstante, a perda de legitimidade do sistema confederativo enquanto 

instituinte de normas e condutas de ação sindical, não deve ser creditada apenas à 

prática da CONTAG, mas também à lógica da política dos movimentos sociais. Sua 

diversidade dificultava em muito qualquer consenso básico, motivo de desconfiança 

para suas lideranças que negavam os mecanismos de representação e pleiteavam os 

de participação direta (2001:73). 

 

 

Dentro desta perspectiva de crise de representação rural nas décadas de 1970 e 1980 

(RICCI apud ARAÚJO, 2001:75) atribui ser conseqüência da total ausência de diálogo entre a 

lógica política dos movimentos sociais e a lógica institucional do sistema confederativo. De 

um lado, a lógica política dos movimentos sociais recusa qualquer institucionalização política, 

do outro está a lógica institucional do sistema confederativo que opta por se impermeabilizar 

e se burocratizar. 

Como podemos identificar o antagonismo entre os movimentos sociais e a ação 

sindical estava pautado na lógica de como ambos concebiam as suas formas de organização, 

enquanto o primeiro tinha como princípio a lógica política o segundo mantinha a institucional.  

Como já nos afirmou Ricci (1999) a ação sindical torna-se burocratizada. Esta 

estrutura burocratizada e colada ao Estado proporcionará outros agravantes mais sérios ao 

sistema sindical rural. Nos países capitalistas hegemônicos e em alguns países da América 

Latina a crise do sindicalismo tem como principal característica a dessindicalização em 

massa. 

No entanto, Teixeira (1996:29) nos aponta uma outra característica para esta crise do 

sindicalismo: a incapacidade estratégica do sindicalismo de adotar posturas de confronto 

diante da ofensiva do capital na produção.  

Esta incapacidade do órgão de representação da classe de trabalhadores rurais 

assalariados de enfrentamento ao atual modelo econômico o remete a utilização da prática 

assistencialista para com seus associados, na perspectiva de substituir a ausência de posturas 

de confronto à ordem economicamente posta. O sindicato rural utilizando essa prática 

contribui cada vez mais para a debilidade do coletivo de trabalhadores organizados, 
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provocado principalmente pelo desemprego e pela terceirização, num cenário de ajuste 

neoliberal (TEIXEIRA, 1996:109). 

Segundo Araújo (2001:76) há outros aspectos que podem explicar os impasses do 

movimento sindical. Mobilizar determinados segmentos de trabalhadores rurais 

historicamente presos a laços clientelísticos nas relações com patrões ou prepostos é 

extremamente conflitante, haja vista, que estes trabalhadores sentem-se em débito com seus 

patrões. 

Todavia, quando o sindicato rural imprime a prática assistencialista como principal 

forma de obter a filiação dos trabalhadores rurais, este se torna tão repressor quanto o patrão, 

pois, essa prática não vem a contribuir para a conscientização do trabalhador rural sobre sua 

realidade de vida. 

Diante desse contexto, percebemos que o principal objetivo dos sindicatos rurais é o 

de assegurar a vinculação dos trabalhadores rurais associados ao órgão de representação. 

Dessa forma se fortalece a prática assistencialista, como forma de suprir a carência que 

permeia a vida da maioria destes trabalhadores, que em contrapartida, permanecem filiados 

aos sindicatos rurais.  

O assistencialismo praticado pelos sindicatos rurais não tem o mesmo objetivo 

daqueles encaminhados pelos patrões e/ ou usineiros, estes se utilizam desta prática para 

garantir a subordinação do trabalhador e sua maior exploração, tendo como resultado o 

aumento dos seus lucros. Enquanto que os sindicatos rurais na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco o fazem, na perspectiva de atender as necessidades mínimas destes 

trabalhadores, ao passo que garantem a legitimação desse órgão de representação.  

A diferença entre uma forma e outra, está na essência dos seus objetivos. Enquanto um 

visa o lucro, o outro tem por perspectiva atender as demandas. Contudo, a relação de poder, 

parece se configurar em ambos os casos. Os primeiros asseguram o poder econômico e 

político com a dominação e subordinação da classe trabalhadora. O segundo se articula com o 

poder, muitas vezes do Estado, em nome da própria necessidade dos trabalhadores. 

Segundo Marx (1989:09), o sindicalismo rural, supostamente, deve ocupar-se dos 

interesses das classes trabalhadoras agrícolas, na convicção de que seus esforços, longe de 

serem egoístas e ambiciosos, devem ser dirigidos para emancipação das massas oprimidas. Ao 

que tudo indica, diferente dessa afirmativa marxiana, a utilização da prática assistencialista, 

pelos sindicatos rurais, contribui muito mais para reforçar nos trabalhadores o sentimento 
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egoísta15 uma vez que os mesmos passam a buscar soluções para seus problemas individuais 

se descolando dos interesses de classe. 

Diante desse contexto analisamos a prática assistencialista exercida pelos sindicatos 

rurais como mais uma ação para solucionar os problemas individuais do homem do campo. 

Desta forma, esse órgão de representação está contribuindo para a reprodução da cultura 

paternalista praticada desde décadas anteriores pelos senhores de engenho. 

Os resultados dessa prática para o trabalhador rural são extremamente inconsistentes, 

em si tratando de melhoria na qualidade de vida, pois os próprios sindicalistas, muitas vezes, 

não conseguem perceber que os problemas em que estão inseridos abrangem não só questões 

sociais, mas, econômica, política e cultural.  

 

 

3.3 A PRÁTICA ASSISTENCIALISTA E A AÇÃO DO ESTADO: QUESTÃO SOCIAL NA 

ZONA RURAL 

 

 

A concentração de renda e terra proporcionada pela economia açucareira aos usineiros 

teve como suporte a prática protecionista do Estado. Como vai afirmar Andrade (1988):  

 

 

A política protecionista do Estado, desde o período colonial, levou os usineiros a 

investir pouco na área de pesquisa e diversificação econômica, preferindo, quando 

pretendia aumentar a produção das usinas, ampliar a área cultivada a aplicar na 

tecnologia para obter maior produtividade de cana por hectare.  

 

 

O Estado foi um dos promotores da garantia de aumento da produção de cana-de-

açúcar no Estado de Pernambuco. Porém, os problemas vivenciados pelo homem do campo, 

na ordem social, política, econômica e cultural, foram ignorados e remetidos aos cuidados dos 

                                                 
15

 “[...] o termo egoísmo, formado pela primeira pessoa do singular da língua latina, “Ego”, acrescida do 

alguém centrado doentiamente em si mesmo. Então podemos considerar que o uso corrente do termo egoísmo 

está associado ao exagerado apego aos próprios interesses e, conseqüentemente, à desconsideração dos sufixo 

“ísmo”, que indica estado doentio (empregado nas ciências biológicas e da saúde), indicando interesses dos 

outros. Contudo, na Filosofia o egoísmo assume outro significado, a saber: princípio de ação cujo fundamento é 

a defesa dos próprios interesses, amor-próprio. Vale lembrar que o sufixo “ísmo” também designa a ação 

partidária, adepta, aderente a uma doutrina, filosofia ou política. Portanto, o termo egoísmo também pode 

designar alguém que age procurando a própria felicidade crente que também contribuirá para a felicidade dos 

outros”. CUNHA, G.S.A. Ética nas proposições pedagógicas de Paulo Freire: O engajamento ético-pedagógico 

do educador. 2003:84. 
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usineiros. Essa situação ganhou proporções ainda maiores com a crise na zona canavieira. No 

entanto, as respostas do Estado, só vinham cobrir os interesses do patronato. 

A economia canavieira nordestina sempre esteve atrelada às políticas públicas 

promovidas diretamente pelo Estado. As sucessivas crises e recuperações ocasionais, entre 

umas e outras, não deixavam de ser aparelhadas pelo Estado com a manutenção de recursos 

para a sustentação do setor, com múltiplas formas de mecanismos como, créditos, subsídios, 

equalização de preços, rolagens de dívidas, anistias fiscais etc. 

Para o Estado socorrer as usinas em situação de crise, optou pela ausência de políticas 

sociais nas áreas deficitárias. Como vai afirmar Fonte (2004:179), a transferência de recursos 

da sociedade para a sustentação do setor açucareiro mediante múltiplos mecanismos 

proporcionou o adiamento da implantação de políticas com soluções definitivas para os 

problemas sociais e econômicos da população.  

Não se pode perder de vista que, a questão da assistência aos setores sociais mais 

frágeis – os que não apresentavam condições mínimas de subsistência – foi sempre relegada 

às iniciativas particulares e não ao Estado, reproduzindo assim o caminho da filantropia que 

se encontrava sob o domínio dos coronéis que se favoreciam como forma de subordinar os 

trabalhadores, apoiados na matriz do favor, do apadrinhamento, do clientelismo e do mando. 

Como afirma Yazbek (1993:50) essa matriz vai reforçar as figuras do “pobre coitado”, 

do “necessitado” ou do desempregado, reafirmando a situação de subordinado e dependente 

dada à situação de pobreza. 

A atual situação em que se encontram as usinas de cana-de-açúcar em Pernambuco 

coloca o Estado contra a parede. A política neoliberal16 implantada pelo governo brasileiro, a 

partir dos anos de 1990, limita o poder de intervenção do Estado no que se refere à política de 

refinanciamento dos débitos. 

Segundo Fonte (2004:180) não há sinais de que o Estado brasileiro tenda a reorientar 

sua política de cunho neoliberal pra promover o refinanciamento dos débitos das empresas em 

dificuldade, principalmente porque a história recente mostra que a renegociação da dívida 

nem sempre acarreta melhoria do desempenho da empresa.  

                                                 
                

16
 Segundo Sader & Gentili, o termo “neoliberal” tem um significado específico no que concerne a um 

conjunto particular de receitas econômicas e programas políticos que começaram a ser propostos nos anos 70. 

Assim, ocorre no mundo uma mudança histórica nas relações institucionais entre o Mercado e o Estado e entre as 

empresas e os mercados. Essa mudança não é fruto de qualquer “projeto neoliberal”. Não se reduz a um mero 

produto político, tampouco é o efeito de uma determinada ideologia econômica. Trata-se de uma mudança que 

tem por trás as forças de uma configuração bem complexa (1995:139-140).  



 xxxii 

No processo histórico de crise das usinas de cana-de-açúcar é possível observar que o 

socorro do Estado para tirá-las da crise financeira sempre se mostrou de cunho individualista 

e não obedecia a uma programática que envolvesse a região como um todo.  

No momento atual marcado pelo encolhimento do papel do Estado, da precária 

situação das finanças públicas, dado o volume de sua dívida externa e interna, tem aumentado 

as barreiras ao modelo de intervenção que tem caracterizado a relação entre o Estado e o setor 

(FONTE, 2004:180). A ausência do Estado na efetivação de políticas sociais para o homem 

do campo contribui para o aumento da problemática questão social no meio rural.  

Os programas de incentivo ao desenvolvimento rural, como o PRONAF – Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - iniciado em 1996, que tem como 

objetivo o apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento rural, com ênfase na agricultura 

familiar, pode se caracterizar como uma boa alternativa para sustentação social e econômica 

para o homem do campo. 

Como linha de ação, este programa, propõe viabilizar o acesso dos agricultores aos 

meios de produção, por meio do crédito. Oferecer capacitação e treinamento aos agricultores 

sobre o uso de tecnologias de produção e de gerência, trabalhar propostas de políticas 

públicas, inclusive a agrária e agrícola, alocando recursos aos municípios para a criação de 

infra-estrutura e serviços de apoio aos agricultores familiares.  

Diante do exposto sobre a situação dos trabalhadores rurais assalariados é interessante 

apontar a perspectiva da agricultura familiar como proposta de mudança desta realidade. 

Como vai afirmar Nazareth Wanderley (1999:25) a agricultura familiar é aquela em que a 

família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo. Este cenário explicitado iria proporcionar a este homem do campo 

em questão outras formas de sociabilidade. 

Entendendo que os trabalhadores rurais assalariados vivenciam formas de relações no 

campo diferente dos demais componentes do rural. As relações estabelecidas no contexto da 

monocultura da cana-de-açúcar dar-se no âmbito de exploradores e exploradas, isto 

impossibilita o desenvolvimento de uma sociabilidade mais coesa. 

Sobre as formas de interconhecimento e autonomia relativa nas sociedades rurais, 

Wanderley (1999:30) explicita que a agricultura camponesa tradicional é profundamente 

inserida em um território, lugar de vida e de trabalho, onde o camponês convive com outras 

categorias sociais e onde se desenvolve uma forma de sociabilidade específica, que ultrapassa 

os laços familiares e de parentesco.  
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Assim como a agricultura camponesa tradicional, a agricultura familiar proporciona ao 

homem do campo uma dinâmica na sociabilidade e na produção dentro do seu espaço de vida, 

ao contrário da monocultura da cana-de-açúcar que reduz o ambiente por eles vivenciado ao 

mero estado de venda da força de trabalho. Segundo Martins: 

 

 

A relação entre o trabalhador assalariado e o capitalista é uma relação alienadora: o 

trabalhador aliena a sua força de trabalho ao capitalista, entrega a sua capacidade 

de produzir ao capitalista. A ilusão de igualdade e equivalência que permeia essa 

relação de troca desigual, fazendo com que o que é produto do trabalho apareça 

como produto do capital, faz com que o trabalhador se defronte com a riqueza que 

ele mesmo produz, e que cresce sob a forma de capital, como se ela fosse estranha 

a ele, alienada dele. Como ele não tem alternativa senão a de vender a sua 

capacidade de trabalho ao capital, vende-a, na verdade, àquilo que ele mesmo 

produziu e agora se ergue diante dele como algo que não lhe pertence, como uma 

potência que lhe é estranha e que subordina a sua capacidade de trabalho (1995: 

156). 

 

 

Diante deste contexto podemos observar como se dão as formas de dois espaços rurais 

diferenciados. De um lado a dinâmica que é proporcionada à vida do homem do campo 

através da agricultura familiar, de outro lado, as limitações e impossibilidades de crescimento 

que a monocultura da cana-de-açúcar oferece aos trabalhadores rurais. Esta última como bem 

foi explicitada alimenta a exploração da força de trabalho como forma de trazer ganhos ao 

latifundiário, enquanto isto o trabalhador rural não consegue perceber que existe uma 

dependência do capital em relação à sua força de trabalho, ou seja, sem o capital humano é 

impossível o capital se reproduzir. 

Como vai afirmar Andrade (1998:108) a grande concentração fundiária tornou-se um 

dos mais graves problemas do Nordeste, sobretudo nas áreas de elevadas densidades 

demográficas, como a Mata e o Agreste. Tal fato tornou a região açucareira da Mata uma área 

de forte tensão social e de choques entre proprietários e assalariados. 

A monocultura da cana-de-açúcar fragiliza as relações destes trabalhadores rurais no 

âmbito da constituição do território familiar. O repasse das formas de se trabalhar que um pai 

faz para o seu filho é benefício para outros, ou seja, o conhecimento repassado e o adquirido 

não irão beneficiar a família em outras relações, sem que não a curto prazo, pois o beneficiado 

maior é do dono das terras. 

Outro projeto que vale a pena mencionar, por se aproximar das demandas da classe 

trabalhadora da Zona da Mata, é o Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR), iniciado 
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em 1997. Foi coordenado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social, através 

do Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável nas Comunidades Rurais 

(PRORURAL), e conta com o apoio do Banco Mundial. O PCPR visa estimular, por meio de 

financiamentos não reembolsáveis, investimentos e empreendimentos de interesse das 

comunidades rurais localizadas nas áreas mais pobres do Estado. 

Esses programas acima mencionados em sua maioria vêm contemplar os pequenos 

proprietários rurais. Enquanto que os trabalhadores rurais assalariados continuam à margem 

das políticas públicas regidas pelo Estado. Desta forma se faz necessário que a mudança no 

cenário em que estão inseridos os trabalhadores rurais assalariados ocorra o mais rápido 

possível, a exemplo o latifúndio que colabora para concentração de terra e a monocultura que 

inviabiliza o desenvolvimento de outras culturas agrícolas. 

É fundamental que o Estado assuma o seu papel no novo mundo rural que se 

descortina, disciplinando, estimulando ou coibindo ações, tendo em vista o meio ambiente e, 

principalmente, o bem-estar das populações aí residentes (Silva, 1999). 

A abordagem da ruralidade se faz necessário para que percebamos o quanto às 

diferenças contribuem para os resultados. A cultura da cana-de-açúcar retira do homem do 

campo a sua aproximação com a terra e com as pessoas que estão próximas a eles, pois o 

tempo previsto para ele naquele espaço não estar dependendo de sua decisão, mas, do patrão, 

essa condição o torna ainda mais individual. 

È necessário à compreensão de que o processo de implementação da agricultura 

familiar não se dá de qualquer forma, são necessárias políticas públicas para implantação 

desta mudança de cenário na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Esta abordagem abre espaço 

para a discussão também da valorização das diversas ruralidades que estão implícitas no rural 

brasileiro. Como vai descrever Abramoway (2001): 

 

 

Ruralidade é um conceito de natureza territorial e não setorial; não pode ser 

encarada como etapa do desenvolvimento social a ser vencida pelo avanço do 

progresso e da urbanização. A agricultura, a indústria, o comércio são setores 

econômicos: a ruralidade é e será cada vez mais um valor para as sociedades 

contemporâneas. Os mais importantes estudos europeus e norte-americanos 

convergem no sentido de definir o meio rural com base em três atributos básicos. O 

primeiro é a relação com a natureza: a ruralidade supõe, em última análise, o contato 

muito mais imediato dos habitantes locais com o meio natural do que nos centros 

urbanos. O segundo atributo característico do meio rural é a sua relativa dispersão 

populacional, em contraste com as imensas aglomerações metropolitanas. São estes 

dois atributos que respondem pelo dinamismo demográfico que muitos não hesitam 

em chamar, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, de renascimento rural. A 

eles acrescenta-se uma terceira característica, que é a relação com as regiões 
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urbanas: as grandes cidades são evidentemente o centro nervoso do processo de 

desenvolvimento. 

 

 

O contexto histórico e cultural da região irá contribuir para o crescimento ou não de 

qualquer novo projeto que venha a ser implantado e que seja diferente do que está posto por 

mais de cinco séculos. A cultura, entendida como o conjunto de conhecimentos, crenças, 

artes, normas e costumes adquiridos e desenvolvidos pelos seres humanos em suas relações 

sociais, é um fenômeno universal, embora infinitamente variada em suas manifestações 

concretas (RATTNER, 2002). 

Diante da diversidade de situações presente no interior do próprio mundo rural 

brasileiro é extremamente importante que o Estado dê prioridade às políticas agrárias e não 

somente às agrícolas17. A ausência de políticas sociais dentro deste contexto proporciona cada 

vez mais o aumento das desigualdades sociais na área. 

O contexto de miséria em que está inserido o homem do campo, particularmente em 

Escada e de modo geral no Brasil é emblemático. Os números de famílias de agricultores que 

não têm terras vêm aumentando a cada ano, quer seja pelo desemprego estrutural desenfreado, 

com a mecanização da indústria, quer seja pelos conflitos de terra que acompanha a rota do 

capital no campo. Segundo Matos (2004:93), 

 

 

Há longos anos espera-se uma saída digna para a maioria dos brasileiros, mas 

continuamos com as mazelas de sempre. São cerca de 35 milhões de pobres, três 

quartos dos quais vivem no campo, não obstante a previsão de uma safra recorde da 

ordem de 90 milhões de toneladas de grãos em 2001. 

 

 

Esse recorde na produção não foi suficiente para minimizar o estado de miséria em 

que se encontram os trabalhadores rurais, são necessárias que se concretizem as políticas 

agrárias e agrícolas de forma a atender as demandas da população que se encontra em situação 

de extrema de pobreza. Contudo, não se tem em mente aqui, que a distribuição da riqueza seja 

                                                 
                

17
 Segundo Fonte, existe uma distinção entre aquilo que se denomina de “políticas agrícolas” e 

“políticas agrárias”. As “políticas agrícolas” dizem respeito à produção stricto sensu em suas várias etapas e têm 

como objetivo o estímulo da oferta de produtos agrícolas de um modo geral (via crédito subsidiado) ou por meio 

de medidas específicas (políticas por produto e programas regionais). As “políticas agrárias” dizem respeito às 

relações de produção, às formas de organização do trabalho, aos níveis de renda e emprego dos trabalhadores 

rurais, à distribuição da propriedade da terra, etc. As “políticas agrárias” têm duas vertentes: o lado social, que se 

preocupa com a distribuição da renda, emprego, saúde, educação, etc., e sua face produtivista, que vai atuar no 

disciplinamento do uso da terra, aumento da produção das terras mal aproveitadas, colonização, etc. 
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a solução para a desigualdade social produzida pelo capitalismo, mas, se constitui como 

mediação para conquista de direitos, estabelecidos na ordem burguesa. 

A omissão do Estado em promover políticas sociais necessárias para atenuar os efeitos 

da questão social no meio rural tem alterado de forma radical suas relações com a sociedade e 

com a economia. Em nome da política neoliberal o Estado vem transferindo para o setor 

privado, atividades que eram, até então, próprias de suas atribuições e responsabilidades. 

Conforme Araújo (2001:02) no âmbito das políticas públicas governamentais, os 

cortes freqüentes e brutais dos recursos públicos têm afetado programas e projetos essenciais 

voltados ao interesse das grandes maiorias, agravando a questão social no meio urbano e 

rural. 

O quadro de produção no campo, com superávit, conforme foi identificado acima, se 

coloca contraposto à miséria em que se encontra o trabalhador rural. A contradição que 

permeia o mundo rural contribui para o aumento da questão social no campo. Sobre a 

configuração da questão social, Iamamoto (2001:27) afirma que essa é apreendida como o 

conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz 

comum, a produção social é cada vez mais coletiva e o trabalho torna-se amplamente social, 

enquanto a apropriação dos seus frutos permanece privada e monopolizada por uma parte da 

sociedade. 

A questão social tem se mostrado cada vez mais presente na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco, especificamente na zona rural, onde a desigualdade se expressa de várias 

formas. A falta de atuação do Estado contribui para a concentração de terra, renda e, 

conseqüentemente, para o aumento da desigualdade. Nestes termos, naturalmente, se constitui 

a questão social no meio rural.  

A concentração de renda é um dos determinantes fundamentais da desigualdade social, 

no entanto, a sua legitimação é efetivada com a intervenção do Estado. Conforme Ribeiro 

(1987:25) à concentração da renda está apoiada em políticas creditícias, fiscais, salariais e 

empregatícias que têm levado à destituição da maioria dos brasileiros, que dia-a-dia são 

empurrados à marginalização social e periférica. 

Na zona da Mata Sul de Pernambuco, com particularidade na zona rural, a 

marginalização social é contundente. Segundo Ribeiro (1987:24) nunca se conseguiu que o 

governo atuasse como agente de mudança social. Dessa forma, a questão social, ora agravou-

se extensiva e horizontalmente, isto é, aumentando ao longo de todo território nacional os 

contingentes populacionais atingidos pela pobreza e pela miséria; ora tornou-se mais aguda, 
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intensiva e verticalmente, aprofundando os níveis de miséria e pauperismo a que estavam 

expostas às populações pobres.  

A falta de perspectiva dentro de um contexto sócio, político, econômico e cultural a 

que está inserida a vida do trabalhador rural o torna cada vez mais dependente de práticas 

assistencialistas. Essa prática torna o Estado ainda mais omisso no que se refere ao 

cumprimento do seu papel, ou seja, o de enfrentamento da questão social que é gestada, 

sobretudo pela concentração de renda, terra e falta de políticas públicas.  

Não bastasse a sua situação de degradação humana, são imputados ao homem do 

campo, vários epítetos sobre a sua condição de vida, dos quais, nenhum condiz com o seu 

valor, mas com certeza, com a sua situação de explorado. Segundo Ribeiro (1987:29): 

 

 

Proletário, subcidadão, destituído, marginalizado, peão, bóia-fria, escravo. Qualquer 

uma delas tem o seu significado cultural ou ético, político ou jurídico, exprimindo 

uma ótica pela qual o rurícola brasileiro pode ser visualizado, interpretado ou 

compreendido. Sua condição de miserável, sua falta de autonomia, tornaram-no, em 

algumas paragens do País, um homem conformado, triste e segregado do convívio 

social, buscando no isolamento, respostas para o clamor de liberdade que palpita no 

íntimo de seu coração (...). 

 

 

Com isso não pretendemos afirmar que a condição do homem do campo é de 

estagnação e submissão, pelo contrário, ao longo dos séculos, as suas lutas pela garantia de 

qualidade de vida, mostram a sua força. No entanto, a conjuntura atual em que se encontra o 

trabalhador rural desempregado, consolida os discursos ideológicos presentes nas formulações 

do pieguismo dominante e religioso que compõe as justificativas para a filantropia. 

Portanto, o quadro de miséria no qual se encontra o homem do campo é estarrecedor. 

No entanto, não estamos nos referindo à miséria em sua particularidade, mas, em sua 

totalidade, no que se refere aos aspectos políticos, econômicos e sociais. Essa situação ganha 

amplitude quando se trata do não cumprimento do Estado em realizar políticas agrícolas e, 

particularmente, as políticas agrárias para o homem do campo. 

Excluídos do mercado de trabalho, que vai além da produção açucareira, trabalhadores 

rurais sobrevivem em condições de pobreza somada à precariedade das políticas sociais nas 

áreas de saúde e de educação. 
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4 A FORMAÇÃO DA ECONOMIA AÇUCAREIRA NA ZONA DA MATA SUL DE 

PERNAMBUCO 

 

 

É falso que o cientista social possa compreender 

a fala do outro sempre, como é falso que só é 

socialmente eficaz a fala que pode ser 

compreendida e explicada pelo cientista social 

 

José de Souza Martins. 

 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA MONOCULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR EM 

PERNAMBUCO 

 

 

Durante o século XVIII, o sistema de engenho se desenvolveu e ocasionou efeitos 

profundos sobre a vida do homem do campo do nordeste brasileiro, fortalecendo a oligarquia 

canavieira e reforçando a reestruturação da formação das classes sociais no meio rural.  

O contexto sócio, político, econômico e cultural no qual esteve inserida a Zona da 

Mata Sul de Pernambuco neste período, proporcionou o aumento da desigualdade social e o 

aumento de formas de exploração de trabalhadores rurais. Isto se deu através de privilégios 

concedidos aos detentores do poder, haja vista que os senhores de engenho e os trabalhadores 

rurais são diferenciados nas relações de dominação e subordinação. 

As várias situações apresentadas no meio rural se diferenciam uma das outras em 

vários aspectos, que vão desde as relações sociais específicas que compõem a vida do homem 

do campo até suas diferentes identidades construídas ao longo da história. A realidade dos 

trabalhadores rurais aponta a negação de seus direitos legais e do acesso a políticas públicas. 

Ou seja, “os sistemas de classes do meio rural variam segundo a distribuição da cultura 

técnica agrícola” (STINCHCOMBE, 1979:42), neste sentido, a monocultura da cana-de-

açúcar difundida em Pernambuco estabelece um aumento de poder dos proprietários sob os 

trabalhadores rurais.  

Na passagem de agricultura de meação e do sistema de moradores para o sistema 

assalariado, os trabalhadores foram afastados das áreas que passavam a ter melhores 
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condições de acesso ao mercado (ANDRADE, 1995:82). Dentro deste contexto, a 

monocultura da cana-de-açúcar apresentava-se como prioridade aos proprietários, comumente 

conhecidos por “senhores de engenho”, que detinham o controle absoluto sobre suas 

propriedades. Com isto, o que predominou foi à relação paternalista entre o senhor de 

engenho e seus agregados (PAGE, 1972:35).  

O poder assumido pelos donos da terra estava além da situação patrão e empregado, o 

primeiro assumia o controle sobre a vida de seus comandados em vários aspectos das relações 

sociais presentes na vida cotidiana do homem do campo. 

A terra era um dos principais instrumentos de produção e a força de trabalho se 

apresentava como principal fonte do aumento de capital do senhor de engenho. As formas de 

exploração variavam conforme as necessidades do senhor de engenho e a cultura por este 

desenvolvida dentro daquela área de terras. As relações postas e vivenciadas se estabeleciam 

de várias formas, desde a exploração da força de trabalho a morada de favor18. 

As relações sociais vivenciadas dentro dos engenhos funcionavam como se fosse uma 

sociedade à parte, o domínio e a cultura que se desenvolviam dentro destes se dava a partir da 

casa grande e se estendia à senzala e demais áreas. O comando estava sob o chicote do senhor 

do engenho e esse domínio estava atrelado ao grande desenvolvimento da economia 

açucareira na região.  

Em meados do século XIX, a produção açucareira começa a entrar em crise, tendo 

vários determinantes que contribuíram para essa fase, como exemplo, a industrialização da 

produção nos demais países concorrentes do Brasil, provocando uma retração das importações 

no mercado internacional do açúcar.  

Segundo Wanderley (1978:39), a partir dos anos sessenta do século XVIII, houve uma 

“[...] reversão da posição brasileira no mercado internacional, no que diz respeito à exportação 

do açúcar. A autora afirma que, o açúcar de beterraba, em 1840, representava apenas 8% da 

produção mundial, elevando, em 1880, sua participação para 48%”. Assim, aproximadamente, 

metade da produção açucareira internacional é oriunda da beterraba e não da cana-de-açúcar. 

Outro fator que vai afetar a economia açucareira brasileira é a proliferação de 

mercados da produção de açúcar de cana em outros países, como por exemplo, em Cuba, que 

impulsionado pelos investimentos norte-americanos, assina um acordo comercial com os 

                                                 
18

 A morada de favor envolve uma relação de troca que inclui e ultrapassa o trabalho e as relações de 

trabalho, já que a concepção de favor, como prestação pessoal, mas, recíproca, envolve não apenas a produção 

material, mas a própria lealdade das partes: a defesa de supostos direitos de propriedade de um fazendeiro, bem 

como o abrigo e proteção ao camponês contra a perseguição policial por um crime cometido, etc”(MARTINS, 

1995: 36). 
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Estados Unidos – que já assumia uma direção econômica no capitalismo mundial –, 

triplicando sua exportação (WANDERLEY, 1978).  

Determinantes externos ao Brasil o impossibilitaram de manter sua produção no 

mercado mundial. Dessa forma tornava-se necessária à industrialização dos engenhos de 

cana-de-açúcar, particularmente, no Estado de Pernambuco, onde se produzia a maior parte do 

açúcar para exportação brasileira. 

Em 1852, o Presidente da Província de Pernambuco, em seu Relatório Anual, sugeria 

que o governo estimulasse os produtores rurais a executarem em suas fábricas os mais 

modernos melhoramentos para a fabricação do açúcar, a fim de que os mesmos conseguissem 

exportar grandes quantidades de arrobas de açúcar com perfeito estado de fabricação 

(WANDERLEY, 1978: 40). 

Ainda para a autora, 

 

 

Para que houvesse um melhoramento na fabricação do açúcar era necessário o 

desembolso de grande quantidade de capital, sendo que, os senhores de engenho não 

possuíam capital necessário para a industrialização da produção (WANDERLEY, 

1978:41). 

 

 

Anos mais tarde, o Presidente da Província passou a contratar na Europa a construção 

de fábricas centrais19, que seriam instaladas em pontos estratégicos da zona canavieira. Com 

isso, estes teriam condições de concentrar o capital necessário, recebendo a matéria-prima dos 

plantadores locais.  

A implantação de companhias inglesas em Pernambuco se deu a partir de 1873, com a 

Great Western, companhia criada por alguns ingleses capitalistas para construir estradas de 

ferro no Brasil. Em 1875 o Barão da Soledade, concedeu a esta empresa a transferência da 

concessão para a construção em Pernambuco de uma ferrovia que ligaria o Recife a 

Limoeiro20. 

As concessões para a construção de engenhos centrais em diversas províncias do país 

foram autorizadas pelo governo imperial instalado no Brasil aos investidores ingleses em 

1881. Em Pernambuco houve duas firmas inglesas que tiveram seus projetos implantados. 

Segundo Wanderley, “a Central Sugar Factories of Brazil deveria instalar seis engenhos nos 

                                                 
19

 Para conferir como se deu o processo de desenvolvimento e construção das fábricas estrangeiras, 

consultar Wanderley (1978:41-44). 
20

 Vide: www.fundaj.gov.br Acesso em 10-01-05. 

http://www.fundaj.gov.br/
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municípios de Cabo, Escada, Água Preta e Palmares. Destes, quatro foram efetivamente 

construídos”(WANDERLEY, 1978: 44-45). 

Nos primeiros anos a produção das fábricas não atendeu a expectativa esperada para o 

seu funcionamento. Os resultados dessa implantação foram extremamente modestos, 

considerando os compromissos assumidos com o governo Imperial. Alguns dos motivos que 

ocasionaram este resultado foram as condições dos equipamentos importados, ou seja, eram 

obsoletos e as instalações inadequadas, questão esta, concernente às próprias companhias. 

Outros fatores também se apresentaram como determinantes, ampliando as barreiras 

do bom desempenho, uma vez que as dificuldades, para a implantação definitiva das referidas 

indústrias, se encontravam nas relações que se pretendia estabelecer entre os empreendedores 

das usinas e os plantadores de cana. 

Os métodos utilizados para a produção de açúcar nas usinas exigiram extensos 

desembolsos de capital. Participaram dessa expansão apenas os proprietários de engenhos 

mais ricos, uma vez que o advento das usinas tornou economicamente inviável o refinamento 

de açúcar nos engenhos (PAGE,1972:36). 

Os engenhos centrais21 não possuíam equipamentos modernos como os implantados 

nas usinas22. Dessa forma, a concorrência entre usinas e engenhos centrais tornou-se desigual. 

O produto fabricado nas usinas era de qualidade superior ao fabricado nos engenhos. Dentro 

dessa perspectiva, Andrade (2001:20-21) afirma: 

 

 

A partir da década de 1871/80 se procederia a uma lenta transformação na 

agroindústria açucareira pernambucana, com a decadência dos antigos engenhos 

bangüês e a sua substituição por usinas, acarretando uma série de transformações 

sociais. Essas transformações, porém eram comandadas pelo mercado internacional 

e provocariam um antagonismo. De um lado havia a luta dos industriais usineiros e 

dos engenhos centrais contra os engenhos bangüês, transformando os senhores de 

engenho em fornecedores de cana, e do outro usineiros contra os engenhos centrais, 

pertencentes a empresas inglesas e francesas. Os usineiros levaram a melhor nas 

duas lutas, porque, em um período de seis décadas, eles eliminaram os bangüês e 

absorveram todas as terras disponíveis e levaram a melhor contra os engenhos 

centrais. 

 

 

 

                                                 
21

 Segundo Andrade, o engenho central geralmente pertencia a uma sociedade; não possuía terras, não 

desenvolvia atividades agrícolas e não usava a mão de obra escrava (2001:25). 
22

 Ibid., p.25. Enquanto que as usinas possuíam terras e no início de sua implantação ainda se utilizaram 

do trabalho escravo. 
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Estas situações de entraves contribuíram para que os empreendedores estrangeiros 

percebessem outras formas de obtenção de lucros menos conflituosa. Segundo Andrade 

(2001:21), as firmas estrangeiras começaram a perceber que os lucros advindos de outras 

atividades econômicas, como os transportes ferroviários, transportes urbanos e a produção do 

fornecimento de energia elétrica aos centros urbanos seriam bem maiores que o 

empreendimento da industrialização da cana-de-açúcar. 

Com o afastamento dos industriais estrangeiros do comércio da produção do açúcar, 

surgiram no período que vai de 1890 a 1910, dezenas de usinas montadas por líderes do setor 

açucareiro, conforme já foi mencionado anteriormente, com o apoio financeiro dos 

governadores que iniciaram o período republicano (ANDRADE, 2001:27). 

A forma política do período republicano era centrada pela troca de favores. O período 

da República Velha vai de 1889 a 1930. Este momento da História do Brasil foi marcado pelo 

domínio político das elites agrárias mineiras, paulistas e cariocas. Durante esta época a 

política oligárquica brasileira se mantinha através das relações compensatórias.  

O presidente apoiava os candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto 

estes políticos davam suporte à candidatura presidencial e também durante a época do 

governo. Desta forma, os governos recebiam total apoio do Presidente nos encaminhamentos 

por este adotado. 

Desta forma, para que os engenhos passassem a ser substituídos por usinas, foi 

necessário o apoio dos governos dos Estados aos usineiros. Com isto, obtiveram empréstimos 

em dinheiro com grande facilidade, aumentando assim a concentração do poder político e 

econômico do setor açucareiro na região. 

O poder político dos industriais do açúcar ultrapassava a administração municipal e 

chegava até o governo do Estado, ou seja, esta inserção dos usineiros na política lhes rendia 

beneficiamentos cedidos pelo Estado para a construção das usinas de cana-de-açúcar. Como 

afirma Wanderley (1978:49): 

 

 

O começo do período republicano, até 1930, o controle do poder executivo escapou 

aos senhores de engenho, em benefício dos usineiros. Daí por diante, com algumas 

exceções – a maioria das quais resultantes de conjunturas de crise política - os 

governadores do estado serão usineiros. Assim, Correia de Araújo é proprietário da 

Usina Timbó-Açú, no município de Escada; Bandeira de Melo, da Usina Mussurepe, 

em Paudalho; José Bezerra, da José Rufino, no Cabo, e Estácio Coimbra, da Usina 

Caraçu, no município de Barreiros. Entre as exceções, não figura nenhum senhor de 

engenho. 
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A autora afirma ainda que, concretizado os investimentos nas indústrias de cana-de-

açúcar com os recursos públicos, o processo de industrialização adquire sua dinâmica própria, 

trazendo o desenvolvimento das forças produtivas e a transformação das relações de 

produção, no setor da fabricação do açúcar. 

As relações entre o governo e os latifundiários se legitimam a partir de práticas de 

beneficiamento de um para com o outro, esta aliança se torna ainda mais forte com a 

implementação de políticas de beneficiamento no setor agrário brasileiro. No entanto, o apoio 

dos governadores não foi suficiente para conter a crise no setor açucareiro. Conforme 

Andrade (2001:66) a primeira década do século XX foi iniciada com uma grande crise, a de 

1907-1911, provocando reuniões sucessivas dos produtores de açúcar, a fim de debaterem, 

para tentar resolver os principais problemas. 

Depois desses encontros organizados pelos produtores, através das associações 

agrícolas – União dos Sindicatos Agrícolas de Pernambuco, Sociedade Auxiliadora da 

Agricultura de Pernambuco e Sociedade Nacional de Agricultura do Rio de Janeiro –, 

chegaram a alguns resultados sobre a causa da crise na agroindústria açucareira. De acordo 

com Andrade (2001:68), os produtores da agroindústria açucareira de Pernambuco concluíram 

os debates com a certeza de que seria necessário à modernização e a organização no setor 

açucareiro. 

Com a modernização no setor açucareiro em Pernambuco, proporcionada 

principalmente pelo Estado, a produção de açúcar tem um grande aumento. Para que o 

produto pudesse ser comercializado além das fronteiras do Brasil, já que outros estados 

brasileiros já gozavam deste tipo de comercialização, os produtores passaram a exigir do 

Estado políticas que propiciassem o acesso ao mercado exterior. 

Surge então entre os produtores, a idéia de se organizarem em cooperativas e de ser 

definido um “Banco Agrícola” (estatal ou paraestatal), para suprir a agroindústria com 

créditos a preços reduzidos. A dependência do poder público era gritante, e sendo os 

industriais do açúcar os homens que controlavam o poder político, tanto no Estado como nos 

municípios, facilmente adquiriram os recursos e a proteção para salvá-los das dificuldades 

enfrentadas. 

Fazia parte das estratégias dos empreendedores do setor açucareiro um discurso 

articulado a cerca da vida dos trabalhadores rurais, afirmando que só as usinas podiam evitar 

que “aquelas pessoas morressem de fome”. O homem do campo passou da condição de 
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explorado para se tornar o álibi das isenções fiscais, no entanto é importante ressaltar esta 

situação se deu de forma teórica. Como vai explicitar Page (1972:38): 

 

 

O governo conservou os usineiros no negócio, permitindo-lhes manter seus 

trabalhadores num estado de semi-inanição e, assim, de prontidão para a próxima 

crise. Formou-se um círculo vicioso cuja preservação era objetivo do Instituto do 

Açúcar e do Álcool
23

, um órgão federal criado durante a Grande Depressão e, como 

era de esperar, sob o controle político da indústria de açúcar nordestina. 

 

 

No interior do processo de industrialização das usinas produtoras de açúcar, a força de 

trabalho sofre consideráveis alterações. A força de trabalho empregada na produção será 

constituída por trabalhadores assalariados. Esta forma de trabalho assalariado é decorrente da 

reprodução do capital. O capital e o capitalismo não podem crescer sem que existam 

trabalhadores dispostos a trabalhar para um patrão. Esta disponibilidade está atrelada ao fato 

destes trabalhadores não possuírem a terra e os meios de produção necessários para o seu 

crescimento. Pelo contrário, a sua propriedade limita-se a sua força de trabalho como único 

instrumento de sua posse para vender ao capitalista. 

O trabalhador rural assalariado é o elemento central do processo de acumulação 

capitalista das usinas, que tem como principal requisito a expropriação dos meios de produção 

destes trabalhadores para a reprodução capitalista do capital. Uma vez expropriados, resta ao 

homem do campo a força de trabalho para ser trocada pelo salário oferecido pelo patrão. O 

capitalista compra a força de trabalho porque ela lhe tem utilidade (MARTINS,1995:141-

153). 

A força de trabalho é a única dentre todas as mercadorias que pode criar mais valor do 

que aquela que ela contém. Só o trabalho cria valor, riqueza, e esse valor se mede pelo 

número de horas de trabalho socialmente necessária à produção de mercadoria. A reprodução 

do capital se dá através da apropriação do trabalho excedente, isto é, a mais valia24 produzida 

por operários assalariados, beneficiando a realização do capital enquanto relação social.  

Segundo Martins (1995:155): 

 

 

                                                 
23

 Segundo Andrade (2001:89), a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) se deu pelo Decreto 

22.789, de 1º de junho de 1933, que teve suas atribuições regulamentadas por uma série de decretos e resoluções 

que a ele se sucederam. 
24

 Sobre a criação de Valor ver: (TEIXEIRA, 1995:137-141). 
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Como já não é proprietário de mais nada que lhe permita fazer de sua capacidade de 

trabalho um instrumento de autonomia, de um outro tipo de liberdade, como aquela 

do artesão ou do lavrador que trabalha por conta própria, o salário que recebe é 

concebido como equivalente daquilo que ele necessita: os meios de vida necessários 

a sua reprodução social. 

 

 

No que concerne às relações sociais capitalistas, Martins (1995:155), descreve que 

aparentemente as relações sociais são iguais entre pessoas iguais, mas os resultados 

econômicos são profundamente desiguais entre si, apresentados pela diferença entre salários e 

lucros (mais-valia) personificados por pessoas de fato desiguais, que são o trabalhador e o 

capitalista. Nesta relação antagônica e dependente entre trabalhador e capitalista se sobressai 

o usineiro, enquanto capitalista, que tem maior poder e controle das relações de produção, no 

caso analisado.  

A troca que o trabalhador faz com o patrão (trabalho por salário) é uma troca 

aparentemente igual. Nesse sentido, Martins (1995:155) conclui que capitalista não seria 

capitalista, ou seja, proprietário de capital (máquinas, matérias-primas e força de trabalho), se 

esta relação social de troca não lhe garantisse o aumento da sua riqueza que já possuía quando 

começou o seu relacionamento com o trabalhador. O resultado esperado pelo capitalista desta 

relação é de que o seu capital aumente; ou seja, ele espera ficar sempre mais rico do que era 

antes.  

O processo de acumulação e de concentração da riqueza tem como principal 

contribuinte o trabalhador, que, segundo Martins (1995:156), aliena sua força de trabalho ao 

capitalista e entrega a sua capacidade de produzir ao capitalista. O interesse do capitalista na 

força de trabalho do trabalhador decorre do fato de que ela é a única mercadoria, dentre as que 

entram no processo de produção, que é capaz de produzir mais valor do que aquele que está 

contido nela. 

Nas usinas produtoras de açúcar em Pernambuco, as relações de produção e 

distribuição completa o círculo vicioso do capital e se torna uma condição absoluta da ordem 

sociometabólica controlada pelo capital (MÉSZÁROS, 2002:624). 

Os lucros proporcionaram aos usineiros um período de grande ascensão, no entanto, o não 

reinvestimento nas operações do açúcar proporcionou sérias conseqüências para o setor 

açucareiro. Esta prática tornou-se comum entre os usineiros, quando eles retiravam a  
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valorização do capital25 para uso pessoal. Conforme Page (1972:37), os usineiros optavam 

pelo consumismo desenfreado – viagens ao exterior, apartamentos de luxo na cidade – e 

investimentos em outras empresas, a maioria localizada em outras regiões. 

Nas décadas de 50 e 60 do século XX, a indústria do açúcar no Nordeste começava a 

mostrar os resultados da prática utilizada pelos usineiros. A maquinaria estava velha e 

depreciada e os plantios da cana eram muito pouco mecanizados, imprimindo um processo de 

altos custos na produção. 

Conforme Andrade (2001:33), durante esse período o número de usinas foi 

sensivelmente reduzido, por ocasião das fusões e absorções entre as unidades industriais. 

Durante esta fase se aguçaram os problemas de luta, por parte das usinas, por um espaço para 

o escoamento da produção, tanto no mercado nacional como no mercado externo. 

Diante deste contexto, pode-se dizer que a falta de investimento na modernização das 

usinas contribuiu para a crise nas indústrias açucareiras da região Nordeste durante este 

período. Outro fator que contribuiu para o problema foi o crescimento da emergente indústria 

de açúcar no sul do Brasil. Os sulistas logo estavam cultivando e refinando açúcar a custo 

mais baixo que seus competidores no Nordeste (PAGE, 1972:38). 

Andrade & Andrade (2001:80) salienta que na Zona da Mata Sul de Pernambuco o 

fechamento em massa de usinas resultou, em alguns casos, em desmontes destas e a venda das 

ferragens para outras usinas da região, que necessitam de “peças”, ou para o Centro-Oeste, 

onde numerosos grupos econômicos do Estado vêm implantando usinas. Dentro desta 

perspectiva, vale salientar que nem sempre o fechamento de uma usina é indício de que o 

grupo econômico faliu, havendo casos de transferência de capitais para outras atividades 

econômicas. 

O Estado ao longo do período destacou-se por suas tentativas de solucionar os 

problemas que ocasionaram as crises na produção açucareira. Com o apoio do Governo, os 

usineiros conseguiram se manter nos negócios sem modificar a sua qualidade de vida e o 

status quo. 

Se por um lado, os capitalistas e latifundiários do setor açucareiro eram beneficiados 

pelo Estado, por outro, os trabalhadores rurais permaneciam às margens das políticas públicas 

e sociais. Com este cenário, a desigualdade social adquiria formas ainda mais consistentes. 

Usineiros bem assistidos por políticas públicas e trabalhadores rurais explorados e excluídos, 

                                                 
              

25
 Em Marx, a mais valia no processo de acumulação deve ser dividida em parte para o reinvestimento e 

outra para o lucro, ou seja, esta última garantiria os luxos da burguesia. 
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configuravam o quadro político econômico da Zona da Mata Sul de Pernambuco e, 

particularmente, do município de Escada. 

 

 

4.2 ESCADA: DESIGUALDADES REPRODUZIDAS PELA ECONOMIA AÇUCAREIRA 

 

 

O município de Escada situa-se na mesorregião da Mata Pernambucana e microrregião 

da Mata Sul de Pernambuco26. Sua localização geográfica pode ser observada na Figura 1. 

Este se limita ao norte com os Municípios do Cabo de Santo Agostinho e Vitória de Santo 

Antão; ao sul com Sirinhaém e Ribeirão; ao leste com Ipojuca; e ao oeste com Primavera. 

Para melhor compreensão dos limites territoriais, observemos a Figura 2. A cidade de Escada 

está localizada a 58 Km da capital pernambucana Recife, sendo formado pelo distrito sede de 

Frexeiras e pelos povoados de Barão de Suassuna, Massauassú, Timbô-assú. 

A cidade de Escada traz na sua cultura política as relações paternalistas dos senhores 

de engenho. No século XVIII, Escada encontrava-se sob o domínio de algumas poucas 

famílias que dominavam a economia da região. Esta oligarquia açucareira do município 

protegia e ampliava seu poder mediante o controle da política local.  

Foi desmembrada do município do Cabo de Santo Agostinho em abril de 1854 e 

elevada à categoria de cidade em 24 de maio de 1873, pela Lei provincial nº 1093. Segundo 

escritores do município, a cidade recebeu o nome de Escada devido à construção de uma 

escada construída na encosta de barro que levava ao alto da colina onde se encontrava a 

imagem de Nossa Senhora da Apresentação.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Segundo Andrade & Andrade (2001:15), na análise das mesorregiões se deve levar em conta que elas 

não têm caráter permanente, havendo projeto do IBGE de reformular a distribuição delas, a cada dez anos. Surge 

ainda o problema de fazer coincidir os limites das meso e microrregiões com as fronteiras municipais; além 

disso, é comum um município ter características geográficas diversas entre as várias partes do seu território, 

devendo ser incorporado a uma ou outra microrregião, o que cria problemas, muitas vezes, de difícil solução. 
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Figura 1: Localização geográfica do municio de Escada/ PE. 

 

 

 

A imagem da santa havia sido confeccionada pelo missionário responsável pela 

catequese dos índios das tribos mariquitos, potiguares e tabajaras que habitavam estas aldeias. 

A construção se deu para facilitar o acesso à capela. Ao nome de Nossa Senhora da 

Apresentação teria sido acrescentada à designação do Ipojuca27 e, posteriormente, 

acrescentou-se da Escada, ficando a denominação da aldeia conhecida como Nossa Senhora 

da Apresentação do Ipojuca da Escada. Com o passar dos anos o nome da aldeia restringiu-se 

a Nossa Senhora da Escada, permanecendo até os dias atuais. 

 

 

 

                                                 
              

27
 Ipojuca era o nome que os índios deram ao rio que passa por dentro da cidade, que na língua indígena 

significa “matador de homens”, assim chamado devido às águas turbulentas e traiçoeiras (EISENBERG, 1977, p. 

151). 
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Figura 2: Limites territoriais do município de Escada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Eisenberg (1977:150), em 1868 os índios foram definitivamente removidos e 

em 1873 a vila passou à categoria de cidade e teve seus juízes nomeados. Escada já vinha 

sendo ocupada por brasileiros de ascendência européia desde o início do século XVIII. Estes 

colonizadores utilizavam mão-de-obra escrava para o plantio da cana-de-açúcar. O relato de 

Eisenberg (1977:151-152) exemplifica precisamente a constituição da concentração de terra 

na Região: 

 

 

Em Escada, um grupo de oito famílias inter-relacionadas dominava a oligarquia 

proprietária. A mais proeminente família de Escada, os Lins, descendia de um 

imigrante português que chegara ao Brasil no início do século XVIII. O filho deste 

patriarca conseguira terras em Sirinhaém, em 1813, e dez anos depois Henrique 

Marques Lins, um neto, recebeu uma sesmaria – concessão oficial, embora ilegal à 

época – de uma légua quadrada de terras junto à plantação de seu pai. Em 1841, com 

a renda desta propriedade Henrique adquiriu o Engenho Conceição, em Escada, e 

também mais terras sobre as quais construiu o engenho Matapiruma, que começou a 

operar em 1842. Durante os últimos quarenta anos deste século, Henrique Marques 

Lins, agraciado com os títulos de Barão e depois com o de Visconde de Utinga, 
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juntamente com seus nove filhos e noras possuía, pelo menos, 30 engenhos 

localizados em Escada. 

 

Historicamente, Escada sempre esteve sob o domínio dos representantes da 

monocultura da cana-de-açúcar. Passaram os séculos e as relações de dominação 

permaneceram no cerne da sociedade escadense. Inicialmente os senhores de engenho, alguns 

agraciados com títulos de barões como: Henrique Marques Lins, Belmiro da Silveira Lins, o 

Barão da Escada, dono do engenho Limoeiro, assassinado em 1880, no município de Vitória 

de Santo Antão e Henrique Marques de Holanda Cavalcanti, agraciado como o Barão de 

Suassuna, também sobrinho do Barão da Escada. 

Com a mudança no cenário sócio, político, econômico e histórico surge os usineiros e 

os trabalhadores rurais, que antes se encontraram na condição de escravos. Como escravos, os 

trabalhadores sofriam as penas que lhe cabiam a esta condição, como trabalhadores “livres e 

assalariados”, sofrem a pressão da conjuntura capitalista que tem como objetivo se 

reestruturar e se reproduzir. 

Este município se caracteriza pelas lutas do homem do campo nos grandes canaviais 

contra a exploração e a dominação, mesmo esta história não sendo valorizada, pois os grandes 

exaltados estão estampados na denominação que este município recebeu “Terra dos barões”. 

Em 1914, Escada chegou a possuir sete usinas de cana-de-açúcar. Como podemos 

observar, estas usinas pertenciam a um número reduzido de famílias, legitimando a oligarquia 

proprietária no município, como pode ser observado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Usinas pertencentes ao município de Escada em 1914 

Nome Açúcar (t) Álcool (pipas) Propriedade

Aripibu 60.000 8 Pontual & C.

Frexeiras 35.000 6 Pontual & Barros

Limoeirinho 40.000 10 Barão de Suassuna

Mameluco 65.000 Barão de Suassuna

Massauassú 50.000 6 José Henrique & C.

Timbô-Assú 40.000 5 Dr. Antônio Correia de Araújo

União e Indússtria 60.000 8 Santos Dias & C.

Total 350.000 43  

Fonte: Modificado de ANDRADE (2001:78,79,80).   

 

Uma das primeiras usinas a se constituir neste município foi a Barão de Suassuna, 

fundada em 1877, com a denominação de usina Mameluco, pelo tenente-coronel Antônio 

Marques de Holanda Cavalcanti. Era anteriormente um engenho, também denominado 
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Mameluco. Nas proximidades da usina fica o engenho Limoeiro, de propriedade de Belmiro 

da Silveira Lins, o Barão da Escada. No engenho Limoeiro foi fundada a usina Limoeirinho, 

em 1881, por Henrique Marques de Holanda Cavalcanti, o Barão de Suassuna, que neste 

mesmo ano casou-se com Maria Lins Cavalcanti, filha do seu tio Belmiro da Silveira Lins. 

Dessa forma, o Barão de Suassuna tornou-se proprietário das duas usinas: Mameluco e 

Limoeirinho. A primeira foi herdada do seu pai e a segunda construída e reformada por ele em 

1910. A usina Limoeiro dissolveu-se e foi absorvida pela Mameluco, passando, em seguida, a 

denominar-se usina Barão de Suassuna, em homenagem ao seu antigo dono.  

Outra usina de grande importância para o município foi a Massauassú, localizada no 

município de Escada, no engenho do mesmo nome, foi fundada, em 1890, por Marcionilo da 

Silveria Lins, ficando com a denominação de Silveira Lins e Filhos. Em 1914, seu filho mais 

novo, Zenóbio Marques da Silveira Lins, passou a empresa para José Henrique Carneiro da 

Cunha. Entre 1916 e 1917 foram sócios da usina Oscar Amorim e seus cunhados José 

Henrique Carneiro da Cunha e Oscar Bernardo Carneiro da Cunha.  

A usina União Indústria Situada no município de Escada, foi fundada em 1895, pelo 

major da Guarda Nacional Manoel Antônio dos Santos Dias, proprietário da Usina Santa 

Philonila, no engenho Jundiá. Primeiramente recebeu o nome de Santa Philonila, depois Bom 

Fim, Santos Dias e por fim União e Indústria. Até o início do século XX pertenceu ao mesmo 

dono, passando então para a propriedade de Luiz Dubeux. Em 1961, foi comprada pelo 

engenheiro e industrial Luiz Dias Lins (neto do major Santos) que comandou a empresa até 

1980, quando a usina passou a ser União e Indústria S/A. Finalmente, a usina passou a ser 

comandada por Ivo Monteiro Soares de Meirelles e sua esposa, Maria Carolina Bezerra de 

Meirelles, seus diretores executivos. O Quadro 2 apresenta um retrato da situação de algumas 

usinas existentes no município. 

 

Quadro 2: Capacidade de produção das usinas no ano de 1929 

Usinas / 1929 Usina Barão de Suassuna Usina Massauassú Usina União e Indústria

Propriedades 10 9 _

Via Férrea (Km) 70 60 112

Locomotivas (Quant.) 7 3 7

Carros 200 84 118

Capacidade de Processamento (t) 500 500 500

Capacidade prod. Álcool (L) 5000 7000 8000

Quantidade de Operários 50 150 213

Quant. Escolas 3 2 2

Número de alunos 115 30 90

Assistência 1 associação _ 1 farmácia  

Fonte: Fundação Joaquim Nabuco, 2004. 



 lii 

 

Como podemos observar o contexto o qual está inserido o município da Escada é 

historicamente marcado por grandes engenhos e usinas de cana-de-açúcar, esta conjuntura 

sempre favoreceu o predomínio dos latifúndios e o aumento da desigualdade social como 

características marcantes desta região. 

Estas grandes propriedades, geralmente, pertenciam às usinas, que eram de 

propriedade de uma ou duas famílias, como podemos observar, que se revezavam no poder. 

Esta formação oligárquica presente no município de Escada é analisada pelos mais 

conhecidos pesquisadores da história e da geografia da região. Manuel Correia de Andrade 

(2001:57), por exemplo, afirma que: 

 

 

Os municípios pernambucanos de Escada, Ipojuca e Sirinhaém eram os que 

possuíam maior número de usinas, embora elas se expandissem por outros 

municípios onde antes os bangüês eram numerosos. A maioria das usinas pertencia a 

pessoas ligadas a velhas famílias pernambucanas, constatando-se que a atividade 

econômica se intensificava, se modernizando, mas continuava sob o controle dos 

velhos grupos familiares formados na colônia e consolidados no império.  

 

 

Até o início da década de 1980 a atividade econômica de maior êxito, como 

observamos, era a agroindústria açucareira. No entanto, o declínio desta economia provocou o 

fechamento das usinas instaladas no município de Escada. A usina Massauassú entrou no 

processo de falência no final da década de 80. A União Indústria passou a pertencer ao 

município de Primavera por determinação da mudança de limites territoriais, com isto, o 

município perdeu mais uma indústria. Restando-lhe então, a Usina Barão, que no final da 

década de 90 entrou no processo de falência. Durante o período de funcionamento destas 

usinas a produção era considerável na região, como pode ser observado do Quadro 3. 

 

Quadro 3: Produção de açúcar nas safras 73/74, 84/85 e 86/87 das usinas pertencentes 

à cidade de Escada 

Usinas / Safra 
73 / 74  

(Sacos de 60Kg.) 
84 / 85  

(Sacos de 50 Kg.) 
86 / 87  

(Sacos de 50 Kg.) 

Barão de Suassuna 346.153 589.134 576.280 

Massauassú 409.135 711.804 569.220 

União e Indústria  443.350 475.350 551.940 

  

Fonte: IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool), 2002. 
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Até a década de 1980, poucas famílias eram proprietárias de grandes latifúndios no 

município, enquanto as médias propriedades, de modo geral, pertenciam aos fornecedores de 

cana, como mostra a Tabela 1. Assim usineiros e fornecedores estavam ligados à principal 

atividade econômica da região, os quais exploravam, e ainda exploram, grande contingente de 

força de trabalho.  

 

Tabela 1: Ocupação da terra no município de Escada 

Produtores Propriedades (%) Terras ocupadas (%) Tamanho (ha)

Grandes 16,7 85,9 100 ou mais

Médios 23,8 1,3 Entre 10 e 100

Pequenos 59,5 12,8 Menos de 10

Total 100 100  

         Fonte: Dados fornecidos pela FIDEM – INCRA/1998. 

 

O fechamento das usinas provocou o arrendamento de suas terras a outros 

proprietários da indústria açucareira alocados em outras cidades também na Zona da Mata Sul 

de Pernambuco. Todavia, a crise açucareira intensificou-se nesta última década. Como afirma 

Andrade (2001:145), na verdade, a década de noventa, por uma série de problemas foi muito 

pouco favorável à economia açucareira nordestina.  

Como vai explicitar Manuel Correia de Andrade (2001:148): 

 

 

A perda de expressão da produção açucareira de Pernambuco pode ter sido motivada 

tanto por causas naturais, como a ocorrência de secas, ou por problemas 

topográficos, de vez que as áreas de cultura da cana se localizam, dominantemente, 

em encostas, ao contrário do que ocorre em Alagoas que possui extensas áreas de 

tabuleiros. O enfraquecimento dos grupos econômicos controladores do setor 

econômico também teve influência; numerosos estabelecimentos industriais 

encerraram suas atividades ou alguns deles se juntaram a outros grupos. 

 

 

Como conseqüência deste declínio na economia da produção do açúcar na cidade de 

Escada, surge um outro problema que merece a nossa atenção, que é o abandono da zona rural 

pelos trabalhadores rurais que se encontram desempregados.  

O município tem hoje, oficialmente, uma população total de 57.341 hab. distribuída da 

seguinte forma: 28.322 homens e 29.019 mulheres, sendo 45.596 na zona urbana e 11.745 na 

zona rural. No entanto, ainda segundo o IBGE (2002), na década de 60 quase 60% da 
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população do município estava fixada no campo. Dez anos depois essa diferença já não 

existia, pois, 21.767 eram domiciliados na cidade e 21.605 no campo. Em 1980, cerca de 31 

mil habitantes já residiam no centro urbano contra 22 mil dos que ainda insistiam em 

contrapor a lógica urbanística. Este dado aponta para o êxodo rural provocado pela falta de 

perspectiva no campo, como pode ser observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: População por situação de domicílio 

Período / Região 1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000

Urbana 5.843 7.838 14.766 21.605 22.124 37.319 42.326 45.596

Rural 16.992 21.158 24.235 21.767 31.180 18.522 15.048 11.745

Total 22.835 28.996 39.001 43.372 53.304 55.841 57.374 57.341  

Fonte: Censo Demográfico 2000. IBGE, 2002. 

 

É como explicita Manuel Correia de Andrade (2001:148): 

 

 

A perda de expressão da produção açucareira de Pernambuco pode ter sido motivada 

tanto por causas naturais, como a ocorrência de secas, ou por problemas 

topográficos, de vez que as áreas de cultura da cana se localizam, dominantemente, 

em encostas, ao contrário do que ocorre em Alagoas que possui extensas áreas de 

tabuleiros. O enfraquecimento dos grupos econômicos controladores do setor 

econômico também teve influência; numerosos estabelecimentos industriais 

encerraram suas atividades ou alguns deles se juntaram a outros grupos.  

 

 

Forçados a abandonarem o campo, os trabalhadores rurais são levados a ocuparem a 

periferia da cidade, lembrando que este deslocamento dos trabalhadores rurais é proveniente 

da falta de perspectiva no campo. Deste modo, é importante ressaltar que a cana-de-açúcar 

proporciona a riqueza de poucos e a limitação de qualidade de vida da maioria dos 

trabalhadores que trabalham em seu cultivo.  

O latifúndio é o elemento importante para a monocultura da cana-de-açúcar, assim 

como a expropriação dos meios de produção do homem do campo, pois assim, ele poderá se 

tornar um trabalhador assalariado e dependente do círculo produtivo deste tipo de agricultura.  

Com o declínio da cana-de-açúcar os trabalhadores são obrigados a sair da zona rural e 

se fixarem na cidade, onde esta não está preparada para absorver o grande contingente de 

pessoas. A luta por um espaço onde possa haver a reprodução das relações sociais do homem 

do campo se faz necessário neste cotidiano de incertezas. 
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É neste contexto onde predomina o latifúndio, que ao homem do campo não é 

possibilitado de proporcionar à sua família estabilidade econômica e conseqüentemente 

qualidade de vida. Segundo Candido (2001:29) o equilíbrio social depende em grande parte 

da correlação entre as necessidades e sua satisfação.  

E sob este ponto de vista, as situações de crise aparecem como dificuldades, ou 

impossibilidades de correlacioná-las. Paradoxalmente, a perseguição desse objetivo supõe 

muito freqüentemente, a extrema mobilidade do agricultor, que se submete a longos, 

constantes e sucessivos deslocamentos espaciais (WANDERLEY, 1999:44). 

A diversidade intrínseca no mundo rural corrobora para a importância da valorização 

das especificidades e dos contextos históricos em que se dá à sua constituição. As opções em 

torno das contribuições para uma mudança surgem a partir das discussões e enfrentamentos 

dos movimentos sociais e as oligarquias detentoras do poder.  

O arrendamento de terra para exploração da cana de açúcar não modificou a estrutura 

fundiária do município de Escada, pelo contrário, mantiveram-se as concentrações de terra e 

de renda, elementos que serão determinantes na constituição da questão social no campo, 

expressando-se no empobrecimento da classe que vive da atividade açucareira, em especial, 

os trabalhadores rurais.  

Neste contexto encontramos duas categorias que se mantêm sob a égide de um mesmo 

processo, o explorador e o explorado, que se articulam de forma antagônicas e dependentes 

um do outro; de um lado estão os usineiros, grandes capitalistas que utilizam o Estado, para 

garantir seus avanços no processo de acumulação do capital. Do outro, os trabalhadores 

rurais, assalariados, que vivem em condições de desigualdade e degradação. 

Conforme foi observado, o predomínio da cana-de-açúcar no município, desde sua 

origem tem sido a principal forma de reprodução da força de trabalho. No entanto, 

minoritariamente existem, as pequenas propriedades, que ocupam áreas menos férteis ou 

próximas aos aglomerados urbanos, dedicadas a outras atividades não vinculadas diretamente 

à agroindústria açucareira.  

Embora outras atividades sejam desenvolvidas no município, nenhuma chega à 

intensidade da cana-de-açúcar, mesmo em processo de crise. Na realidade, a indústria 

açucareira ainda não possui um concorrente para ocupar o seu espaço nos números positivos 

da economia. Dentre essas outras atividades, mencionamos: avicultura, com produção de aves 

e ovos, criação de bovinos, suínos, eqüinos muares, ovinos e caprinos. Destacamos que estas 

atividades não desempenham papel importante na economia do município da Escada.  
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A falta de políticas para os mais variados problemas gera uma estagnação no processo 

de crescimento do município, que até então, se encontrava dependente das usinas açucareiras. 

Esta dependência econômica contribuiu para a falta da construção de alternativas que 

pudessem vir a superar o modelo agrícola de monocultura da cana-de-açúcar. 

Podemos afirmar, com base nos estudos já produzidos sobre a Região, que a situação 

do município de Escada não é diferente de alguns outros da Zona da Mata Sul de 

Pernambuco, onde predominou a atividade açucareira ocorrendo de forma sucessivas o 

fechamento das usinas, causando uma desestruturação econômica que atingiu de forma brutal 

os trabalhadores do setor. 

Nas palavras de Andrade (1998:233): 

 

 

A crise açucareira que provocou a queda do número de usinas e destilarias da região 

de forma assustadora, entre 1990 e 1997, vem preocupando os governantes 

nordestinos. Várias propostas vêm sendo apresentadas, como a de realização de uma 

reforma agrária mais radical, apresentada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-

Terra, e pelos sindicatos rurais, a diversificação das culturas, apresentada pelos 

empresários, e atitudes intermediárias de distribuição de terras aos agricultores para 

desenvolverem culturas voltadas para o mercado interno, ao lado da agricultura 

empresarial para o mercado externo. No Nordeste, onde os trabalhadores já se 

encontram proletarizados e os sindicatos, hoje, não têm força para pressionar os 

patrões por melhores salários, passando apenas a defender o emprego, a situação dos 

trabalhadores rurais é cada vez mais precária e as condições de vida mais difíceis. 

 

 

Os anos 90 do século XX são marcados pela mudança no cenário da Zona da Mata Sul 

de Pernambuco, especificamente na produção açucareira; com o fechamento das usinas, o 

desemprego e a desmobilização dos trabalhadores, retratam a trajetória sofrida dos 

trabalhadores rurais em busca de sobrevivência. A vida cotidiana deste homem do campo é 

permeada pela crise das usinas de cana-de-açúcar. 

A partir do declínio da monocultura da cana-de-açúcar iremos analisar o objeto desse 

estudo, que trata da prática assistencialista do sindicato de trabalhadores rurais e suas 

conseqüências para a organização dessa categoria social: o trabalhador rural em sua relação 

com a organização sindical. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Eu acredito 

que o mundo será melhor 

quando o menor que padece 

acreditar no menor. 

Jesus Cristo veio à terra 

Para ver seu povo unido 

Disse até que cada grupo 

Que luta em si dividido 

Com muita facilidade 

Ele será destruído. 

 

Pe. Geraldo Leite Bastos. 

 

 

5.1 O MUNICÍPIO DE ESCADA FRENTE À CRISE DO SETOR CANAVIEIRO 

 

 

As agroindústrias açucareiras da Zona da Mata Sul de Pernambuco vêm atravessando 

nas duas últimas décadas uma séria crise estrutural e conjuntural. Provocada principalmente 

pela falta de condições de competitividade com a produção do Centro-sul, onde a 

produtividade agrícola e industrial contribui em vários aspectos para o declínio do setor 

açucareiro em Pernambuco. 

A extinção do IAA, órgão que tutelava e protegia a produção de açúcar e álcool, foi 

também um dos vários determinantes que contribuíram para o declínio das usinas de cana-de-

açúcar na região. Após a sua extinção não foi implementada uma política econômica e social 

que viesse a atender o setor. Estas são constatações presentes em estudos recentes a exemplo 

das afirmações a que se refere Andrade (2001). 

Conseqüentemente, o processo de crise no setor provocou o fechamento de várias 

usinas de cana-de-açúcar, de modo que é válido lembrar que atualmente no município 

nenhuma usina de cana-de-açúcar está funcionando, ficando apenas para os engenhos a 

atuação como produtores da matéria-prima, os quais disponibilizam sua produção para as 
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usinas existentes nos municípios vizinhos. O resultado da paralisação dessas atividades rebate 

diretamente nos trabalhadores rurais assalariados da Zona da Mata Sul de Pernambuco e 

principalmente no município de Escada, pois de forma intensa, o desemprego, causado pelo 

fechamento das usinas, aprofunda ainda mais, a degradação do homem do campo. Não foram 

poucas as afirmações dos entrevistados, que refletem esta condição de vida, como por 

exemplo: 

 

 

Depois do fechamento da usina, nós não temos mais como alimentar nossa família, 

porque o dono do engenho não tem dinheiro pra pagar nos. Nós só trabalha 3 dias na 

semana. (J L S, 35 anos, trabalhador rural). 

 

 

Nós passamos necessidade. Não tem trabalho, o sindicato não ajuda com feira básica 

e nós fica só esperando pela vontade do patrão (S.S.P, 32, trabalhador rural). 

 

 

As indústrias de fabricação de açúcar produziam em grandes quantidades e, o homem 

do campo, conseguia ter a garantia de que durante seis meses do ano ele ficava empregado, 

enquanto que nos outros seis meses, lhe restava apenas a espera da próxima safra28. Essa 

situação é decorrente da forma como se dá o processo de industrialização do açúcar nas 

usinas.  

Durante seis meses é efetuado o corte da cana e o processo de industrialização do 

açúcar. Nos outros seis meses vai ocorrer o processo de cultivo que exige uma espera natural 

para o tempo de corte, ou seja, a safra e a entressafra. No primeiro momento (safra), o número 

de trabalhadores quase triplica, enquanto que na entressafra este número é reduzido. 

Esse movimento de safra e entressafra, sempre trouxe vários problemas para os 

trabalhadores da economia açucareira. No período de moagem (safra) da usina, os 

trabalhadores rurais aumentam o poder de compra e a economia local é acionada 

positivamente, ou seja, os setores de comércio e serviços reagem a esta entrada da renda 

circulando na economia. Em contrapartida, quando a usina pára de moer (entressafra) os 

trabalhadores das usinas e dos engenhos de cana-de-açúcar passam até necessidade, chegando  

 

                                                 
                

19 
Vale salientar que nos últimos anos o período de safra diminuiu de seis meses para quatro a três 

meses. Essa alteração, explica alguns estudiosos, são devido à redução no cultivo da cana, fatores explicados 

pelo esgotamento do teor produtivo da terra.
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ao final deste período em situação de miséria (fome), para novamente se re-erguerem com a 

nova safra.  

A celebração nas usinas entre os trabalhadores e os proprietários para comemorar o 

período de safra sempre foi realizado com muita sofisticação. Iremos utilizar como referência 

a Usina Barão de Suassuna (Figura 3). No entanto, esta prática era disseminada pela maioria 

das usinas de cana-de-açúcar da Zona da Mata Sul de Pernambuco. Os trabalhadores se 

reuniam dentro da usina para assistirem a celebração da missa campal (Figura 4), realizada 

pelo pároco do município e logo depois o derramamento de água benta (Figura 5), sobre as 

máquinas para que a “moagem” fosse mais lucrativa. Este ato era comemorado por todos, era 

o momento da chegada da tão desejada “fartura”. 

 

 

Figura 3: Localização geográfica da Usina Barão de Suassuna 
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Figura 4: Missa campal em comemoração à chegada da moagem 

 

 

Foto: Lucidalva Lyra (Ex-diretora da Escola Barão de Suassuna), sd. 

 

 

Figura 5: Derramamento de água benta para abençoar a moagem 

 

Foto: Lucidalva Lyra (Ex-diretora da Escola Barão de Suassuna), sd. 

 

Na entressafra o processo se dava de forma diferente, primeiro havia o desfile da 

escola que era mantida em parte pela usina (Figura 6), logo depois para comemorar a boa 



 lxi 

safra havia o churrasco para todos os trabalhadores. Desde a usina até os engenhos, se a 

distribuição de carne fosse em menor quantidade, logo era diagnosticado por eles que a safra 

havia sido fraca, do contrário, havia sido uma boa safra.  

Outro fato interessante nesta usina era a entrega dos troféus aos melhores 

trabalhadores do ano, isto era motivo de muito orgulho para quem estivesse recebendo o 

prêmio. Principalmente receber o troféu diretamente das mãos do “dono da usina” ou de 

alguns de seus parentes. Este pequeno reconhecimento reforçava nos trabalhadores o objetivo 

de produzir mais para na próxima safra ser novamente agraciado com o prêmio (Figura 7). O 

que estava em questão não era o valor do troféu, pois este não agregava valores em espécie, 

mas, sim, os valores do reconhecimento por todo um período de trabalho. 

No entanto, em contraposição a todo este universo cultural de comemorações, está o 

momento mais trágico para os trabalhadores. Ao término do período de safra, os trabalhadores 

ficavam à disposição do gerente geral que iria diminuir em mais de 50% (cinqüenta por cento) 

a folha de pagamento. Desta forma, os que estivessem dentro da lista iriam passar por volta de 

seis a sete meses aguardando que a usina voltasse a “moer” para que então estes trabalhadores 

pudessem vir a trabalhar novamente.  

 

 

Figura 6: Desfile da escola para comemorar o término da safra 

 

Foto: Lucidalva Lyra (Ex-diretora da Escola Barão de Suassuna, sd. 
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Figura 7: Entrega dos troféus para os melhores trabalhadores da safra 

 

Foto: Lucidalva Lyra (Ex-diretora da Escola Barão de Suassuna), sd. 

 

O período entre a safra e a entressafra tornou-se cada vez mais distante, devido ao 

fechamento das usinas no município da Escada (Figura 8). Diante deste processo restou aos 

engenhos trabalharem de forma independente, ou seja, fornecendo a matéria-prima (cana-de-

açúcar) para as usinas de produção do açúcar que estão instaladas em outros municípios. O 

processo de crise na produção açucareira vem acarretar danos ainda maiores para a vida dos 

trabalhadores rurais que dependem deste setor. Como vai afirmar uma das trabalhadoras 

entrevistadas, que hoje sobrevive com o trabalho temporário: 

 

 

Quando a usina muia, a gente tinha um dinheirinho no final do ano, agora é só 

fome.Teve um tempo, quando foi ficando dificil, a gente ainda trabalhava 4 meses, 

aí as coisa foi piorando, e agora nos só trabalha 3 dias na semana, quando tem 

serviço. Hoje não passo muita necessidade porque tenho uma vendinha, mas também 

quase não recebo nada. O povo não tem dinheiro pra pagar! (M.J.S., 53 anos, 

trabalhadora rural). 
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Figura 8: Situação atual da Usina Barão de Suassuna. 

 

  

Foto: Patrícia Cabral, 2004. 

 

 

Esse processo que permeia a economia açucareira torna ainda mais grave à situação de 

sobrevivência dos trabalhadores rurais no município da Escada. O aumento do desemprego no 

setor açucareiro contribuiu ainda mais para o problema do êxodo rural, como podemos 

observar no capítulo anterior e também nos fundamentar nos dados demográficos do IBGE 

(2002) que apresenta uma taxa de urbanização no município de 79,5%. É importante ressaltar 

que a falta de oportunidades no campo provocou e ainda provoca a expulsão dos 

trabalhadores rurais para a zona urbana.  

Todavia, na cidade, a situação de miserabilidade se reproduz de forma mais grave, 

pois estes trabalhadores se agregam ao exército de desempregados que já fazem parte da 

população deste município, desta forma aumentam a legião dos excluídos e o número de 

problemas sem solução que fazem parte do cotidiano desta cidade. 

O setor vem passando por altos e baixos no seu processo de produção. A década de 

setenta, foi o período de maior produção de açúcar na Zona da Mata Sul de Pernambuco. 

Todavia, a estatística do IBGE (Figura 8) aponta para uma baixa taxa na qualidade de vida da 

população da cidade de Escada, ou seja, embora tenha havido crescimento econômico neste 

período, este crescimento não se caracterizou como desenvolvimento econômico para a 
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região. Reforçando mais uma vez a concentração de renda por parte de uma pequena parte da 

população (usineiros e donos de engenhos de cana-de-açúcar, principalmente). Segundo o 

IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), a cidade em alguns pontos, cresceu 

mais de 50% no ano de 1991 se comparado com a década de 1970.  

 

Figura 9: Índice de Desenvolvimento Humano – ESCADA (IDH-M) 
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Fonte: Dados coletados no IBGE – 2002. 

 

De acordo com os dados concernentes à longevidade, educação e renda, do município 

de Escada, na década de 1970, a qualidade de vida se encontrava abaixo do mínimo 

estipulado. Em contrapartida, durante esse mesmo período o município contava com o 

funcionamento de três usinas de cana-de-açúcar, como vimos anteriormente, com plena 

produção açucareira. Essa contradição confirma que as usinas de cana-de-açúcar sempre 

ofereceram emprego, mas, no que diz respeito à qualidade de vida (desenvolvimento 

econômico) para a população e conseqüentemente para os trabalhadores do campo, essa 

melhoria na qualidade de vida nunca foi caracterizada de fato. 

Para Andrade (2001:42) as usinas e os engenhos de cana-de-açúcar trouxeram 

modificações sensíveis à produção açucareira, em contrapartida, foram os responsáveis pelo 

aumento da concentração de renda, ao mesmo tempo em que estimulavam a concentração 

fundiária. Por conseguinte, acentuaram as diferenças sociais no campo e estimularam ao 

máximo a monocultura da cana-de-açúcar; sempre esfomeada por terras, de modo que o 

plantio da cana passou a invadir também as áreas em que os moradores cultivavam lavouras 

de subsistência, contribuindo para proletarizar o trabalho rural, uma vez que exigia um 

mínimo de cinco dias de trabalho por semana, inviabilizando as atividades paralelas, 

freqüentemente, desenvolvidas pelos moradores. 
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5.2 ORGANIZAÇÃO DO SINDICATO RURAL EM ESCADA E AS PRÁTICAS 

ASSISTENCIALISTAS: AVANÇOS OU RECUOS? 

 

 

A relação de troca e dependência marcam durante décadas a região rural do município 

de Escada. Trabalhadores rurais explorados e expropriados, sem garantias para uma qualidade 

de vida digna, retratam o quadro histórico deste município, conhecido como “princesa dos 

canaviais”. Se não fosse esta trágica constatação de séculos de exploração e dominação, 

poderíamos até confirmar esta insígnia.  

O contexto histórico no qual estão inseridos os trabalhadores rurais, não nos permite 

concordar com este título de nobreza. Pois, compreender os processos de organização e luta 

destes trabalhadores, é sem dúvida um caminho, não só necessário, mas obrigatório, uma vez 

que a sua história expressa uma singularidade repleta de contradições, a começar da insígnia 

pela qual se tornou conhecido o município de Escada.  

Como podemos observar, a década de 1950 foi bastante significativa para os 

movimentos sociais, principalmente para a formação dos sindicatos rurais. Durante este 

período em Escada os trabalhadores rurais se articulavam em movimentos sociais de forma 

ainda incipiente. São encontrados indícios da formação da JOC (Juventude Operária Católica) 

que depois passou a se chamar ACO (Ação Católica Operária) e hoje responde por MTC 

(Movimento de Trabalhadores Cristãos).  

Alguns membros destes movimentos também estavam inseridos no Partido Comunista 

(PC )na epóca. Segundo vai afirmar um dos componentes da ACO na época e também 

operário da indústria de tecidos PIRAPAMA, situada neste município: 

 

 

No período da ditadura militar de 1964, quando fizemos a primeira greve na cidade, 

a polícia veio logo à nossa procura, tivemos que fugir e passar uns quinze dias na 

mata, quando voltamos, o dono da fábrica, na época Dias Lins, nos chamou e pediu 

para que voltássemos ao trabalho (V. F. 65 anos). 

 

 

A partir do crescimento dos movimentos sociais é que iria se construir a organização 

do sindicato rural neste município. A organização deste sindicato que estava se formando não 

era muito distinta daqueles sindicatos rurais que se estruturavam em outros lugares do país. 
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Para os proletários29 de uma cidade essencialmente rural como Escada, cabia simplesmente, o 

trabalho determinado pelo patrão, portanto nenhum direito lhes era garantido. Esta era a 

lógica que permeava as relações de poder entre usineiros e proletariados. 

A cultura de subordinação remonta os períodos coloniais. Hoje, estimulada no interior 

das relações entre os proprietários das terras e os assalariados. Os primeiros se investem de 

poder para manutenção do status quo, utilizando-se tanto de força ideológica e política, como 

de forças que se objetivavam nas relações de trabalho, com a apropriação da mais valia 

absoluta, e do não pagamento de horas excedentes. 

Araújo (2001:49) considerando as relações de forças no espaço rural, encontra uma 

linha de ligação entre os coronéis e os novos empresários na forma de reprodução da cultura 

de dominação e composição de forças com o Estado. Assim, ela afirma que continua em 

pauta: 

 

 

A reprodução da cultura do favor e clientelismo, tão cara à cultura política brasileira 

e, em especial, ao Nordeste dos coronéis, muitos dos quais agora transformados e/ou 

substituídos por empresários modernos, que se alinham entorno das diferentes 

esferas de poder. 

 

 

É nesse contexto da cultura do clientelismo que se dá o aumento da pobreza e a 

reprodução das várias formas de práticas assistencialistas. É importante ressaltar que essa 

situação é resultado do processo de expropriação do homem do campo e da manutenção dos 

latifúndios. Assim como ocorreu no Brasil, de modo geral, o sindicato rural de Escada foi a 

alternativa encontrada pelos trabalhadores rurais para combater a ausência de direitos.  

Até o início década de 1950, o homem do campo trabalhava meramente sob a 

condição da obediência aos seus patrões. Qualquer atitude contrária à vontade do empregador 

era suficiente para promover-se expulsão, castigos e muitas vezes, dependendo do tamanho da 

desobediência, à morte destes trabalhadores. Um dos trabalhadores rurais em entrevista 

descreve essa situação de violência: 

 

 

No ano de 1950 eu trabaiava num engenho que tinha um lugar já pronto pra mandar 

castigar o trabaiador que reclamasse o seu direito. Teve um amigo meu que perdeu  
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 Lembrar que, naquela época, os trabalhadores rurais já haviam se proletarizados na agricultura, nas 

frentes das atividades agro-açucareira. 
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até a vida. Foi colocado pra fora do serviço e as conta dele tava errada, aí, ele foi 

reclamar, o patrão pagou, mais ele num chegou a sair do engenho, por que o patrão 

mandou dar cabo dele (J.H.S, 74 anos, trabalhador rual). 

 

 

Sobre a violência a que esses trabalhadores eram submetidos, Marcos Martins relatou: 

 

 

Impera no município de Escada a lei do tronco, do seqüestro e da prisão 

incomunicável. Nos engenhos bangüês, que atualmente são sucursais das usinas, e 

nos engenhos Solidade, Arandu, Canto Escuro, Sapucagi e Conceição, reina o pior 

terror do mundo. Os capangas dos latifundiários são armados com fuzil modelo 1908 

(privativo das forças armadas) e metralhadoras portáteis. O banho pela madrugada, a 

surra e até a pena de morte são ditados pelos latifundiários que fazem as leis dos 

seus engenhos. Quem não quizer acreditar é só se passar por camponês e vir 

trabalhar aqui em Escada ou em qualquer dos municípios pernambucanos (Citado 

em DABAT apud “A LIGA”, 1962:3). 

 

 

Os donos de engenho e usineiros agiam como se o trabalhador rural fosse um objeto 

de sua propriedade, no qual ele poderia usufruir. Trabalhadores submetidos a todo tipo de 

exploração e dominação caracterizavam o cenário dos grandes canaviais. Encontramos na 

afirmação de Marcos Martins, em entrevista feita ao jornal A Liga, considerações que 

expressão o sentimento de opressão e ameaça que perpassava as relações de dominação: 

 

 

O único direito que a gente ainda desfruta é o sol, a lua, as estrelas, as chuvas o 

vento e o verão, porque estes são fruto da natureza do contrário, os latifundiários já 

tinham tomado e assim mesmo têm vontade (Citado em DABAT apud “A LIGA”, 

1962:3). 

 

 

Como pôde ser observado, os trabalhadores rurais viviam sob a pressão dos 

latifundiários, ou seja, qualquer questionamento sobre a forma de tratamento ou o valor do 

salário era suficiente para perderem a própria vida. Denunciando desta forma que o município 

sempre foi marcado pela riqueza dos senhores do açúcar e a miséria e opressão dos 

trabalhadores rurais explorados nos grandes canaviais. 

Ressaltando assim que, o forte poder dos senhores da cana é que imprimiam respeito 

pela força, causando reações de medo entre os trabalhadores rurais. Para contrapor esta 

relação de poder, tais trabalhadores iniciaram as primeiras reuniões para fundar o sindicato 

rural em Escada, a partir de 1954. Em sua tese de doutorado, Dabat (2003:68), tratando da 
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organização dos trabalhadores rurais no Brasil, aponta o sindicato de Escada como um dos 

primeiros a se organizar no nordeste: 

Em 1955, existiam apenas cinco Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR‟s) 

reconhecidos: dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um na Bahia, e um em Pernambuco, 

justamente na zona canavieira (Barreiros, reconhecido em 1954). Em 1960, 22 outros estavam 

esperando seu registro no Ministério do Trabalho, além de Barreiros, Rio formoso, Serinhaém 

e Escada. 

Alguns relatos, da pesquisa de campo, referem-se à presença de membros do Partido 

Comunista durante o processo de formação do sindicato, no sentido de contribuírem com as 

mobilizações e as lutas sindicais. Essa participação de comunistas no campo, não ocorreu de 

forma tranqüila, pois logo surgiram alguns conflitos entre os movimentos sociais, que também 

lutavam por mais espaço junto aos trabalhadores rurais. 

O processo de organização teve como resultado a 1ª Assembléia realizada no Bairro da 

Atalaia30. Esta mobilização gerou a desconfiança dos coronéis, que logo usaram do seu poder 

de força, para coibir o movimento sindical em gestação no município. No registro da 

entrevista com um dos antigos trabalhadores rurais, encontramos a seguinte afirmação: 

 

 

Quando começou a reunião, os usineiro trataro logo de ameaçar e chamar os 

trabalhadores de agitadores, eles com medo, arribaram, foram embora de Escada e 

somente no final da década de 1950 retomaram a luta para a fundação do sindicato 

(J.V.F, 74 anos, trabalhador rural). 

 

 

Mesmo em meio a tantos conflitos sociais na época, mas especificamente os que 

tratavam de relações de poder e subordinação, o sindicato dos trabalhadores rurais em Escada 

foi fundado e teve como primeiro presidente, Benedito José da Mesquita, um trabalhador rural 

que demonstrava certa ligação política com José Lopes de Siqueira Campos, usineiro 

poderoso do Estado de Pernambuco. Esta relação foi denunciada por Marcos Martins, um 

outro trabalhador rural que, a partir daí, passou a liderar um grupo de dissidentes, 

estabelecendo uma divisão entre os trabalhadores. O primeiro grupo apoiava o Benedito José 

da Mesquita, enquanto que o outro, encontrava-se sob a liderança do Marcos Martins, que se 

tornaria em 1962, também presidente do sindicato de trabalhadores rurais de Escada.  
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 Bairro localizado na zona urbana da cidade de Escada, foi o primeiro onde se localizou a sede do 

sindicato em Escada. 
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Para nos situarmos no contexto político e histórico da época, no ano de 1962, Miguel 

Arraes de Alencar foi eleito governador de Pernambuco. Pelo fato deste representante do 

estado ser vinculado à oposição, desencadeia-se um grande estímulo à mobilização geral dos 

trabalhadores, dando origem a vários sindicatos, em diversos municípios pernambucanos. A 

luta contou com o apoio da CONTAG – Confederação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Pernambuco – e da FETAPE – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Pernambuco. 

Neste sentido, a organização dos trabalhadores rurais em sindicatos refletiu sua 

insatisfação com o descaso com que eram tratados, tanto pelo poder público, como pelos 

senhores de engenho. De modo geral, a febre das mobilizações para fundação de sindicatos 

tomou conta das cidades do interior, causando preocupação aos senhores da cana. Francisco 

Julião, então deputado, era um dos fortes incentivadores da luta das Ligas Camponesas e dos 

Sindicatos Rurais. Como vai afirmar Malagodi (2004: 162): 

 

 

Do ponto de vista da administração dos conflitos trabalhistas, predominava a 

absoluta falta de direitos, o que tornava necessário um novo tipo de mediação, não 

oferecido pelos mecanismos institucionais ou informais existentes na época. 

 

 

Certamente, o movimento de contestação no campo carrega aspectos importantes da 

formação política e ideológica da cidade de Escada. Se geograficamente esta cidade foi e 

continua sendo evidenciada pela produção da cana-de-açúcar, sociologicamente e 

antropologicamente foi símbolo de violência, assassinatos, torturas e inúmeras atrocidades 

cometidas pelos coronéis da zona da mata. 

Segundo Malagodi (2004: 163): 

 

 

Apesar de a sindicalização ter surgido a partir de lutas muito específicas, o Sindicato 

de Trabalhadores Rurais acabou sendo uma entidade plural, agregando pequenos 

proprietários e diaristas, e integrando todas as demais categorias de trabalhadores e 

camponeses autônomos e semi-autônomos (moradores e parceiros, principalmente). 

Com isso, o sindicato de trabalhadores rurais tomou em cada município ou região 

um aspecto próprio e característico. No entanto, mesmo tendo sido fruto de lutas 

específicas, concentradas em algumas regiões específicas do país, o movimento não 

deixou ter uma bandeira unificadora: a luta pela terra. Esta se oficializou na luta pela 

reforma agrária, bandeira essa que atravessou as últimas quatro décadas e 

sobreviveu a todas as conjunturas do movimento sindical, tornando-se um elemento 

de unificação no plano nacional e uma frente de ação no campo político e 

institucional. 
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Desta forma podemos analisar que a especificidade do sindicato rural em Escada em 

torno de práticas assistencialistas não corresponde a realidade de todos os sindicatos rurais, no 

entanto,  a própria história do sindicato rural em Escada traz a tona o movimento pendular 

entre avanços e recuos. Os relatos encontrados na pesquisa de dados secundários ou na 

pesquisa de campo refletem esse embate quando definem suas práticas atuais contrapondo-se 

as propostas na sua fundação. 

Os anos 1990 são marcados pelas mudanças econômicas no cenário da Zona da Mata 

Sul de Pernambuco, especificamente na produção açucareira. O fechamento das usinas gerou 

desemprego e conseqüentemente a desmobilização dos trabalhadores da indústria e dos 

trabalhadores rurais. Como vai apontar Malagodi (2004: 165): 

Assim, nos anos noventa, o sindicalismo rural passa a enfrentar uma situação 

resultante das mudanças ocorridas na agricultura, principalmente nas três décadas anteriores. 

Onde havia a forte presença do assalariamento, como nas regiões canavieiras de São Paulo, 

por exemplo, o dinamismo na demanda por força de trabalho perdeu seu ímpeto em função do 

forte processo de mecanização, ou então pelo enfraquecimento da atividade, como no caso da 

Zona da Mata nordestina. 

O surgimento de uma nova conjuntura político-econômico-social aumenta ainda mais 

os conflitos sociais existentes na zona rural e urbana. Os desafios lançados com a 

incorporação do ideário neoliberal nas políticas públicas e pela revolução tecnológica 

impuseram aos camponeses a necessidade de encontrar alternativas mais específicas de 

combate ao novo projeto de exploração (SADER & PABLO, 1995).  

O sindicalismo rural refletindo a fragilidade das iniciativas de greves, das alterações 

no cenário econômico, das decisões políticas contrárias aos interesses classistas e da 

permanente condição dos trabalhadores explorados pela modernidade, foi condicionado a 

adotar outras formas de encaminhar as lutas sindicais afastando-se das formas de 

reivindicação e de contestação. No cenário nacional, a CONTAG e as confederações, na 

tentativa de reverter este quadro aprovaram o PADRS, como já foi citado anteriormente.  

Aqui, não pretendemos defender os encaminhamentos do PADRS, pois eles em si 

exigiriam algumas considerações teóricas. Embora possam ser questionados, pelo fato de se 

constituir um mecanismo apropriado pelo capital na tentativa de superação da crise da época, 

atua também como forma de aglutinar forças em torno de um projeto da classe trabalhadora. 

No entanto, os direcionamentos nacionais, na prática do sindicato rural do município de 
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Escada, não vêm sendo aplicados, pois nesse momento, as ações e direcionamentos se 

tornaram ainda mais conservadores, no sentido de utilização de mecanismos assistencialistas. 

Atualmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município da Escada está situado 

no Bairro Maracujá com sede própria e uma boa infra-estrutura física. Dispõe de dois 

veículos: uma caminhonete para uso da diretoria e uma Van para uso dos trabalhadores rurais 

quando estes precisam de transporte para ir ao médico ou para a DRT (Diretório Regional do 

Trabalho). O sindicato é regido por estatuto próprio, no qual são órgãos da administração a 

Diretoria e o Conselho Fiscal. A diretoria é composta por três membros efetivos, com igual 

número de suplentes para um mandato de três anos e a eleição é efetivada através de 

assembléia geral. Hierarquicamente a direção está constituída da seguinte forma (Figura 10): 

 

Figura 10: Organograma da estrutura organizacional do STR de Escada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: STR de Escada, 2004. 

 

O Conselho Fiscal é constituído por três membros, com igual número de suplentes, 

eleitos em assembléia geral para um mandato de três anos e é responsável pela fiscalização da 

gestão financeira. O sindicato é composto por 12 membros, no entanto, apenas os membros da 

diretoria executiva são licenciados do trabalho e recebem cada um, cinco salários mínimos 

por parte da categoria de trabalhadores rurais assalariados associados ao sindicato.  

Estes trabalhadores associados pagam o valor referente a uma diária de trabalho ao 

STR a cada quinze dias. Representando setenta e dois engenhos, o sindicato de trabalhadores 

 

STR

Diretoria 

Executiva

Conselho

Fiscal

Presidente Secretário Tesoureiro Três membros



 lxxii 

rurais de Escada (Figura 11) oferece para os seus associados os seguintes serviços: dois 

advogados, um médico, um dentista, um carro que viaja três vezes por semana para o Recife e 

o pagamento de exames realizados por seus associados.  

 

 

Figura 11: Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Escada 

 

Foto: Patrícia Cabral, 2004. 

 

O estatuto foi durante algumas vezes citado pelo presidente como um dos documentos 

mais utilizados para lutar pelas reivindicações dos associados. No entanto, analisamos uma 

contradição no que diz respeito à teoria e a prática conduzida por este sindicato. Segundo rege 

o estatuto dos STR do município da Escada, ele tem por objetivos: 

 

 Proteger os direitos e representar perante as autoridades administrativas e 

judiciárias os interesses gerais de sua categoria ou os interesses individuais de 

seus associados; 

 Funcionar como órgão técnico e consultivo no estudo e soluções dos 

problemas que se relacionam com a atividade da categoria; 

 Celebrar convenções ou contratos coletivos de trabalho, convênios e manter 

relações com entidades nacionais e internacionais; 

 Reivindicar dos poderes públicos os direitos das categoria. Manter serviços de 

assistência jurídica para seus associados; 
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 Promover a criação de cooperativas; 

 Fundar e manter escolas de formação sindical e reivindicar do poder público, 

escolas de alfabetização de 1º e 2° graus; 

 Lutar pela desapropriação de terra para os trabalhadores rurais e coordenar o 

processo de reassentamento; 

 Criar delegacias sindicais e comissões de engenhos; 

 Promover a filiação de todos os trabalhadores da área assistida; 

 Filiar-se à FETAPE e pagar pontualmente a taxa; 

 Lutar pela reforma agrária; 

 Lutar pelo aprimoramento da Previdência Social no campo. 

 

Como podemos observar, um dos principais objetivos do estatuto deste sindicato está 

relacionado com a reforma agrária. No entanto, quando indagado sobre a ação do sindicato 

rural no que se refere aos encaminhamentos para a reforma agrária, o presidente do sindicato 

afirmou: 

 

 

O sindicato de Escada tá praticamente parado nesse ponto. Os assentado não tem 

interesse de se associar. Fui em Giquí e Cachoeira, pra eles se associar. Tive 

conversando com o presidente da FETAPE, falei pra ele da necessidade do povo de 

lá, o povo lá pertence ao MST, lá num tem energia, lá o descaso é total. Ele disse o 

seguinte: “se eles quiserem romper com o MST, a gente tem um convênio com o 

governo federal e FETAPE”. Tou indo lá negociar com eles, se quiserem se associar, 

nós briga por eles por energia, escola, desenvolvimento sustentável (E.S.S. 43 anos). 

 

 

Diante deste contexto podemos analisar que o sindicato rural em Escada utiliza uma 

prática contrária ao que está no estatuto. Ainda sobre as possibilidades deste órgão de 

representação efetivar ações relacionadas a reforma agrária o presidente responde: 

 

 

A realidade é está, que o trabaiador vai ocupar um engenho a fim de reforma agrária, 

e daí por diante ele fica lá desassistido, sem patrão, num tem patrão num tem renda. 

Num tem renda, num tem acesso aos alimento pra sobreviver, ele sem conseguir 

sobreviver, vai ter que ir trabaiar com outro rendeiro e vai deixar o terreno dele lá no 

mato, sem plantar, ou uma coisa ou outra, essa é a realidade do homem do campo. 

Quando dá tem alguns que pegam o dinheiro e vai gastar, compra um cavalo, um 

carro veio. Qquando ele é nato do engenho mesmo, aí pronto, fica lá, mas como tem 

nesses assentamento por aí, pessoas que nem sabe nem o que é inxada, não sabe 

acunhar uma inxada, vai pra lá trabaia numa terra que num é coisa boa. Eu já 
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trabaieie sei que num é coisa boa, quando vai pra lá estranha. Aí o cara não encara 

aquela realidade, e acaba vendendo a terra. Termina aquelas terra voltando pras mão 

do latifúndio (E.S.S 43 anos). 

 

 

Nesta fala podemos observar o distanciamento existente entre o sindicato rural em 

Escada e a reforma agrária. Sobre questão agrária Martins (1997: 61), vai nos explicitar que a 

reforma agrária é uma possibilidade de solução para a questão agrária. A questão agrária é o 

problema, e a reforma agrária é a solução do problema. Por questão agrária este município 

conhece seus resultados entranhados na miséria vivenciada pela população trabalhadora rural.  

Desta forma, foi possível observar na pesquisa a evidência da pobreza na zona rural, 

sobretudo destes trabalhadores rurais, pobreza esta que vem aumentando quantitativa e 

qualitativamente. Com o fechamento das usinas de cana-de-açúcar, estes trabalhadores, 

despreparados para assumir outras atividades desvinculadas da agricultura açucareira, se 

tornam mais vulneráveis aos processos de degradação humana, fome, insalubridade, falta de 

habitação e outras expressões desta questão social (Figura 12 e 13). 

 

Figura 12: Casa de trabalhadores da Usina Barão de Suassuna. 

  

Foto: Patrícia Cabral, 2004. 
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Figura 13: Escassez de água potável na Usina Barão de Suassuna. 

 

Foto: Patrícia Cabral, 2004. 

 

 

A situação de miséria em que se encontram os trabalhadores rurais colabora para a 

valorização da prática assistencialista. É emblemática a afirmação de um dos trabalhadores 

rurais do município de Escada, quando na entrevista é indagado pelo papel do sindicato rural 

e sua prática assistencialista: 

 

 

Com o outro presidente do sindicato era melhor, ele trazia feira básica pra gente toda 

semana. Quando a usina parava de moer e a gente começava a passar necessidade 

ele trazia logo a feira, também quando tinha reunião, nós ia pra lá, pra ouvir eles 

falar. (J.L.S, 33 anos, trabalhador rural). 

 

 

Como podemos perceber a prática assistencialista exercida pelo sindicato rural, 

especificamente, o de Escada, imprime um caráter de dependência do trabalhador rural a este 

órgão de representação, de forma que, quanto mais essa prática é expandida, mais se instaura 

a credibilidade do dirigente e do órgão de representação.  

 A história do homem do campo é marcada por várias lutas ao longo do processo de 

organização dos movimentos de lutas sociais rurais. Com isto, é interessante perceber que 

alguns trabalhadores que estiveram presentes neste período sentem a falta da organização por 

parte do sindicato rural no que diz respeito a movimentos que devam ir além das práticas 
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assistencialista. Como vai apontar alguns entrevistados, entre estes uma trabalhadora rural que 

vai afirmar: 

 

 

Quando o meu marido era vivo, eu ia com ele pras reunião do sindicato, ele gostava 

muito de participar, o presidente naquela época era mais ativo, reunia a gente pra 

organizar as greve, pra lutar pelos direito da gente. Hoje, não, eu num participo 

porque o presidente num vem nem aqui pra briga pela base da gente. (S.J.S, 50 anos, 

trabalhador rural). 

 

 

Como vai afirmar Sigaud (1986: 328), o “ciclo das greves”, iniciada em 1979, mesmo 

que não tenha sempre alcançado avanços na regulação do trabalho, era um momento de 

afirmação de identidade dos trabalhadores, do fortalecimento de uma unidade em torno de 

objetivos comuns. Como podemos analisar houve um período em que a participação dos 

trabalhadores rurais era mais ativa. No entanto, o atual cenário aponta de um lado, 

latifundiários famintos por acumulação de capital, do outro, trabalhadores rurais assalariados 

ansiosos por justiça social, mas, atrelados as políticas assistencialistas. 

Desta forma podemos analisar como cada vez mais se desenha o cenário antagônico 

do setor canavieiro, a luta desigual entre o capital e a força-de-trabalho, torna-se cada vez 

mais visível, no sentido de que, de um lado temos o capital que incorpora novas formas de se 

reproduzir para superar as crises da indústria agro-açucareira; de outro, o trabalhador rural, 

que para sobreviver, com o mínimo de qualidade de vida é obrigado a aceitar todas as formas 

de assistência que lhe é dada, quer seja pelo patrão, pelo Estado ou pelos órgãos 

representativos. 

Não é difícil de se perceber a armadilha em que se encontra o sindicato, quando coloca 

como prioridade as ações assistencialistas. Em Escada, a expectativa do trabalhador rural para 

receber a assistência é culturalmente reforçada, tanto pelas condições acima referidas, como 

pela alienação política em que freqüentemente se envolvem.  

O Estado quando se omite em aplicar as políticas públicas aos trabalhadores rurais, ele 

está beneficiando aos latifundiários a obterem maior poder de barganha na luta de classes. 

Sem perspectiva de qualidade de vida, o trabalhador é subordinado às condições de 

exploração da classe dominante em todas as suas formas. O espaço rural onde emana a 

desigualdade social contribui em vários aspectos para o aumento da questão social no campo 

nas suas diversas expressões. 
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Em nome de assistir aos trabalhadores rurais, em suas necessidades emergenciais, o 

sindicato rural não utiliza a política reivindicatória de direitos, optando, então pelas ações 

imediatas. Como vai afirmar o presidente do sindicato: 

 

 

O nosso sindicato é o que mais faz pelos trabalhadores, os outros sindicatos só 

descontam dos trabalhadores, o nosso, não. Leva para médico, tem dentista e o 

advogado para resolver as causas (E.N.B., 43 anos, presidente do sindicato). 

 

 

O Movimento do Sindicato de Trabalhadores Rurais encaminha as políticas conforme 

as necessidades exigidas pelos trabalhadores rurais, sem tentar ultrapassar a prática 

assistencialista. Desta forma, o sindicato rural em Escada ao se prender a ações 

assistencialistas contribui com a falta de perspectiva para os trabalhadores rurais assalariados. 

Indagado sobre os encaminhamentos das lutas pela terra e sobre posições do sindicato em 

relação ao MST, a resposta do presidente, foi incisiva: 

 

 

O problema dos Sem Terra é que eles não querem se filiar ao sindicato, desse jeito 

fica difícil a gente brigar junto com eles. Eu tou tentando trazer os aposentado pra se 

filiar, mais é difícil. Os custo com a despesa é alto, se não tiver filiação não dar pra 

fazer nada (E.N.B., 43 anos, presidente do sindicato). 

 

 

A perspectiva desenhada nessa fala refere-se a um interesse muito dirigido, ou seja, a 

filiação de trabalhadores. É também com essa bandeira, que muitas das ações são dirigidas e 

voltadas para o assistencialismo. Nesta perspectiva, o sindicato rural do município de Escada 

atende apenas aos trabalhadores assalariados associados ao órgão, de modo que quando estes 

se encontram desempregados perdem seu vínculo.  

Com o fechamento das usinas, o que mais aumentou foi, exatamente, o número de 

trabalhadores desempregados. Assim, a falta de uma política mais dinâmica e estruturada por 

parte do sindicato no que se refere à organização e mobilização dos trabalhadores tem levado 

ao afastamento de muitos destes. Como pode ser observado neste depoimento: 

 

 

Eu só sou filiado ao sindicato porque disconta na folha, se não, eu não era do 

sindicato! Não vou pra reunião porque num resolve nada mermo! (J.L.S., 27 anos, 

trabalhador rural). 
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Para os que continuaram empregados e associados, o sindicato fortalece a prática 

assistencialista. É importante ressaltar que esta prática, indiretamente, auxilia o patrão no 

processo de dependência dos trabalhadores rurais, pois a mesma tem um caráter imediatista, 

atendendo os problemas que estão sendo vivenciados no presente.  

Em pleno século XXI, diante de tantas mudanças e transformações, a existência do 

trabalhador rural parece transcorrer entre satisfações, temores e sofrimentos. Satisfações que 

podem ser advindas de tempos em que os trabalhadores se organizaram e buscaram os seus 

direitos inseridos nas várias formas de engajamento, como já indicamos anteriormente. 

Apesar das modificações, existem relações que não foram extintas e permanecem 

inalteradas desde o período da colonização como a pobreza da população trabalhadora rural e 

a elevada concentração da terra e do poder. O controle monopolístico da propriedade 

fundiária está na base do processo de exclusão social da população rural que, impedida de ter 

acesso à propriedade da terra foi levada a se submeter às formas extremas de exploração 

(Leite et al, 2004:52). 

Entretanto, no que se refere a temores e sofrimentos, essa perspectiva de dependência 

assistencialista nos leva a refletir sobre o pensamento de Paulo Freire (1987), quando se refere 

à consciência que o homem deve ter sobre o seu poder de transformação. Se compreendermos 

que a afirmação de Freire (2001) é válida enquanto execução da “ação libertadora”31 como 

prática política do sindicato, não apenas para os trabalhadores rurais, mas, também aos 

representantes sindicais, pois, tanto uns quanto os outros, precisam se entender como sujeitos 

da história. Isso não quer dizer, que não se tenha de levar em conta as condições objetivas em 

que eles estão inseridos. 

A necessidade de independência e libertação exige a execução da ação libertadora, que 

segundo Freire (1987:53) reconhecendo esta dependência dos oprimidos como vulnerável, 

deve tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la em independência. Esta, porém, não é 

doação que uma liderança, por mais bem-intencionada que seja, lhes faça. Não podemos 

esquecer que a libertação dos oprimidos é libertação de homens e não “coisas”. Por isto, se 

não é autolibertação – ninguém se liberta sozinho -, também não é libertação de uns feita por 

outros.  

                                                 
31

 Para Freire, ação libertadora tem o sentido de que o homem seja o sujeito e não o objeto no processo 

de transformação social.  
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O uso da prática assistencialista como mecanismo de manter os trabalhadores 

associados é bastante eficaz, pois os tornam dependentes do sindicato. Afirmações como a de 

um dos entrevistados do Engenho Timbô-Assú, reflete o nível de dependência: 

 

 

O sindicato é bom, quando a gente precisa ele dá as coisa. O presidente do outro 

mandato era melhor. No tempo de crise trazia feira básica pra gente. Esse não, até 

agora num trouxe nenhuma cesta, mas, precisei levar meu filho ao médico e ele 

mandou o carro, então isso também é bom (M. P. T., 35 anos, trabalhador rural). 

 

 

É necessário que o trabalhador rural perceba a sua importância nas tomadas de 

decisões dentro e fora do sindicato rural. O resultado desta atitude vai interferir tanto na 

subjetividade dos indivíduos quanto possibilitará a construção do sujeito coletivo, aquele que 

faz a história. É ao se perceberem consciente, um agir que supera a simples máquina de 

trabalho. Embora não tenham sido muitas as falas que tenham apontado para este ponto de 

vista, encontramos uma senhora, aposentada que fez a seguinte consideração: 

 

 

O sindicato sozinho não faz nada, precisamos se reunir, ir pras reuniões que o 

presidente chamar. Porque se o presidente ficar só ele não vai ter força pra enfrentar 

o patrão (S.S.S., 60 anos, trabalhadora rural aposentada). 

 

 

Em uma assembléia geral (Figura 14), ocorrida no mês de agosto de 2004, o sindicato 

de trabalhadores rurais do município de Escada articulou mais de cnto e cinquenta 

trabalhadores, no qual estiveram presentes alguns políticos locais e regionais. No entanto, esta 

assembléia legitimava a aliança entre os partidos políticos (PSB e PT) e o sindicato dos 

trabalhadores rurais. Com os associados presentes na assembléia os acordos foram firmados 

entre o órgão de representação dos trabalhadores rurais e os partidos políticos. O segundo 

receberia o apoio dos trabalhadores rurais na campanha em troca da Secretaria de Agricultura 

que ficaria a disposição do sindicato, como também o financiamento de tratores e 

ambulâncias. O acordo assumido faz garantir que o partido em questão iria obter apoio total 

do sindicato rural e sindicalizados nas eleições para prefeito e vereadores (diário de campo). 
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Figura 14: Assembléia geral do STR de Escada 

 

Foto: Patrícia Cabral, 2004. 

 

 

Como podemos analisar, o interesse pelas assembléias se tornam maior quando se trata 

de questões assistenciais segundo o sindicalizado  J. B. S: 

 

 

Eu tou sindicalizado porque é o jeito, já vem descontado na foia, mais por mim, eu 

num pagava, não. O sindicato num faz nada pela gente, num vem nem aqui discutir a 

base do serviço, o patrão faz o que quer. A gente precisa de feira básica e ele num 

trai. (J.B.S, 27 anos, trabalhador rural). 

 

 

Esta constatação na pesquisa de campo nos leva a analisar que a ação sindical no 

município de Escada, por um lado, consegue satisfazer algumas das necessidades 

emergenciais dos seus associados, por outro, torna-os dependentes, acomodados e 

desconhecedores do seu poder de ação histórica. Marx, desde o início de suas elaborações, 

enfatizou que, ao se relacionar com a natureza, o homem a transforma, ao mesmo tempo em 

que é transformado. Essa é a base da ontologia do ser social (LUKÁCS, 1997).  

É também nessa lógica que ele vai reafirmar a tese das lutas sociais. Para Marx, o 

homem faz a história, mas não, nas condições que ele quer. Ou seja, trabalhar essas 

condições, no seu sentido subjetivo (a política, a cultura, a educação, etc.), é construir nos 
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indivíduos a consciência de classe, a possibilidade de transformar a sua realidade (MARX & 

ENGELS 1998).  

Mudanças dessa natureza, não se dão através de práticas meramente assistencialistas, 

pelo contrário, só através de lutas contínuas, numa aproximação do pêndulo revolucionário, é 

que pode haver transformações no campo. 

Para Paulo Freire (1987:54), as transformações não podem ser realizadas com homens 

pela “metade”32. E, quando tentamos, realizamos a sua deformação. Mas, deformados já 

estando, enquanto oprimidos, não pode a ação de sua libertação usar o mesmo procedimento 

empregado para sua deformação. O caminho, por isto mesmo, para um trabalho de libertação 

a ser realizado pela liderança revolucionária, não é a “propaganda libertadora”. Não está no 

mero ato de “depositar” a crença da liberdade nos oprimidos, pensando conquistar a sua 

confiança, mas no dialogar com eles. 

Contudo, é interessante analisarmos que a atitude do representante do sindicato em 

primeira ordem é a de ajudar aos trabalhadores rurais. Para isto, utiliza-se da prática 

assistencialista, pois desta forma está atendendo as necessidades destes trabalhadores e 

mantendo-os associados ao sindicato. Contudo, percebe-se que o resultado da prática 

assistencialista para o homem do campo é devastador. Esta situação torna-o imerso em sua 

realidade, conseqüentemente, dependente do favor, da benevolência e da boa vontade de 

outros. Isto o torna vulnerável a qualquer situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Numa sociedade marcada pela exclusão e pela exploração do homem, como a que 

tratamos nesta pesquisa, parece ser natural que os trabalhadores rurais exijam algo em troca 

                                                 
32

 Freire refere-se à redução dos oprimidos à condição de meros objetos da ação libertadora que assim, é 

realizada mais sobre e para eles do que com eles, como deve ser (1987:54). 
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por sua filiação ao sindicato. Tratando da política de assistência, Yazbek (1993:70) explica 

que, para uma aproximação dos usuários aos serviços de assistência, é fundamental, que se 

considere a diversidade interna das classes subalternas, seus limites, suas fragilidades e sua 

força, como constitutivos de sua própria condição de classe. 

No bojo da acumulação, somada a ausência de projetos políticos econômicos para a 

Zona da Mata Sul de Pernambuco, presencia-se o aumento da miséria, da pobreza e 

conseqüentemente da desigualdade social que cerca esta região. A falta de direcionamento 

contribui cada vez mais, para a manutenção da cultura política assistencialista, desenvolvida 

por políticos e apropriada pelos órgãos representativos da classe trabalhadora.  

Não se pode perder de vista, que a história da Zona da Mata de Pernambuco, 

tradicionalmente, traz em seu contexto o clientelismo político, que age como outro forte fator 

de manutenção desta prática, coroadas com a mercantilização da política. Os serviços não são 

vistos como „direito‟ inerentes à cidadania, mas como uma concessão daqueles que detém 

maior poder de negociação.  

No caso estudado, a condição de degradação a que são submetidos os trabalhadores da 

cana-de-açúcar em Escada, particularmente, quando ocorre seu afastamento das atividades 

produtivas pelo fechamento das usinas, reflete um quadro de fragilidade que os constitui 

como explorados e expropriados, caracterizando-os enquanto classe. Assim, os trabalhadores 

rurais quando recorrem ao sindicato para atendimentos meramente assistencialistas, estão, na 

verdade, retratando suas condições de vida, que em primeira e última instância são derivadas 

das relações sociais de exploração e expropriação. Questão esta que se reproduz desde a 

origem do capitalismo.  

Marx apud Netto (2001), nos seus primeiros estudos, já conseguira detectar esse 

processo. Para ele, o desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a "questão 

social", não como seqüelas transitórias do capitalismo, pois sua existência e, portanto, suas 

manifestações não se dissociam da acumulação do capital. Netto (2001:45), tratando ainda do 

assunto, afirma que “a „questão social‟ é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo”. O 

autor sustenta sua argumentação recorrendo a Marx, pelo que escreve: “A análise de conjunto 

que Marx oferece n'O Capital revela, luminosamente, que a “questão social” está 

elementarmente determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital/trabalho - a 

exploração. A exploração, todavia, apenas remete à determinação molecular da "questão 

social” (NETTO, 2001). 

Neste sentido, retratamos no nosso estudo que, por um lado, há uma prática entre os 

sindicalizados de recorrer ao sindicato como se esta fosse a única e fundamental razão de ser 
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desse órgão. Por outro lado, a própria direção sindical, se reveste da “couraça do favor”,  

assumindo, muitas vezes o papel do coronel, sem, no entanto, apontar para uma perspectiva 

de luta de classes, ou pelo menos, luta pelos direitos sociais e políticos.  

As práticas assistencialistas é resultado da “cultura da acomodação social”, que tem o 

aparelhamento do Estado para sua reprodução e, o processo de dominação das classes que são 

detentoras dos meios de produção, que aliadas ao Estado, absorvem ainda mais o produto 

socialmente produzido. Nas elaborações marxianas, fica claro que o Estado tem sua raiz no 

antagonismo das classes que compõem a sociedade civil. “A dependência do Estado em 

relação à sociedade civil supõe a concepção de que o ser social tem um ordenamento cuja 

matriz é a economia” (TONET, 1989). Portanto, a raiz da questão está no processo de 

produção, onde são geradas: a riqueza e a pobreza, os castelos e os mocambos.  

A simples reprodução desse estado de coisas se constitui como o maior obstáculo para 

superação das condições em que se encontra o homem do campo. Portanto é de fundamental 

importância que ele conheça e compreenda sua condição que se vincula a totalidade social, 

para que possa então iniciar o seu processo de busca de melhores condições de vida, nos 

dizeres de Paulo Freire, libertação do homem.  

Para isso será necessária a superação da contradição entre opressores/oprimidos que 

não ocorrem em termos puramente idealistas. Faz-se indispensável aos trabalhadores rurais, 

na luta por sua libertação, que a realidade concreta de opressão já não seja para eles uma 

espécie de „mundo fechado‟, em que o medo da liberdade, os detenham na acomodação, da 

qual não possam se livrar, mas uma situação que os possibilite superar os limites, para que 

eles se constituam sujeitos históricos da transformação da realidade. Isto não significa omitir a 

necessidade de reconhecerem os limites que a realidade histórica lhes impõe. Esse 

reconhecimento pode se transformar no motor de sua ação libertadora (FREIRE, 1987:35).  

Todavia é preciso se ter claro, que não basta à consciência de que se é oprimido para 

se ter à liberdade. É necessário à práxis libertadora33, como forma de superação da opressão. 

Nas palavras de Freire (1987:37) a realidade social, objetiva que não existe por acaso, mas 

como produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os 

produtores desta realidade e se esta, na „inversão da práxis‟, se volta sobre eles e os 

condiciona, a sua aplicação poderá transformar essa condição. Transformar a realidade 

opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens. 

                                                 
33

 A práxis está pautada na reflexão e ação dos homens sobre a sua realidade, como o fim de modificá-la 

e superar a contradição opressor-oprimido. Não basta reconhecer a realidade, mas, exercer a ação na perspectiva 

de transformar a realidade objetiva. 
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