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EIXO TEMÁTICO 10 | QUESTÕES AGRÁRIA, URBANA E AMBIENTAL

 

A CIDADANIA NO CAMPO: LUTAS E CONQUISTAS NO ACESSO À 
TERRA 

 
CITIZENSHIP IN THE FIELD: STRUGGLES AND ACHIEVEMENTS IN ACCESS TO LAND 

 
Conceição de Maria Sousa Batista Costa1 

 
RESUMO  
Reflexão com foco na cidadania no campo, lutas e conquistas no acesso 
à terra tem como objetivo analisar a trajetória de luta dos trabalhadores 
rurais na perspectiva de compreender a construção da cidadania no 
campo. O estudo, de natureza bibliográfica e abordagem qualitativa, 
consiste em parte dos esforços de uma pesquisa mais ampla com foco 
na agricultura familiar na relação com o agronegócio. Na trajetória de 
luta e de organização dos trabalhadores dois fatos foram determinantes 
para a construção das relações de forças no campo. O Estatuto do 
Trabalhador Rural que estabelece as relações trabalhista no campo e o 
sindicalismo rural e o Estatuto da Terra que define as regras para o 
acesso à terra, isto é, a reforma agrária. A partir desses dois 
ordenamentos jurídicos emergem os conflitos e as contradições no 
mundo rural. Identificou-se ainda que a cidadania dos trabalhadores 
vincula-se à luta concreta de acesso à terra e se expressa numa luta por 
cidadania que transforma o trabalhador, o camponês em um cidadão. 

 
Palavras-chave: Luta pela terra. Trabalhadores Rurais.  Cidadania. 
 

ABSTRACT 
Reflection focused on citizenship in the countryside, struggles and 
achievements in access to land aims to analyze the trajectory of rural 
workers' struggle with a view to understanding the construction of 
citizenship in the countryside. The study, of a bibliographic nature and 
qualitative approach, is part of the efforts of a broader research focused 
on family agriculture in relation to agribusiness. In the trajectory of 
struggle and organization of the workers, two facts were decisive for the 
construction of the relations of forces in the field. The Statute of the 
Rural Worker that regulated the labor relations in the countryside and 
the rural syndicalism and the Statute of the Earth that defined the rules 
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for the access to the land, that is, the agrarian reform. From these two 
legal systems will emerge conflicts and contradictions in the rural world. 
It was also identified that the citizenship of the workers is linked to the 
concrete struggle of access to the land and is expressed in a struggle for 
citizenship that transforms the worker, the peasant into a citizen. 

 
Keywords: Fight for land. Rural workers. Citizenship 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é parte dos esforços de revisão de literatura com o foco na produção 

científica nacional acerca da cidadania, lutas e conquistas dos trabalhadores rurais no acesso à 

terra, cujo objetivo é analisar a trajetória de luta dos trabalhadores rurais na perspectiva de 

compreender a construção da cidadania no campo. O estudo é parte das aproximações teóricas 

de uma pesquisa mais ampla junto ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Piauí.  

O estudo está estruturado em 2(duas) sessões. A primeira trata-se dos movimentos e 

organização dos trabalhadores rurais, sua trajetória de luta e resistência no campo na qual se 

resgata como ao longo da história os trabalhadores buscaram formas de enfrentamento da 

questão agrária. A segunda sessão reflete sobre a cidadania como expressão da luta dos 

trabalhadores rurais, na qual buscou-se compreender a cidadania frente à luta dos 

trabalhadores.  

 

2 MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS: TRAJETÓRIA DE LUTA E 
DE RESISTÊNCIA NO CAMPO 

 

Historicamente os trabalhadores rurais foram construindo estratégias de organização 

para fazer valer seus direitos e as formas de resistência para continuar lutando. Nesse sentido, 

esse item visa analisar e compreender a trajetória de luta dos trabalhadores do campo tomando 

como referência o contexto a partir dos anos de 1960.  

Anterior a 1960 os direitos trabalhistas (Consolidação das Leis do Trabalho -CLT em 

1943) e os previdenciários (Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs), em 1933, instituídos 

pelo Estado brasileiro não alcançaram os trabalhadores rurais. Nesse sentido, Carvalho (2008) 

menciona que a ausência dos trabalhadores rurais na legislação social deixou evidenciada com 

clareza a forte influência dos proprietários rurais no governo. 
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Diante desse contexto, os trabalhadores rurais mostraram sua força de resistência, a 

exemplo foi à experiência das Ligas Camponesas, iniciadas no Nordeste, Engenho Galileia, em 

Pernambuco, no ano de 1955, depois se expandiram por outras regiões do país, que segundo 

Medeiros (1989, p.12) mesmo que suas lutas fossem “ainda localizadas e dispersas, [...] 

repercutiram fortemente nos centros de poder, fazendo da reforma agrária um importante eixo 

de discussão política” e para Carvalho (2008) a política de radicalização do movimento levou 

aos proprietários de terras a uma prática de intensa violência no campo. 

Segundo Medeiros (1989) a década de 1960, no Brasil, tem início com uma grande crise 

de natureza econômica, política e social decorrente da renúncia de Jânio Quadros e da posse 

do seu vice, João Goulart. Além disso, as lutas empreendidas no campo pelos trabalhadores 

desempenharam um papel significativo na medida em que colocaram em pauta a bandeira das 

reformas e transformaram a reforma agrária numa grande questão nacional. 

Em 1963, o governo promulgou o Estatuto do Trabalhador Rural, através da Lei n. 4.214 

de março de 1963. Bastos (1984) afirma que o conteúdo do Estatuto não foi além do que estava 

estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a referida lei deixava clara a 

delimitação e o controle da atuação política dos trabalhadores assalariados. Nesse sentido, 

afirma Medeiros (1989, p. 63) que o Estatuto passou a garantir “salário mínimo, repouso 

semanal remunerado, férias remuneradas, licença maternidade, indenização em caso de 

dispensa, estabilidade após dez anos de serviço, obrigatoriedade de registro em carteira 

profissional etc”. 

Nesse contexto, nasceu no final de 1963, a Confederação Nacional de Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG), com o objetivo de articular o conjunto de sindicatos, dispersos e 

atomizados, em torno de concepções comuns, que tinham como bandeiras de luta os direitos 

trabalhistas e a reforma agrária, para os quais os instrumentos previstos na legislação eram 

limitados, favorecendo a sua não efetivação (MEDEIROS, 1989). Complementando a afirmação 

de Medeiros (1989), menciona Picolotto (2009, p. 96) que “os anos que se seguiram ao golpe 

militar e nos quais se deu a estruturação da Contag e da ampla rede de sindicatos que a 

compõem se deram dentro desses marcos, amplamente desfavoráveis a uma ação sindical de 

contestação e crítica”. 

Para Medeiros (1989) os primeiros anos da gestão do governo militar é compreendido 

de duas faces. A primeira foi marcada por uma forte repressão as organizações de 
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trabalhadores. Sedes das organizações foram fechadas e revistadas; lideranças perseguidas, 

presas, assassinadas e outras que conseguiram escapar do cerco, se exilaram fora ou dentro do 

país. Além disso, ocorreu a ocupação das áreas de conflitos pelos militares. A segunda face tem-

se a aprovação do Estatuto da Terra, novembro de 1964, que contemplou o pagamento das 

terras desapropriadas com título da dívida agrária.  

Compreende-se que o governo militar não tinha interesse que a reforma agrária 

acontecesse para atender as necessidades dos trabalhadores e nem para resolver os conflitos 

no campo. Nesse sentido, compreende Martins (1983, p.98) que “a solução da burguesia para 

o problema fundiário [...] encontrou barreiras nas próprias contradições da política econômica 

do governo militar e, sobretudo, na própria tentativa de alijamento do campesinato do debate 

político e do pacto político”. 

No contexto de existência das Leis do Estatuto do Trabalhador Rural e do Estatuto da 

Terra requeriam dos trabalhadores rurais o fortalecimento da sua organização de classe para 

que elas fossem efetivadas. No entanto, as organizações tiveram dificuldades para unificar as 

lutas tanto por conta das diferentes posições assumidas no interior das direções sindicais como 

também pela existência das diferentes categorias que estavam representadas num mesmo 

sindicato, por força da lei (MEDEIROS, 1989). Essa situação acabou se transformando em 

desafio para as organizações dos trabalhadores rurais. Assim comenta Medeiros (1989, p. 96):  

 
O desafio de construir um movimento unificado a partir desse amplo conjunto de 
diferenças, de transformar as bandeiras de luta em chamados reais para o conjunto 
dos trabalhadores colocou-se desde cedo e enfrentou graus diferenciados de sucesso. 
A questão era como transformar uma unidade outorgada pelo Estado em real unidade 
de interesse, que só pode se construir num processo de lutas. 

 
Considerando esse desafio apontado pela autora, as organizações na sua trajetória 

foram encontrando suas estratégias para avançarem na luta. Para Picolotto (2009) os 

trabalhadores rurais, no final dos anos de 1970, no enfrentamento do que demandaram o 

Estatuto do Trabalhador Rural e o Estatuto da Terra, deram conta de acompanhar o surgimento 

de novos movimentos que questionavam o governo autoritário.  

No contexto da década de 1970 destaca-se o papel que exerceu a Igreja Católica, 

especialmente através do organismo de pastoral social denominado de Comissão Pastoral da 

Terra (CPT). Criada em 1975, a partir da realização de um Encontro de Pastoral, na Amazônia 
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Legal, a CPT afirmou compromissos com a causa dos trabalhadores e priorizou como áreas de 

atuação, locais onde a violência era gritante.  

Em fevereiro de 1980 a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, organismo que 

congrega todos os bispos católicos, publicizou um documento que resultou da 18ª Assembleia 

do Episcopado, com o tema “Igreja e problemas da terra”.  No documento a Igreja assumiu o 

compromisso de denunciar abertamente situações de violência, reafirmou apoiar às justas 

iniciativas e organizações dos trabalhadores e os esforços do homem do campo por uma 

autêntica reforma agrária (CNBB, 1980). Nesse sentido, esse posicionamento da Igreja acabou 

fortalecendo o trabalho que a CPT iniciara a partir da metade da década de 1970, na Amazônia, 

e logo depois se espalhara por outras regiões do país. 

Segundo Medeiros (1989) a atuação da CPT levou ao questionamento tanto da posição 

política da CONTAG como da prática sindical. Os sindicatos e federações nos anos de 1970 

estavam presos ao assistencialismo e sem nenhum compromisso com a luta dos trabalhadores 

voltados para as questões agrária, trabalhista e previdenciária. Essa situação para Grzybowski 

(1987) expressava um foco de tensão entre CPT e CONTAG. Na visão da CPT, a crítica se referiu 

à incapacidade da CONTAG de assumir posições radicais frente à questão da terra e a relação 

de compromisso que se estabelecia com as federações e sindicatos considerados pelegos. Do 

ponto de vista da CONTAG, a crítica se tratava da não representatividade na Igreja (CPT), seu 

desconhecimento da realidade agrária e por não ser representativa dos trabalhadores.  

Medeiros (1997) afirma que a CONTAG, no final dos anos de 1970 e início da década de 

1980, tornou-se referência nacional a partir da construção de novas formas de enfrentamento 

as demandas dos trabalhadores assalariados, a exemplo do que ocorreu com as campanhas 

salariais e as greves dos canavieiros em Pernambuco.  

Esse fato não foi isolado e logo no início dos anos de 1980, as organizações do campo 

continuaram de forma intensiva a lutar por terra e o fato novo da época foi a emergência de 

novos sujeitos que contribuíram para a ampliação da luta no campo. Nessa perspectiva, 

Medeiros (1989) destaca como novos sujeitos os seringueiros da região norte, em especial os 

do Estado do Acre que exploravam a borracha nativa, os atingidos por barragens e por último 

os Sem Terra. Cada um desses sujeitos construiu suas estratégias de resistência e de 

demarcação de posição na história de organização dos trabalhadores no campo. 
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A ampliação e a intensificação da luta no campo mencionadas por Medeiros (1989) 

contribuíram para que o Estado adotasse medidas de intervenção nas questões de terras.  

Medeiros (1989) aponta que a intervenção foi no sentido de neutralizar os conflitos e para 

tanto, as medidas combinavam as dimensões repressão, regularização de algumas áreas de 

tensão e a propaganda em torno da reforma agrária. Essa forma de intervenção nos conflitos 

Martins (1984) chamou de “militarização da questão agrária”, associado ao contexto da ditatura 

militar, no qual o governo militar da época dispôs de um aparato legal para enfrentar a questão 

fundiária e ao mesmo tempo construiu um instrumento de federalização e de militarização de 

amplas áreas do território brasileiro, sobretudo da região Amazônica.  

Mesmo diante da forma do Estado intervir tanto na realidade do campo como nas 

questões em geral do país, a gestão do governo militar já demostrava sinais de esgotamento. A 

conjuntura dos anos de 1983 e 1984 foi favorável à mobilização nacional em torno da campanha 

das “Diretas Já”.  

A chamada “Nova República” se instalou no país. Novas expectativas foram levantadas 

e novos desafios se colocaram para serem enfrentados pelas organizações de esquerdas. Em se 

tratando da realidade do campo, Medeiros (1989) destacou a realização de dois grandes 

eventos, em 1985, de natureza política que marcaram nessa conjuntura. O primeiro deles foi o 

Congresso dos Trabalhadores Sem Terra, estando à frente o Movimento dos Trabalhadores sem 

Terra (MST) e o segundo, o IV Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, com a liderança da 

CONTAG. 

Os debates acerca da questão agrária se expressaram a partir de os dois eventos com 

posições diferentes. Enquanto o MST discordou da aplicação do Estatuto da Terra para fazer a 

reforma agrária no país, a CONTAG assumiu a posição de defesa, entendendo que a sua 

aplicação assegurava a realização da Reforma Agrária (CONTAG, 1985). Além disso, o IV 

Congresso da CONTAG serviu de palco para o Presidente da República, fazer o lançamento do I 

Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA).  

Medeiros (1989) considera que os resultados das discussões dos dois Congressos (MST 

e CONTAG), mesmo com as diferenças de posições, trouxeram avanços nas lutas no campo. Em 

1986, ano seguinte ao anuncio da proposta do I PNRA, já se contabilizava mais de 90 

acampamentos em todo o país, a maioria deles concentrados na região Centro-Sul.  
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Medeiros (1989) menciona que os debates durante o Congresso Constituinte no que se 

refere à questão da terra demonstraram a relevância política do tema, no entanto, as 

dificuldades foram ficando evidenciadas para garantir na nova Constituição um espaço para a 

reforma agrária. A autora menciona ainda que era patente a impermeabilidade do tema para a 

grande maioria dos membros da Assembleia Constituinte. Isso se comprovou quando cerca de 

10 mil trabalhadores rurais, em outubro de 1987, estiveram em Brasília, mobilizados pela 

“Caravana Nacional pela Reforma Agrária”.  

Nos anos de 1990 as mudanças foram ocorrendo no mundo rural e os trabalhadores 

tiveram que acompanhar as mudanças. Segundo Favareto (2006) para a CONTAG sua histórica 

bandeira de luta (reforma agrária) foi progressivamente esvaziada, sendo assumida ao longo da 

década pelo MST, por conta tanto do seu mérito, suas estratégias, sua vitalidade e 

representatividade como pelo excesso de legalismo que o tema era tratado pelas federações e 

pela própria CONTAG. Já a CUT/Rural abandonou as antigas bandeiras de luta, como a reforma 

agrária, e o chamado Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável, com base na 

expansão da agricultura familiar, se tornou a grande prioridade da CONTAG e da CUT/Rural.  

Nos anos 2000 fatos importantes vão marcar a luta dos movimentos sociais no campo, 

tendo como um dos protagonistas os trabalhadores ligados ao MST e as Mulheres Camponesas. 

Destaca-se na década, como fatos importantes a Marcha Nacional pela Reforma Agrária dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, em 2005, que durante o período de 17 dias trabalhadores de 

todos os estados do Brasil caminharam 200 km, no trecho Goiânia a Brasília, para pressionarem 

a execução do Plano Nacional de Reforma Agrária e a Marcha das Margaridas, em 2003, 

realizada em Brasília, que reuniu cerca de 50 mil mulheres que teve como pauta a Reforma 

Agrária (LEHER, et al., 2010). Assim, a trajetória de luta construída pelos trabalhadores rurais 

não ocorreu de forma linear e nem sem conflitos. O caminho foi árduo, muitas tensões ao logo 

dos anos, mas os trabalhadores foram capazes de construir as estratégias de resistências para 

fazer avançar seus ideais e res-significar a luta. 

 

3 DIREITO DE CIDADANIA NO CAMPO: BREVES APONTAMENTOS 

 

Refletir sobre a temática da organização dos trabalhadores como direito de cidadania 

dos trabalhadores rurais exige primeiramente a compreensão da categoria cidadania. A 
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contribuição de Santos (1979) tem como ponto de partida o contexto da política econômica–

social dos anos pós 1930. Tal política desencadeou o processo de uma cidadania regulada que 

tem a marca de um sistema de estratificação ocupacional, instituído por lei. Nesse sentido, para 

o autor “a cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos 

direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei. Tornam-se 

pré-cidadãos, assim, todos aqueles cuja ocupação a lei desconhece” (SANTOS, 1979, p. 75). 

A partir desse entendimento e do contexto da época eram considerados pré-cidadãos 

os trabalhadores rurais e urbanos que não possuíam uma profissão definida em lei. No 

entendimento de Santos (1979) a carteira de trabalho era considerada a evidência jurídica 

fundamental para o gozo dos direitos trabalhista e nela era registrada a profissão do 

trabalhador.  

Em se tratando da área rural, Santos (1979) menciona que a força de trabalho agrícola 

atravessou os períodos do laissez-fairianismo repressivo e da extensão da cidadania regulada 

sem o reconhecimento da identidade do trabalhador rural nem pelo mercado e nem pelo 

Estado. No entanto, comenta o autor, os problemas sociais que emergiram no campo a partir 

da metade da década de 1950, com destaque o protagonismo dos movimentos camponeses, 

contribuíram para que fosse reconhecida oficialmente, pela primeira, em âmbito nacional, a 

necessidade de incluir o trabalhador rural à sociedade legal. 

Esse reconhecimento vai se materializar com a instituição do Estatuto do Trabalhador 

Rural, Lei nº 4.214, de 2 de março de 1963, que normatizou os direitos trabalhistas aos 

trabalhadores do campo. Para tanto, instituiu a carteira profissional, regulamentou a 

organização sindical e criou o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, etc. 

(BRASIL, 1963). Sobre a legislação Carvalho (2008, p.153) menciona: 

 
O Estatuto previa ainda a extensão da previdência no campo. Mas essa parte da lei 
permaneceu letra morta. Não foram previstos recursos para a implantação e o 
financiamento dos benefícios. Os trabalhadores rurais continuaram excluídos, apesar 
do grande número de sindicatos que se organizavam e da ênfase do governo na 
reforma agrária. 
 

Mesmo com a lei do Estatuto, no que diz respeito à Previdência Rural a realidade dela 

só aconteceu em 1971, com a criação do Fundo de Assistência Rural (FUNRURAL). Carvalho 

(2008) aponta que o vazio que ocorreu entre a criação da lei e a sua implementação 

demonstrou o poder que os proprietários de terras exerciam sobre a realidade do campo. No 
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que diz respeito ao Fundo, Santos (1979) apontam 3 (três) aspectos importantes que 

distinguem o FUNRURAL do Sistema Previdenciário Urbano. O primeiro trata-se do 

financiamento, este ocorreu com impostos sobre a comercialização dos produtos rurais e em 

parte por tributação incidentes sobre as empresas urbanas, evidenciando a ruptura com a 

concepção contratual de previdência. O segundo aspecto, os trabalhadores rurais não fazem 

nenhuma contribuição direta para o fundo e por último, a inexistência de uma estratificação 

ocupacional entre os trabalhadores rurais. 

Santos (1979) confirma ainda que o programa é potencialmente o mais importante e 

tem vinculação com à promoção da cidadania. Rompeu com a concepção de cidadania regulada 

e com a noção contratual de direitos sociais. Trata-se de um programa voltado para carências 

geradas ao longo da participação do trabalhador no processo de produção ou quando dele não 

mais participar. Está diretamente vinculado à promoção de direitos do trabalho.  

Constata-se que o Funrural teve importância na realidade dos trabalhadores rurais, 

contudo, é a partir da Constituição Federal de 1988 que a proteção social no Brasil tomou uma 

forma ampla com a regulamentação da Seguridade Social, quando define a sua base de 

financiamento.  

Os direitos previdenciários dos trabalhadores rurais são regulamentados nas Leis nº 

8.212 de 1991 e na de nº 11.718 de junho de 2008 reafirmando a condição do segurado 

especial. O artigo 8º da Lei 11.718 define trabalhador rural como "a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua 

colaboração". Com essa definição, a lei acolheu os diferentes tipos de trabalhadores 

(seringueiro ou extrativista vegetal, pescador artesanal ou a este assemelhado) e as diferentes 

condições de se relacionarem com à terra (proprietário, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais). A Lei reconheceu também, como segurado 

especial os cônjuges ou companheiros (as) e os filhos maiores de dezesseis anos que 

comprovadamente trabalhem em regime de economia familiar com o segurado que estabelece 

relação direta com a terra (BRASIL, 1991). 

Na concepção da Contag a Previdência Social Rural tem se destacado no cenário nacional 

pelo nível de proteção social aos trabalhadores rurais e considerada uma das mais efetivas 

políticas públicas que chega ao campo brasileiro (CONTAG, 2016). 
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Valadares e Galisa (2016) mencionam que os benefícios previdenciários rurais têm 

impacto significativo no orçamento das famílias rurais. No curto prazo, proporcionam 

mudanças no dia a dia das famílias, garantindo parte de suas necessidades básicas; no longo 

prazo, reduz o ritmo das migrações para a cidade e, ao mesmo tempo, cria condições para que 

os jovens com nível de escolaridade mais elevado e com mais informações possam construir 

seus projetos de vida no meio rural. 

Carvalho (2008) em sua obra Cidadania no Brasil: o longo caminho denominou o período 

de 1964 a 1985 de “passos atrás e passo adiante” explicando que ao mesmo tempo em que os 

governos militares cerceavam os direitos políticos e civis, investiram na expansão dos direitos 

sociais. Logo no primeiro ano de governo ditatorial para atender os trabalhadores rurais 

instituiu o Estatuto da Terra regulamentando a questão agrária e o acesso à terra no Brasil.  

No entanto, para Palmeira (1982) a Mensagem 33 que encaminhou o Projeto do 

Estatuto da Terra para o Congresso era um misto de uma retórica anticomunista, característico 

do regime, com uma retórica reformista. Na visão do autor, a realidade dos anos posteriores a 

1964 demonstrou que a reforma agrária deixou de ser assunto da agenda governamental e a 

ação dos órgãos responsáveis pela sua execução foi se esvaziando, em contrapartida aumentou 

a repressão aos movimentos dos trabalhadores rurais.  

Na perspectiva de direito social e também de acesso a cidadania dos trabalhadores do 

campo o Estatuto da Terra não se materializou como tal, por conta disso, no período, os 

trabalhadores se organizaram para construir estratégias de resistência ao regime e para cobrar 

a aplicação da lei. Assim afirma Palmeira (1982, p. 19-20): 

 
O movimento sindical de trabalhadores rurais tratava de denunciar iniciativas 
patronais ou medidas governamentais que colidissem com os interesses dos 
trabalhadores rurais. Com mais veemência que qualquer outro grupo, o movimento 
criticou a colonização da Transamazônica, o PROTERRA, desenvolvendo também lutas 
concretas contra distorções na sua aplicação, [...]. Mesmo que essas denúncias, em 
razão das próprias limitações da época, não atingissem os resultados desejados, 
ajudavam a mostrar aos trabalhadores que os interesses do chamado sistema não 
coincidiam com os seus próprios interesses. 

 
O autor acrescenta ainda na sua reflexão o significado político das lutas pela reforma 

agrária, destacando que democratizar o país não passa somente pela mudança do arcabouço 

jurídico formal. É preciso garantir condições para que o conjunto da população, os diferentes 

grupos sociais participem de forma efetiva. E quando se trata dos trabalhadores rurais estes se 

encontram excluídos do acesso à política e o “monopólio da terra por uma minoria é capaz de 
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neutralizar quaisquer garantias políticas e jurídicas asseguradas ao camponês pela legislação” 

(PALMEIRA, 1982, p. 21). 

Sauer (2003, p. 15) nas suas reflexões sobre o urbano e o rural, ao referir-se ao rural, 

menciona que “as lutas dos movimentos sociais no campo [...] transcendem à luta pelo acesso 

aos meios de produção e se transformam em um processo de construção de sujeitos políticos, 

[...] transformando o espaço rural na constituição de uma nova ruralidade”. Palmeira (1982) 

nesse mesmo entendimento menciona que a luta dos camponeses pela reforma agrária se 

expressa numa luta por cidadania que leva à transformação do camponês em um cidadão pleno. 

Contrário ao entendimento de Palmeira (1982), Coutinho (1999) ao refletir sobre cidadania e 

modernidade, o autor não vê possiblidade de existência da cidadania plena numa sociedade 

marcada pela lógica do capital, mas numa sociedade radicalmente democrática e socialista, 

onde o homem possa se emancipar de todas as formas de opressão e alienação. Sabe-se que o 

longo caminho trilhado pelas organizações do campo, na luta pela reforma agrária, mesmo 

diante dos avanços, não se pode afirmar em cidadania plena. 

Para Martins (1999) a reforma agrária emerge como condição para que outras 

necessidades dos trabalhadores sejam atendidas, dentre elas a saúde, a educação, a 

necessidade de emancipação, entendida como “libertação de todos os vínculos de dependência 

e submissão” (MARTINS, 1999, p.159). Entende-se com isso, que no processo de luta pela 

subsistência os trabalhadores vão construindo suas estratégias políticas para continuarem 

firmes na luta.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em se tratando da temática da cidadania no campo percebeu-se que no Brasil ela foi 

construída por meio de lutas e de resistência dos trabalhadores e em diferentes contextos 

históricos. Na trajetória de luta e de organização dos trabalhadores dois fatos foram 

determinantes para a construção das relações de forças no campo. O Estatuto do Trabalhador 

Rural que regulava as relações trabalhistas no campo e o sindicalismo rural e o Estatuto da Terra 

que definia as regras para o acesso à terra, isto é, a reforma agrária. A partir desses dois 

ordenamentos jurídicos vão emergir os conflitos e as contradições no mundo rural. 
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Diante disso, ficou evidenciado que os trabalhadores rurais de um lado, foram 

construindo suas estratégias para o enfrentamento das suas próprias diferenças e contradições 

e de outro lado, as estratégias para o enfrentamento com o Estado. Nessa perspectiva, destaca-

se como organizações importantes na trajetória dos trabalhadores a CONTAG, a CUT e o MST.  

No que se refere à cidadania como direito do trabalhador rural o estudo mostrou que o 

FUNRURAL em potencial foi uma ação importante e se vinculou a promoção à cidadania. 

Rompeu com noção de cidadania regulada e com a noção contratual de direitos sociais. Embora 

na década de 1930 não fossem reconhecidos e considerados pré-cidadãos. Contudo, os autores 

estudiosos do tema não temam em afirmar que a luta dos movimentos sociais no campo é uma 

luta por cidadania que pode provocar transformações no campo. 
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