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Entre a proposta original de nossa reunião e o que eu trago aqui há uma séria 

divergência. Ela pede demais, e eu fiz de menos. Ela diz: “o objetivo do painel é o de 

resgatar toda a produção sociológica referente a cada um destes temas, possibilitando 

aos participantes uma visão geral das linhas de pesquisa que hoje se sobressaem. Eu 

descartei “toda  a produção sociológica” e fiquei com “uma visão geral das linhas de 

pesquisa”. Mas mesmo isso não sei se conseguirei fazer de modo adequado. 

Primeiro: evitei longas relações bibliográficas sobre o assunto. Não tenho em mãos, 

não conseguiria reuní-las a tempo e nem me parece que o melhor de nossa painel 

seria desfilarmos juntos entre nomes de pessoas e estudos. Por isso os trabalhos 

mencionados aqui devem ser compreendidos como simples exemplos de linhas e 

tendências. Segundo: quis fazer  

justiça ao passado, a pessoas que primeiro levantaram véus da cultura e da fala 

dos sujeitos rurais em nome de quem estamos aqui reunidos. Por isso posso ter 

deixado ao lado o que talvez seja o mais importante, a relação e a discussão dos 

trabalhos atuais das ciências sociais sobre a ideologia dos subalternos do campo. 

Espero que minhas muitas lacunas sejam preenchidas durante o debate, assim como 

espero que o debate não retarde nosso encontro coletivo com Doroty Marques, às oito 

e meia da noite. Terceiro: arrisquei-me a ampliar a idéia já comprida e complicada de 

ideologia, e tratar aqui de relacionar momentos e situações em que categorias de 

sujeitos do mundo rural aos poucos emergem para as ciências sociais não apenas 

como uma “questão” (como em: a questão agrária no Brasil) e também não apenas 

como dados de processos (como em: as transformações da economia agrícola no 

estado de São Paulo), mas como uma cultura, uma presença que fala de si, uma fala 

que ascende a dado e pode, então, ser apreendida como um momento de uma 

ideologia.  

Tenho uma suposição, que o distanciamento de meus estudos atuais não 

permitiu ser nem desenvolvida nem discutida com calma. Desde que ela possa ser 

aceita em estado de rascunho, quero apresentá-la aqui.  

Acredito que nas idas e vindas dos modos como a sociologia e a antropologia 

procuraram compreender estruturas, processos, questões, modos de vida e lutas que 

envolvem trabalhadores do campo no Brasil, o importante não é tanto o momento em 

que ideologias surgem como objetivo de estudo específico. Importante é a trajetória 

pela qual, dos modos mais diferentes e através dos caminhos mais diversos, a fala, o 

discurso, o canto e a dança, as ideologias de lavradores, sem-terra, meeiros, 
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posseiros, camponeses e volantes, emergem como questões fundamentais, como 

dados a partir dos quais, também é relevante, é  possível compreender e explicar tudo 

o que se falou antes, até aqui, a respeito do mundo rural e do trabalho agrário no 

Brasil. 

 

Lavrador: a Imagem Invisível 

 

Quem goste de ouvir todos os dias música sertaneja, como eu, deve ter 

percebido há muito tempo uma evidência: supostamente feita para uma maioria de 

ouvintes trabalhadores rurais e supostamente criada e cantada por sujeitos um dia 

vindos “da roça”, ela cala sobre eles. “Asa Branca” (“quando o verde dos teus olhos/se 

espalhar na plantação”) e “Pingo d’Água” são exceções, uma no Nordeste, outra no 

Centro-Sul. O sujeito costumeiro da cultura oral do mundo camponês é todo mundo 

que nega ser justamente lavrador, camponês. Pedro Malasartes  e os sujeitos 

incontáveis das estórias de Trancoso são de origem rural, mas são heróis porque se 

negam viver do trabalho rural. Na música então, os exemplos se multiplicam. Sujeitos 

de cordel são cangaceiros, reis e malandros, quase nunca trabalhadores da terra. No 

Nordeste como por aqui, sujeitos de quem a cultura camponesa quer falar são so que 

escapam do cativeiro do lavrar, mesmo quando ainda servos dos senhores da terra: 

vaqueiros, peões domadores, boiadeiros.  

Diante da infinidade de modas de viola cujos sujeitos são homens de gado  e 

cujas ausências são homens da terra , alguém poderia dizer: “mas isso acontece na 

música de autores que cantam e gravam para serem ouvidos no rádio, na cidade”. 

Não, não é assim. Faz muito tempo, tanto em Goiás quanto em Minas e São Paulo, 

convivo em pesquisas, e gravo pequenas duplas sertanejas “do lugar”. Cantadores de 

modas dos outros ou, eles mesmos, autores de suas músicas, repetem sem nunca 

terem gravado ou ido a uma “emissora” letras e temas onde o ofício de lavrar, a 

condição camponesa e a pessoa são silêncios. A não ser quando a moda chora 

mágoas e, aí sim, o lavrador aparece. Não como um herói, solteiro, livre e aventureiro. 

Como um pobre coitado e casado, pai de filhos na miséria, vítima da seca (de novo 

“Asa Branca” e “Pingo d’Água”).  

As próprias modas de catira que gravei incontáveis vezes em Goiás, muitas 

delas antigas e anônimas, silenciam sobre o cativeiro da terra, certamente porque ele 

é isto: um cativeiro. 
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Não sei se no embalo desta idéias exagero o assunto, mas o fato é  que a 

presença invisível da identidade da pessoa e do trabalho do homem da terra parece 

existir do mesmo modo na fala cotidiana, pelo menos naquela que o lavrador, quando 

pode, guarda para dizer a estranhos, inclusive os pesquisadores de campo. A 

memória que esquecer a lavoura, a não ser quando os problemas que vêm dela 

afetam de tal modo a vida que o lavrador fala para protestar. Mas entre velhos 

camponeses as conversas livres eram também, e quase sempre, sobre os tipos 

heróicos dos sertões de ontem. Sujeitos que eles mesmos foram durante “uma quadra 

da vida”, ou que sonharam ser um dia.  

Claro, de região para região e de condição para condição há diferenças muito 

grandes, e tudo o que foi dito aqui de modo algum pode ser generalizado. Mas eu 

sugiro que guardemos por enquanto esta desconfiança: a cultura do campesinato lida 

com dificuldade com a identidade do camponês e, por isso mesmo, o repertório de 

sua produção simbólica (artística, religiosa, ideológica) oculta da fala a pessoa e a 

prática do trabalhador da terra.  

 

Viajantes e Cronistas: o Lavrador como Sombra 

 

Desede Hans Staden a Saint Hilaire, sugiro que repassemos na memória os 

escritos de viajantes, sábios e cronistas pelo Brasil. É verdade que em momentos de 

passagem alguns deles falam sobre o trabalhador livre do campo. Os paulistas, por 

exemplo, não gostam de lembrar o momento em que Saint Hilaire atravessa de Minas 

para São Paulo, passando de Farinha Podre (Uberaba) para Franca, e contrasta a 

hospitalidade, a civilização e o espírito de trabalho dos lavradores mineiros dos 

lugares por onde passou, com a violência, a barbárie e a preguiça irremediável do 

caipira paulista, que encontra até chegar na cidade de São Paulo, vestido com o traje 

que os jesuítas destinaram aos índios aldeados, catando o “do que viver” pelos matos.  

São momentos raros, de passagem. Viajando entre cidades ou pelos sertões, os 

viajantes estão interessados em plantas e bichos, em ouro e pedras. Sujeitos 

humanos dignos de atenção são os índios – quanto mais selvagens e pitorescos 

melhor – e os negros. Assim, os índios, entre os subalternos e dominados, aparecem 

como nações, tribos e culturas. São descritos cuidadosamente e, sempre que 

possível, desenhados. Oprimidos pelo colonizador ou ainda livres, são sujeitos de um 

mundo próprio, por isso dignos do olhar do cientista a quem interessa o diferente. 

Negros são às vezes tratados através de sua nações de origem. Escravos são vistos 
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como  os trabalhadores essenciais da riqueza necessária. Costumes, ritos e falas são 

aqui e ali descritos. Mas o lavrador, o “caipira”, o “sertanejo” são uma gente.   Nem 

nação, nem comunidade, nem cultura, são o que existe à beira do caminho por onde 

passa o viajante que os vê, nunca os sujeitos até onde se vai, como se ia ao índio. 

“Esta gente”, é como aparecem descritos o mais das vezes. Uma sombra 

coletiva entre sujeitos que fazem,  uns a história  - como os senhores de quem se fala 

com nomes e datas e, outros, a cultura – como os índios e negros de quem se fala 

sobre ritos e mitos. 

Não é, portanto,  estranho que assim também trate a literatura ao “homem do 

campo”. Dos poemas e romances do Romantismo, os mesmos que descobriram o 

índio, a João Guimarães Rosa, o lavrador e todas as outras categorias de homens do 

campo, via de regra existem como um côro à distância, parte do cenário onde existem 

como atores os senhores, os amores e os heróis que se tornaram o que foram depois 

de se negarem como a gente comum do cativeiro da terra: jagunços, bandidos, 

gaúchos, guerreiros, boiadeiros. 

Houve tempo – vimos e veremos- em que o camponês emergia a uma cultura 

visível apenas como um tipo “tradicional” pitoresco: o caipira: emergia ao imaginário 

mítico ou lendário da própria cultura popular como um tipo de heróis não-lavrador: o 

boiadeiro, emergia à história letrada como não-mais lavrador: o fanático de canudos. 

Enquanto, mesmo com deformações, os dois sujeitos étnicos e sociais que nos têm 

servido de paralelo foram objeto de estudo de artes e ciências através de serem 

exatamente uma identidade e modos próprios da cultura: o índio e o negro (os 

diferentes tipos e modos de ser índio e negro), o lavrador tendeu a ser, fora exceções, 

a identidade negada dentro de uma c7ultura invisível. 

 

Um sujeito Pitoresco, mas Visível 

 

Um dia as ciências sociais, por dever de justiça, deverão fazer com os velhos 

antigos “sábios do lugar” o mesmo que Florestan Fernandes fez com inúmeros 

folcloristas de São Paulo: reconhecer que eles existiram. Foi através dessa gente 

oposta ao viajante estrangeiro, que finalmente o “homem do campo” apareceu como 

um sujeito que pensa e fala. A origem do estudo sistemático do imaginário e da 

ideologia das diferentes categorias de cativos da terra está nos escritos de 

pesquisadores que as ciências sociais de hoje menos reconhecem: folcloristas de 

província, etnógrafos e historiadores autodidatas. Esta pré-sociologia do campesinato 
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brasileiro pela primeira vez constitui sujeitos de trabalho agrário como interlocutores e, 

pela primeira vez também, retira-os e à sua cultura da sombra. Usando os recursos de 

ciências possíveis na ocasião – falo dos primeiros 40 anos do século XX – folcloristas 

de âmbito local e folcloristas que mais tarde ganhariam uma dimensão nacional de 

influência, pesquisam no campo fragmentos de cultura de comunidades e categorias 

de sujeitos rurais. A tecnologia rústica, os modos peculiares do falar, as coisas que 

essas falas dizem (mitos, lendas, estórias, representações da vida e do mundo social), 

regras de vida, costumes, crendices. 

Florestan Fernandes, dedicou um estudo a eles (“Os Estudos Folclóricos em 

São Paulo”, in: Folclore em Questão , HUCITEC, São Paulo, 1978).  Entre as três 

linhas de pesquisa que enumera, interessa aqui mais de perto aquela que chamou de: 

“o folclore como expressão estética da mentalidade popular”. Alguns pesquisadores 

pioneiros: José Piza (Contos da Roça , 1900, São Paulo), Valdomiro Silveira (Os 

Caboclos  , 1920, São Paulo), Leôncio C. de Oliveira (Vida Roceira – Contos 

Regionais , 1919, São Paulo), e principalmente Cornélio Pires (Versos, Cenas e 

Paisagens da Minha Terra, Versos Velhos, Musa Caipira, 1924, São Paulo; Conversas 

ao Pé do Fogo, Estudinhos – Costumes – Contos – Anedotas – Cenas da Escravidão, 

1921, São Paulo; Anedotas, Simplicidades e Astúcias de Caipiras, 1926, São Paulo, 

entre muitos outros).  

Estudiosos do assunto, posteriores, procuram constituir o folclores como uma 

ciência autônoma e, se de um lado começam a atribuir menor importância à coleta 

dos modos de representação da “mentalidade do nosso homem do campo”, por outro 

lado produzem pesquisas que, paralelas à etnografia praticada então, decrevem 

segmentos mais integrados do modo de vida e da cultura caipira. Alguns folcloristas 

não podem ser esquecidos aqui: Amadeu Amaral (Tradições Populares, 1948, São 

Paulo, O Dialeto Caipira, 1955, São Paulo), Mário de Andrade (Ensaios sobre Música 

Brasileira, 1928, São Paulo; Romanceiro de Lampião – O Baile das Quatro Artes, sd, 

São Paulo entre muitos outros, Oneyda Alavarenga (Música Popular Brasileira, 1955, 

Porto Alegre), Aluísio de Almeida (50 Contos Populares de São Paulo, 1947, São 

Paulo) e o inesquecível Alceu Mynard Araújo (Documentário Folclórico Paulista, 1952, 

São Paulo; Cururu, 1948, São Paulo), Sebastião Almeida Oliveira (Expressões do 

Populário Sertanejo – Vocabulário e Superstições, 1940, São Paulo) . 

Mesmo restrita a São Paulo e aos primeiros pesquisadores da cultura 

camponesa, a relação é interminável. Mortos os índios e libertos os negros, sobram os 

caipiras. O exemplo que acontece em São Paulo multiplica-se por quase todos os 
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outros estados do país. Reduzidos a um tipo heróico como o gaúcho ou o jangadeiro, 

ou a tipos pitorescos como o caipira, sujeitos de trabalho agropastoril emergem à 

pesquisa como identidades e como culturas. Falam. 

Uma última tradição de estudiosos de folclore rural abarca cientistas sociais de 

carreira daqui e de fora: Florestan Fernandes (Congadas e Batuques de Sorocaba, 

1943, São Paulo), Antônio Cândido (Opinião e Classes Sociais de Tietê, 1947, São 

Paulo), Lavínia Costa Vilela (Algumas Danças Populares no Estado de São Paulo, 

1945, São Paulo – segundo o testemunho de Florestan Fernandes, a primeira tese de 

doutoramento sobre um “tema de folclore”) , Osvaldo Elias Xidieh (Elementos Mágicos 

no Folk-Mogiano, 1943, São Paulo), Maria Isaura Pereira de Queirós (Sociologia e 

Folclore – a Dança de São Gonçalo, 1958, Salvador), Octávio Ianni (O Samba de 

Terreiro em Itu, 1956 , São Paulo).  

Esta última geração de pesquisadores de folclores camponês, que o abordam a 

partir de teorias e métodos das ciências sociais (o que causou anos de polêmicas com 

folcloristas anteriores), traça a fronteira entre uma tradição de estudo de “mentalidade 

popular” originária da literatura e uma outra, vinculada  à sociologia  da cultura, de que 

mais tarde se originam no país os estudos de comunidade. 

 

Da Cultura do Pitoresco à Comunidade Camponesa 

 

Estranha a figura de Antonio Cândido. É muito difícil qualquer estudo sobre 

campesinato no Brasil que não cite Os Parceiros do Rio Bonito (1971,  São Paulo).  O 

autor ainda estuda um tipo, o “caipira paulista”, mas agora o lugar da pesquisa já não 

é mais uma “mentalidade” difusa, que traça através da fala e do sentido da fala uma 

identidade não definida pelo trabalho, mas pela peculiaridade pitoresca que 

transforma  uma categoria de trabalhador rural em um “tipo cultural”. Não é também o 

emaranhado de fragmentos de seu modo de vida e de sua ideologia, tal como os 

folcloristas anteriores os viram: como crenças, crendices, costumes, dialetos. É o 

lugar onde habitam um sujeito de trabalho (já em Alceu Maynard Araújo o trabalho 

camponês é um assunto importante de pesquisa), o trabalho camponês e o modo de 

vida derivado de sua condição. 

O que eu acredito que pouca gente lembra ainda é que Os Parceiros do Rio 

Bonito  “teve como origem o desejo de analisar as relações entre a literatura e a 

sociedade: e nasceu de uma pesquisa sobre poesia popular, como se manifesta no 

Cururu  - dança cantada pelo caipira paulista - ...” (pg. 9). 
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Acredito que há pelo menos duas gerações de estudos de comunidades rurais 

no Brasil. Uma primeira que produziu os trabalhos pioneiros de Antonio Cândido 

(acrescentar: A Vida Familiar do Caipira, 1954, São Paulo), Emílio Willmes (Cunha – 

Tradição e Transição em Uma Cultura Rural do Brasil, 1947, São Paulo), Donald 

Pierson (Cruz das Almas, 1966, Rio de Janeiro), Oracy Nogueira (Família e 

Comunidade , 1962, Rio de Janeiro). Uma Segunda geração tem produzido trabalhos 

que, a partir de uma revisão crítica da orientação funcionalista original, rediscutem as 

relações sociais e simbólicas das comunidades camponesas tradicionais. A 

contribuição dos pesquisadores reunidos em torno ao Centro de Estudos Rurais e 

Urbanos – CERU – tem sido aqui muito grande. Dois nomes podem ser lembrados: 

Maria Isaura Pereira de Queirós (O Campesinato Brasileiro , 1973, Petrópolis; Bairros 

Rurais Paulistas , 1976, São Paulo) e Lia Fukui (Sertão e Bairro Rural , 1979, São 

Paulo). 

Entre muitas outras, há uma característica dos estudos de comunidade no Brasil 

que vale a pena ressaltar, porque ela é a que faz um dos fios mais importantes de 

continuidade a serem aproveitados em nosso debate. Saindo de serem uma gente, 

uma sombra quase inexistente entre categorias de índios, servos e senhores, cujas 

culturas e identidades forma desde sempre visíveis, os diferentes tipos de 

trabalhadores da terra começam a ser pesquisados não através dos trabalhos que 

constitui a sua condição, mas através dos fragmentos de cultura que reproduzem 

como trabalho, ou através dele. São tipos culturais, vimos. Nos estudos de 

comunidade esta é justamente a característica que desaparece e o camponês do 

“sertão” ou do “bairro rural” surge como um sujeito coletivo -  a comunidade 

camponesa – sobre quem interessam um modo de vida que o trabalho com a terra 

constitui. Relembro Os Parceiros do Rio Bonito. Ali , como nos outros estudos de 

comunidade de melhor tradição: a) a etnografia é gerada por uma pesquisa de campo 

direta, na comunidade, através da observação da vida e do trabalho, e também da fala 

do sujeito investigado sobre a vida e o trabalho; b) a ideologia desaparece como 

“mentalidade” e começa a aparecer como expressões de cultura associadas ao 

cotidiano da comunidade (trabalho, relações familiares, tecnologia rústica, festas e 

rituais, o imaginário mítico). 
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A Antropologia da Cultura Camponesa 

 

Difícil separar fronteiras. Desde os estudos de folcloristas e, mais ainda, desde 

as primeiras pesquisas de comunidades rurais, há antropólogos que, aos poucos, aqui 

como fora, saltam das sociedades primitivas para as complexas. Mas é em momentos 

posteriores aos dos estudos de comunidade que a contribuição da Antropologia Social 

dá ao estudo da ideologia das classes populares rurais uma nova dimensão. 

Algumas direções são fixadas a partir de então. Deixemos uma delas para este 

momento e as outras para os seguintes. É estranho, mas anos depois, com o peso de 

novas teorias e metodologias (não há tempo para detalhar e discutir aqui esta questão 

tão importante) e com o novo ritmo que os cursos de pós-graduação e as urgências 

acadêmicas provocam, a antropologia retoma os caminhos antes percorridos pelos 

folcloristas: os de província e os de academia. Aspectos fundamentais da cultura 

camponesa – aqui com um peso maior aos mais tradicionais – são retomados, e a fala 

e o modo de ser dos diferentes tipos de homens do lavrar reaparecem redefinidos e 

reinvestigados em estudos sobre a ideologia subalterna do camponês, e seus 

derivados, através de produções delimitadas de agentes específicos de sua cultura. 

Alguns exemplos poderiam ajudar a tornar clara a idéia. Regina de Paula Santos 

Prado pesquisa e escreve um notável Todo Ano Tem – a  Festa na Estrutura Social 

Camponesa , (Museu Nacional, 1977). Antonio Augusto Arantes, O Trabalho e a Fala  

(1982, São Paulo). Rituais camponeses, como as incontáveis festas de santos 

padroeiros, produções culturais específicas, como o “cordel”, os “contos”, o cantos e 

danças, tornam-se meios através dos quais categorias de sujeitos do trabalho agrário 

falam. A diferença fundamental – fora as que as teorias saberiam estabelecer – está 

em que agora não se trata de descrever  fragmentos de cultura através do que há 

nelas de pitoresco, para escrever sobre a descrição de uma suposta identidade 

cultural do diferente, do “tipo cultural”. O “traço” de cultura por onde entra a pesquisa é 

uma fala,  uma “obra aberta” cuja análise revela o pensar da classe, a sua ideologia. 

Se antes a pesquisa da cultura retirava dela a prática econômica e a representação do 

modo de vida através do trabalho,  da condição de existência e de reprodução da 

classe, agora ela tem valor por poder ser, justamente, um lugar através de onde uma 

coisa e outra se revelam, entre símbolos de mitos e ritos. 
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Da Cultura do Trabalho à Ideologia do Trabalhador 

 

Talvez um dos lugares mais férteis na  pesquisa das classes trabalhadoras 

rurais seja o dos estudos sobre a ideologia de classe de diferentes categorias de 

produtores rurais. Concentrado principalmente, mas não só, em torno ao trabalho do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia social do Museu Nacional, uma recente 

geração  de cientistas sociais retornou à pesquisa com sujeitos de trabalho agrário, ou 

agroindustrial, constituindo tipos de trabalhadores e a ideologia da prática econômica 

como sujeitos e questões de estudo. Assim como uma recente pesquisa da cultura de 

categorias de sujeitos rurais  redefine os  estudos anteriores de comunidades rurais 

construídos sobre a descrição das uniformidades do trabalho rural. Se antes a 

pesquisa do trabalho na comunidade serviu  à descrição detalhada de um modo de 

vida, agora a pesquisa do trabalho de classe  serve a explicitar a ideologia dos 

determinantes das condições de vida e da avaliação de classe da própria vida do 

trabalhador rural determinada pelo seu trabalho. Aqui a idéia de estudos de ideologia 

das classes subalternas em meio rural ganha o seu mais pleno sentido. Alguns 

exemplos: Afrânio Garcia Jr., Terra de Trabalho ( 1976, Rio de Janeiro), Margarida 

Maria Moura, Os Herdeiros da Terra (1978, São Paulo), Maria Conceição D’Incao e 

Mello, O Bóia-Fria – Acumulação e Miséria, José Sérgio Leite Lopes, O Vapor do 

Diabo (1978, Rio de Janeiro), Lygia Sigaud, A Nação dos  Homens (1971, Rio de 

Janeiro) e  Percepção do Salário entre Trabalhadores Rurais (1973, Rio de Janeiro), 

Laís Mourão Sá, O Pão da Terra  (1975, Rio de Janeiro). 

Também deste período são alguns estudos – um ou dois coletivos – onde 

aspectos restritos da vida e das representações da vida entre populações rurais são 

investigados. Assim, os estudos de José de Souza Martins a respeito da 

representação da escola entre camponeses  de São Paulo (1978, São Paulo) e a 

pesquisa coordenada por Klaas Wortman de Brasília e Otávio Alves Velho, do Rio de 

janeiro, sobre Hábitos e Ideologias Alimentares em Grupos Sociais de Baixa Renda 

(1978 , Brasília). 
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Da Prática Econômica ao Trabalho Político 

 

Sabemos que para estar presente no fio da história desde o passado, o 

camponês precisou assumir uma outra identidade. Há poucos estudos sobre ele, além 

daqueles em que aparece revestido da identidade de um “fanático” seguidor de um 

beato milagreiro. Da mesma maneira, ainda que o trabalho político do campesinato 

tenha muitos anos de história, apenas nos últimos anos, não só a história política do 

campesinato, mas a fala política do camponês e outros sujeitos de trabalho agrário, 

são objetos de estudo. 

Movimentos sociais rurais são no Brasil, uma coisa antiga. No entanto, a 

constituição do trabalho político de sujeitos rurais enquanto tais - ou seja, do ponto de 

vista do trabalho político da classe – é muito recente. Haja vista a quantidade de 

estudos em curso que procuram explicar movimentos sociais camponeses de um 

passado recente. Exemplos: Bernardete Assad, Ligas Camponesas – Um Estudo 

Exploratório; Maria Tereza Ramos de Oliveira, Ligas Camponesas no Estado do Rio 

de Janeiro; Francisco Chagas Evangelista Rabelo, Diferenciação Social em 

Sociedades Agrárias e Participação Política – a Microrregião do Mato Grosso Goiano; 

Fernando Antonio F. de Azevedo, Campesinato e Conflito social no Campo: 

Pernambuco 1955/1964; Mário Kouri, Greves Rurais na Zona da Mata de 

Pernambuco-64; José Arlindo Soares, Lutas Sociais em Pernambuco na Conjuntura 

Nacional Populista. E muitos outros. 

Há um momento – e ele é recente – em que, depois de ser ouvido, como um 

trabalhador, ou seja, depois de falar às ciências sociais desde e através de sua prática 

econômica, daquilo que o torna essencial e contraditoriamente a categoria de “homem  

do campo” que é; o camponês, o posseiro, o morador, o operário da agro0indústria, o 

seringueiro, o posseiro, o bóia-fria emergem finalmente à pesquisa como sujeitos 

políticos, como agentes de um trabalho político de classe, de uma classe subalterna 

de trabalhador rural. 

 

Da Pesquisa Sobre à Pesquisa Para  

 

Dois estudos intigrantes: Expropriação e Violência – a Questão Política no 

Campo, de José de Souza Martins e Greve nos Engenhos, de Lygia Sigaud. Não há 

neles o peso da academia e o interesse em fazer da pesquisa de campo sobre 

acontecimentos a respeito dos quais a ideologia dos subalternos fala, um relatório , 
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mas um documento . Penso que são a fronteira entre anos de pesquisa sobre 

campesinato e um trabalho recente de investigar e produzir conhecimentos para os 

movimentos e as lutas camponesas. As Lutas Camponesas no Brasil , editado pela 

CONTAG e uma recente pesquisa feita entre lavradores goianos sobre suas 

condições atuais de vida e trabalho, são outros exemplos.  

No limite, a ideologia do trabalhador rural não só se faz ouvir, portanto, não só 

se torna sucessiva e agudamente questão de pesquisa e meio de interpretação de 

questões agrárias, como ela parece exigir do pesquisador aquilo que até agora  a 

pesquisa  sociológica no Brasil não soube ou não quis fazer: estar presente. 

Fiquemos por aqui. Mais do que descrever estudos recentes em que a ideologia 

dos sujeitos rurais é pesquisada, preferi alinhavar, para um painel de fim de seminário, 

a trajetória em que, aos poucos, a pessoa, a identidade, a cultura, a vida e a classe 

dos diferentes tipos de sujeitos de trabalho agrário emergem da sombra para o 

trabalho político e a sua fala. De sobra a gente, de tipo cultural a comunidade, de 

trabalhador rural a sujeito político através do trabalho rural, as ciências sociais 

captaram diferentemente a presença do “homem do campo” no curso da história e da 

cultura do país. Hoje, agora, fora os estudos cada vez mais numerosos a respeito dos 

diferentes aspectos e das diferentes dimensões das questões agrárias, naquilo que 

nos toca aqui mais de perto, permanecem ativas estas três linhas de estudo em que a 

ideologia dos diferentes sujeitos rurais populares é pesquisada: a) as formas de 

expressão social e simbólica das culturas rurais; b) a ideologia da prática econômica; 

c) o trabalho e a ideologia do trabalho político.  


