
       
 

 

 

Draft version for this Conference use only. Do not quote without author’s permission. 

 

Trabalho e produção agrícola no Cerrado Mineiro:  

da pequena lavoura ao agronegócio (1950-2010). 

 
Maria Andréa Angelotti Carmo 

(Universidade Federal de Uberlândia) 
(mc.angelotti@gmail.com)  

Luiz Carlos do Carmo  
(Universidade Federal de Goiás) 

(lzcarmo.lz@gmail.com)  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Resumo: Busca-se analisar aspectos do processo histórico que levou a população rural ao espaço urbano 
na região do Cerrado Mineiro. Neste cenário, observam-se as transformações e permanências, o teor 
das alterações no trabalho no meio rural, especificamente no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba a partir 
da década de 1950. Analisam-se as mudanças na produção, no acesso e usos da terra e, sobretudo, nas 
relações de trabalho. Observam-se os conflitos e distensões entre as novas e antigas formas de 
produção no meio rural; as ações governamentais, como os programas de desenvolvimento do Cerrado, 
com o objetivo de expandir a fronteira agrícola. Busca-se compreender os conflitos, negociações e 
incompatibilidades existentes entre pequenos produtores e as novas necessidades ditadas pela 
perspectiva do agronegócio, difundida e apoiada por políticas governamentais. Destaca-se, entre as 
diversas práticas produtivas, a produção de café como poderoso instrumento de comercialização 
nacional e internacional, combina uma rápida trajetória de produção e de disposição política, como o 
processo de indicação geográfica, que permitiu a certificação de origem do Café do Cerrado. Reflete-se, 
acerca da inserção dos diferentes sujeitos no processo e que, atualmente, (con)vivem neste espaço: 
pequenos produtores, trabalhadores rurais assalariados, trabalhadores migrantes temporários e a 
agroindútria. Tal apreciação possibilita analisar as relações e o processo histórico na região pesquisada. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introdução 

É sabido que a questão agrária e agrícola no Brasil passou por intensas mudanças e peculiares 
transformações desde o final da década de 1950. A região do cerrado mineiro1 acompanhou 
este processo alterando a produção, o acesso, a apropriação e o uso da terra. As mudanças no 
campo foram, de certa forma, engendradas na cidade e implantadas em função de objetivos 
urbano-industriais, quando na década de 1960 o Brasil deixara de ter a maior parte da 
população vivendo no campo e passando a ocupar o espaço urbano.  

O processo de urbanização e metropolização da sociedade brasileira ocorreram em ritmo 
intenso ao longo dos anos de 1960, de 1970 e posterior, sendo esta concentração urbana 
alimentada por grandes fluxos migratórios de natureza rural-urbano. Este conhecido 
fenômeno do êxodo rural, por sua vez, também foi decorrente das mudanças ocorridas no 
campo.  

Estas mudanças passam pelo etabelecimento de nova regulamentação do trabalho no campo, 
conforme veremos adiante, bem como pela dinâmica econômica em que o país se inserira. 
Busca-se discorrer e tentar perseguir os diferentes elementos que permeiam as mudanças 
observadas no modo de produzir, no acesso a terra, nas relações de trabalho, na presença de 
diferentes agentes na região pesquisada. A análise de dados e documentos produzidos pelo 
IPEA e IBGE, principalmente, permite a observação de um amplo movimento e de alguns dos 
principais interesses na mudança do cenário agrário brasileiro. Documentos acerca da região 
pesquisada, bem como uma extensa bibliografia sobre a ocupação de terra no Brasil e, sobre o 
processo de modernização da agricultura oportunizam compreender o processo pelo qual 
passou a região do cerrado mineiro, mas também outras no país.  

2. A propriedade rural como empresa agrícola: a “modernização do campo” 

A década de 1960 é conhecida entre os estudiosos da questão agrária como a década da 
expansão da agricultura moderna no Brasil. Esta teria, mais uma vez, passado a ter funções de 
suprir a crescente industrialização, com os recursos necessários à sua instalação e, de 
alimentar a crescente população urbana (FREDERICO, 2010, 31). Para promover o aumento da 
produtividade o Estado reestruturou o sistema técnico agrícola brasileiro por meio do 
paradigma da Revolução Verde. Este processo “marcou uma maior homogeneização do 
processo de produção agrícola em torno de um conjunto de práticas agronômicas e utilização 
de insumos industriais, (fertilizantes, defensivos, etc.) difundidos através de técnicas de 
pesquisa agrícola” (FERREIRA, 2004, 24).  

A aplicação dos novos conhecimentos agronômicos, a presença de água para a irrigação das 
plantações, as novas investidas agrícolas – empreendidas com novas lógicas de 
comercialização das safras – careciam de terras a preços baixos e de alta potencialidade que, 
combinadas com intenções comerciais afinadas com o aligeiramento de princípios produtivos 
diversos, ainda desconhecidos de boa parte da população da região do cerrado, faziam dessa 
área uma peça desejada. 

                                                           
1 Trata-se ao longo do texto, mais especificamente, das regiões do Triângulo e Alto Paranaíba no estado 
de Minas Gerais. Este trabalho apresenta resultados da pesquisa intitulada Da pequena lavoura à 
agroindústria: as transformações e as relações de trabalho no campo nas regiões do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba 1970-2010, desenvolvida com o apoio da agência de fomento FAPEMIG. 
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A região do cerrado compreende mais de 1,5 milhão de Km2, ou seja, cerca de 20% do 
território nacional são cobertos por áreas de vegetação típica de cerrados. Esta região na 
década de 1970 estava distribuída conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Distribuição aproximada das áreas dos cerrados do Brasil 

Estado ou Território Área de cerrado Distribuição 
percentual 

Distribuição 
percentual  

 (milhões de ha) no Estado no país 

Goiás 55,5 88 30 

Mato Grosso 47,9 39 26 

Minas Gerais 30,8 53 17 

Piauí 11,5 46 6 

Bahia 10,5 19 6 

Maranhão      9,8    30      5 

Roraima 4,4 19 2 

São Paulo 4,1 17 2 

Pará 3,9 3 2 

Amazonas 2 1 1 

Amapá 1,9 14 1 

Distrito Federal  0,6 100 1 

    

Total 182,9  100 

Fonte: FERRI, Mário. Ecologia do Cerrado. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. da USP, 1979. 

 

A partir da década de 1970, a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba integrou o 
paradigma da modernização do campo com a recepção dos projetos de desenvolvimento do 
Cerrado. Estes projetos tinham como objetivo principal mudar o perfil regional de produção 
agrícola no Cerrado, expandindo-se as características propriamente capitalistas de exploração 
da terra, ainda incipientes em alguns municípios, nos quais predominavam as fazendas de 
pecuária extensiva tendo, ao lado, as formas produtivas camponesas destinadas ao consumo 
familiar e não direcionadas ao mercado.  

Ao observar o processo de produção do café nas regiões do Triângulo Mineiro e do Alto 
Paranaíba, tem-se que os vínculos de trabalho ali predominantes estão embasados nas 
relações capitalistas, com grande utilização de mão-de-obra temporária, contratada em 
períodos específicos e marcada pelo processo de mecanização da produção na propalada 
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modernização2 agrícola brasileira. Produzir na região do cerrado no final dos anos de 1970 e 
início da década de 1980, para aqueles que se empenhavam em tal atividade, implicava altos 
investimentos em máquinas e implementos agrícolas, em fertilizantes e pesticidas, em 
sementes selecionadas e melhoradas que viesse a tornar possível a grande produção, 
especialmente a de grãos. A propriedade rural adquiria outra forma de gestão, passaria a ser 
tratada como uma empresa, tendo como referência, principalmente, a mudança na base 
técnica da produção rural, operacionalizada pela intervenção do Estado, através de 
financiamentos de projetos que visavam o desenvolvimento agrário com uma maior 
participação dos produtores rurais no mercado interno e externo, de forma mais ampla e 
competitiva. Daí, as especificidades da produção do café nessa região, que desde o seu início 
esteve marcada pela pouca utilização de mão-de-obra fixa no campo: geralmente empregava-
se apenas uma família para gerenciar a propriedade, utilizando-se trabalhadores volantes 
temporários para realizarem as mais variadas e específicas tarefas de curta duração e em 
intervalos de tempo relativamente curtos do ciclo produtivo. 

Acerca deste processo, tem-se pelos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
que a partir de 1975 o projeto POLOCENTRO, que refletia a ação integrada dos Ministérios do 
Interior, Agricultura, Planejamento e Fazenda, proporcionou a agregação direta de 3,6 milhões 
de hectares à agricultura nacional.  

Nessa direção, a expansão foi pensada e propiciada pelas esferas estadual e federal, iniciando-
se com o pioneiro Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP), implantado 
no ano de 1973, pelo governo do Estado de Minas Gerais, no qual se destacava e sugeria a 
produção de grãos em geral e café como atividade prioritária. 

Após esse projeto, uma série de outros foram difundidos. No ano de 1975, o governo federal 
lançou o Programa de Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO) e, no ano seguinte (1976), 
o Programa de Cooperação Nipo-brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER), 
propiciando então, na região, a ampliação da produção agrícola, mas especificamente de 
produtos que oferecessem maiores oportunidades de inserção no mercado. Tais projetos 
tinham em vista, ainda, uma nova forma de se pensar a propriedade rural, não mais como o 
local de onde se obtém o necessário para a subsistência, mas como uma empresa capaz de 
gerar lucros. 

O cerrado mineiro, até os anos de 1970, possuía dinâmicas produtivas próprias, com marcas 
históricas de processos de extração de potencialidades e riquezas diversas, iniciados desde as 
entradas3, passando pelos processos de ocupação/busca de metais preciosos, posses de largas 
margens de terras para exploração futura, assim como de passagens em caminhos abertos 
pela iniciativa particular. Nessa região, até a primeira década do regime militar brasileiro, a 
Associação Brasileira de Criadores de Gado Zebu, em Uberaba, ainda finalizava os debates 
acerca da transformação do seu rebanho4. Os projetos de transformação das dinâmicas rurais 
na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba tinham como objetivo principal mudar o perfil 
regional de produção agrícola no cerrado, expandindo as conhecidas potencialidades 
produtivas, implantando outras características, intensificando, propriamente, as formulações 

                                                           
2 Por modernização da produção agrícola pode-se entender o uso intensivo de equipamentos e técnicas, 
mas também, o processo de modificações ocorridas nas relações sociais de produção. Ver: GRAZIANO 
NETO, Francisco. Questão agrária e ecologia: crítica da agricultura moderna. São Paulo: Brasiliense, 
1985; TEIXEIRA, Jodenir Calixto. Modernização da agricultura no Brasil: impactos econômicos, sociais e 
ambientais. Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Três Lagoas-MS, ano 2, v. 2, n. 2, 
p. 21-42, set. 2005. 
3 As expedicções realizadas pelos chamados Bandeirantes no processo de exploração do interior do país 
a partir de São Paulo. 
4 A criação da Faculdade de Zooctenia de Uberaba (Fazu), criada em 1975, pelo general Ernesto Geisel, 
pode ser associada a esse processo. 
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capitalistas de exploração da terra, ainda incipientes em alguns municípios, nos quais 
predominavam as fazendas de pecuária extensiva, tendo ao lado as formas produtivas 
camponesas, destinadas ao consumo familiar e não/pouco direcionadas ao mercado 
consumidor. 

A chegada de novas lógicas de relacionamento com o cerrado ocorreria por meio de posições 
tais como o deslocamento/estágio de grupos locais em outras áreas e posterior retorno – o 
que não ocorreu; ou a chegada de levas de grupos migrantes: houve um processo de 
“importação” de agricultores/produtores de outras regiões. Esse segundo cenário, alinhado 
com potencialidades de recursos para investimentos, demoveria “obstáculos presentes” nas 
práticas rurais da região.  

Nessa direção, a combinação de disposições de transformação de uma região – que não era a 
sua/desconhecida – alinhou possibilidades de afinar lógicas de investimentos agrícolas, 
somada a oferta de capital/estímulos numa combinação única. Tal processo representou 
atrair, de algum modo, produtores com experiência na produção de mercadorias destinadas a 
grandes mercados, capaz de atender à especificidade da nova produção colocada para a 
atividade agrícola na região. Os movimentos populacionais de grupos de produtores com 
alguma experiência na atividade agrícola e desejosos de inserirem-se nas fimbrias de uma nova 
maneira de produção, para além do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, podem ser 
observados em diferentes regiões do país. 

Nesse sentido, tem-se no Centro-Oeste brasileiro um alto índice da presença de agricultores de 
grãos, vestidos dos fundamentos capitalistas de relação no meio rural, que migraram do sul do 
país para aquela área em busca de expandir não somente a produção, mas também em busca 
de maiores lucros, o que se justifica, de acordo com Soares (2004, 3), “pelas combinações de 
arranjos tecnológicos praticados no Sul/Sudeste do Brasil, as transferências de capitais e a 
experiência acumulada dos migrantes, e principalmente investimentos e incentivos públicos”, 
que marcam as transformações ocorridas em algumas regiões brasileiras.   

A interferência do Estado nestas dinâmicas é histórica. “Ao propor a ocupação da Amazônia 
como resposta à seca nordestina de 1970, o Programa de Integração Nacional (PIN), reiterava 
e formalizava a tradicional solução brasileira às tensões sociais no campo: a expansão da 
fronteira agrícola”(ANAIS, 1982, 1). Ao que parece, a expansão de fronteiras agrícolas fora 
utilizada pelos governos brasileiros como uma forma de lidar, ou melhor, escapar de 
problemas como conflitos sociais no campo, reserva de mão de obra sem, com isso, modificar 
profundamente ou resolver os problemas. 

Vale lembrar que na década de 1950, o governo brasileiro havia escolhido um padrão de 
desenvolvimento baseado na aceleração do processo de substituição de importações através 
da criação de um parque industrial. Essa iniciativa pode ter facilitado a eventual aceleração da 
dinâmica agrícola, sendo esta um mercado absorvedor da produção deste parque industrial 
incipiente, no que diz respeito às máquinas e insumos agrícolas. 

Documentos do IPEA apontam que: 

No decorrer dos anos 1950 e na década de 1960, o Brasil atravessava 
uma profunda crise de abastecimento, em particular nos grandes 
centros urbanos (São Paulo, Rio de Janeiro e Recife), para cuja 
população não havia uma oferta suficiente de gêneros básicos como 
feijão, pão, açúcar e leite. Por sua vez, nessa época, existiam diversas 
tendências políticas que avaliavam que a agricultura era um 
obstáculo ao pleno desenvolvimento econômico do país, uma vez 
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que não absorvia novas tecnologias e, como antes mencionado, sua 
produtividade era muito baixa5. 

Estes apontamentos, contudo, indicam para uma perspectiva. É relevante observar outros 
dados que, aliados aos anteriores, nos oferecem uma outra possibilidade de reflexão. Parece 
ocorrer uma preocupação com os números da população nos centros urbanos e, a perspectiva 
de crise de abastecimento como justificativa para o processo de agregar novas áreas à 
produção argícola e, financiar a modernização da produção, considerando-se que a 
produtividade nos moldes até então predominantes era muito baixa.  

Mas, nas décadas que sucedem os anos 1950, em que a crise de abastecimento foi 
“detectada”, tem-se simultaneamente à incorporação de áreas agricultáveis, a redução, em 
números absolutos, de 3 milhões de habitantes no meio rural na década de 1970. Pode-se 
observar que concomitante ao processo de expansão das áreas produtivas e, pode-se incluir 
aqui, a vasta região de cerrado no Brasil, houve também a desocupação das populações rurais 
que passaram a buscar as cidades como possibilidades.  

Tem-se, assim, nesse período o rápido  

processo de urbanização que muda o aspecto do país de rural para 
urbano, com o censo de 1970 como referência; o crescimento 
acentuado do comércio exterior; a alteração na base técnica da 
produção rural, com ampla absorção de capital; e a definição de um 
sistema nacional de crédito rural, que motiva e sustenta o processo 
de modernização do setor agrário. (GONÇALVES NETO, 1997, 141) 

De maneira geral, pode-se afirmar, conforme aponta Garcia (2001, 61) que a migração campo-
cidade “contribuiu duplamente para erodir os poderes dos grandes proprietários rurais: 
permitiu diminuir o estoque dos que se viam forçados a aceitar as imposições dos senhores e o 
acesso regular ao mundo do salário mínimo (1939)”, recém-implantado e consolidado em 1943 
pelo Governo Vargas pelas leis e outros direitos trabalhistas. Neste cenário, as grandes cidades 
passaram a significar para grande número de trabalhadores rurais o universo de direitos, 
diante do qual o mundo rural só podia aparecer como “universo de privação”, reino do 
arbitrário, mundo da sujeição e do cativeiro (GARCIA, 2001).  

É importante observar que ao mesmo tempo em que a população rural diminuía no Brasil, a 
população de algumas regiões aumentava vertiginosamente. É o caso, por exemplo, da 
população do Cerrado que, entre as décadas de 1970 e 1980 aumentou em 35,9%. Como 
compreender o processo e o contexto em que se insere a região pesquisada? Há várias 
possibilidades de respostas a esta questão. Interessa lançar o olhar para uma das 
possibilidades.  

Acompanhando o panorama dessas mudanças, em função dos desdobramentos dos processos 
e programas de desenvolvimento implantados, a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 
que já possuía um papel de destaque no cenário nacional, com a produção de leite, carne e 
madeira, passou a compor importante área agrícola do país, ocupando lugar de destaque na 
produção de grãos e também na produção cafeeira, cujos investimentos passaram por adotar 
especificidades técnicas e produtivas demandadas pelas características do solo, pelas 
peculiaridades do clima, entre outros que impulsionaram a intensa utilização de fertilizantes, 
pesticidas e máquinas agrícolas.  

O aumento da produção, assim como da área produtora, nos anos de 1980, pode ser 
observado: 

                                                           
5 O Brasil em 4 décadas. Texto para discussão. Rio de Janeiro: IPEA, 2010, p. 54. 
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Para o período de 80/85 os investimentos preconizados giram em 
torno de 66,9 bilhões sendo mais de 28 bilhões originários do setor 
privado e o restante do setor público. No que concerne às áreas de 
aproveitamento, no total de 81 milhões de hectares, a maior 
proporção cabe à Minas, mais ou menos 51 milhões de hectares, 
onde são as mais otimistas as possibilidades de crescimento das 
culturas de soja, milho, sorgo e trigo6.  

Entre os anos iniciais de implantação dos programas houve um alto crescimento na área 
destinada ao cultivo de culturas como soja, milho, sorgo e trigo, como aponta o trecho acima, 
mas destacam-se também a produção do café, soja e cana-de-açúcar. Não há como 
desconsiderar o fato de que, com 58,14% do total de investimento, na produção rural, 
originário de recursos públicos, a proposta de modificação da dinâmica agrícola, no cerrado 
mineiro, privilegia uma proposta, quase uma intervenção estatal no setor. 

Ainda nessa direção, os dados do censo agropecuário de 1975, 1980, 1996 e 2006 possibilitam 
observar o aumento das áreas cultivadas dos respectivos produtos.  

 

Quadro 2: Crescimento da área cultivada (ha) – Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. 

Ano  

Produto 

1975 1980 1996 2006 

Café  15.594 55.780 102.163 150.704 

Soja  81.719 519.579 290.315 663.021 

Cana-de-açúcar 21.695 45.174 75.687 251.920 

Fonte: Censo agropecuário, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1975 e 1980, 1996 e 
2006. 

 

Entre 1975 e 1980, de acordo com os dados do quadro acima, a área cultivada de café teve um 
aumento de cerca de 257,7%; a área plantada de soja subiu cerca de 535,81% e a de cana-de-
açúcar 108,22%. Nas décadas seguintes, a área plantada também teve aumentos significativos, 
mas em percentuais menores, considerando-se o intervalo de dezesseis anos entre 1980 e 
1996. Assim, o crescimento referente a esse período esteve em: 83,1% para a área plantada de 
café; 78,9% de decréscimo para a área destinada à soja, para quase triplicar na década 
seguinte; e um aumento de 67,54% para a área de cultivo da cana-de-açúcar. Na última 
década, a área plantada de café voltou a sofrer um aumento, mas que foi superado pelo 
crescimento da área cultivada da soja e da cana-de-açúcar. Esses dados remetem ao aumento 
significativo de área cultivada e, consequentemente, da quantidade produzida, levando a 
entender o quanto a agricultura dessa região, com o apoio/financiamento do dinheiro público, 
e a disposição de produzir gêneros diversos, em diálogo comercial consonante com a rede que 
se forma em torno do sistema de abastecimento dos grandes centros consumidores, está 
marcada pelo discurso de região promissora capaz de atender grandes demandas.  

Vale mencionar que o mercado não era o único a determinar os rumos que a produção na 
região tomaria, pois precisariam de “planejamento, execução e avaliação” (GONÇALVES NETO, 
1997, 141), mas pode-se observar que as novas condições materiais de produção, que 
possibilitam uma plantação em escala social, tornou a produção familiar incompatível com o 

                                                           
6 Jornal Correio de Uberlândia, 20/01/80 n. 12830, ano XLIII p. 06. 
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capital (GONZALES et al. 1979, 38). Nesse sentido, as produções de arroz, milho e feijão 
também foram avaliadas e consideradas menos rentáveis e expressivas, embora estejam 
presentes na região em menor escala, considerando-se a área cultivada, o volume do que é 
produzido assim como a organização de produtores, a ocupação de mão-de-obra, sendo que 
nas lavouras em destaque, soja e café, ocorre a alta mecanização em grande parte do processo 
produtivo.  

Nesse contexto, observa-se que o cultivo para a manutenção do grupo familiar não era mais 
interessante do ponto de vista da nova lógica de produção que se instalara na região. É sabido 
que com o processo de urbanização e transformação brasileiro, há um paralelo movimento em 
que os preços agrícolas caem, forçando a uma maior especialização e desautorizando métodos 
e práticas agricultoras tidas como tradicionais. Nessa direção, combinam-se elementos e o 
impedimento de determinadas ações/escolhas no meio rural estabelecem-se de maneira 
quase irreversível. Assim, ações e sujeitos históricos se imiscuem nesse novo cenário em 
transformação e importa indagar algumas questões tais como: Em que condições ficaram as 
famílias e trabalhadores dessas áreas rurais adotadas para a expansão da produção? Como 
ficou a antiga produção dos gêneros, comumente cultivados nessa área?  

Por certo, as transformações ocorridas não são devidas apenas à chegada dos novos grupos de 
migrantes, pois novos projetos, escolhas e disposições foram tecidas pelos próprios sujeitos do 
Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Entretanto, interessa-nos problematizar a combinação 
de elementos que marcam a mudança, as transformações ocorridas. E nessa direção, os dados 
do quadro abaixo permitem observar as variações, ao longo das décadas, dos números de 
estabelecimentos agropecuários em Minas Gerais conforme a condição do produtor.  

 

Quadro 3: Número de estabelecimentos agropecuários com declaração de área, conforme 
condição do produtor. Minas Gerais, 1970 a 2006. 

Condição  1970 1975 1980 1985 1995/96 2006 

Proprietário 387.370 415.014 422.765 472.830 439.291 476.181 

Arrendatário 24.308 16.459 21.575 21.286 15.646 14.569 

Parceiro  11.102 9.180 8.822 16.057 15.958 12.912 

Ocupante  30.902 22.047 25.785 39.462 25.363 33.120 

Total  453.682 462.700 478.947 549.635 496.258 536.782 

Fonte: HOFFMANN, Rodolfo e NEY, Marlon Gomes. Estrutura Fundiária e propriedade agrícola no Brasil. 
Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2010.   

 

Os dados permitem analisar variações significativas no número de estabelecimentos entre 
alguns interstícios e conforme a condição do produtor. Vale notar que o número de 
proprietários aumentou no período estudado, mas não significa que o acesso à terra tenha se 
ampliado, de modo a minorar os problemas e os conflitos. Por outro lado, o número de 
arrendatários diminuiu consideravelmente, e o número de ocupantes manteve-se com certa 
regularidade. Dentre as possíveis explicações, pode-se listar o fato de que, em linhas gerais, as 
propriedades podem sofrer, com os anos, os efeitos de sua limitação; sua não elasticidade leva 
a crer que com o falecimento dos progenitores, os herdeiros podem ter sido obrigados a 
deslocarem-se rumo ao espaço urbano, assim como para outras regiões brasileiras. Mas, por 
certo, outros fatores somam se a esse limitador espacial. 
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Outro elemento possível de ser observado diz respeito ao número de arrendatários e 
parceiros. Há uma variação de crescimento e queda nos números ao longo dos pouco mais de 
trinta anos, mas importa considerar que, em geral, este tipo de relação tende a diminuir 
principalmente entre aqueles que não estão voltados ao agronegócio e que se dedicam à 
pequena produção. 

3. As relações de trabalho no campo: algumas perspectivas 

Vimos, anteriormente, que houve uma drástica reducão da população rural e vertiginoso 
crescimento da população urbana no Brasil. Considerando esta nova configuração social, onde 
esta população fora empregada? Como passou a viver nos espaços urbanos? Teve acesso à 
saúde, educação escolar e outros serviços públicos? 

No intenso processo de urbanização, de êxodo rural e de modernização agrícola ocorrido ao 
longo dos anos 1960, 1970 e 1980, com alguns acréscimos e decréscimos nestes períodos, uma 
grande movimentação desta população, agora residente nos espaços urbanos, passaram 
também a ocupar os postos de trabalho temporários ou sazonais nas diferentes lavouras. Eram 
os chamados boias-frias, trabalhadores volantes ou temporários. Este movimento foi presente 
em diferentes regiões do país, como Pernambuco, Paraná, São Paulo e, claro, a região 
pesquisada também se inseriu neste processo. 

Como compreender que uma população que havia acabado de deixar o campo voltava ao 
campo para trabalhar? Quais outros elementos históricos podem ser pensados no conjunto 
destas mudanças e transformações das relações de trabalho e das perspectivas de se viver no 
campo?  

Em 1963, foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural. Este foi utilizado como manobra 
que permitia adiar a votação da reforma agrária; com o ETR direitos sociais como o salário 
mínimo, o repouso remunerado, o contrato de trabalho formalizado e outros foram 
estendidos ao campo. Até então, o campo ao que parece, foi considerado o universo dos “usos 
e costumes”, lugar das práticas de dominação tradicionais dos senhores proprietários de terra. 

O Estatuto do Trabalhador Rural (ETR), promulgado pela Lei n. 4.214/63 e revogado na década 
seguinte pela Lei n. 5.889/73, estabeleceu a diferenciação entre trabalhador rural e 
empregado rural. Esta lei é a que vigora nos dias atuais e rege que constitui-se em empregado 
rural toda pessoa física que presta serviço de caráter não eventual em propriedade rural ou 
prédio rústico sob a dependência e mediante salário. Essa compreensão excluía/exclui da 
categoria os parceiros, meeiros, arrendatários, empreiteiros, aqueles que recebiam seus 
salários em espécie, assim como aqueles que realizavam atividades eventuais, como os 
volantes/boias-frias. O que acabou denunciando o processo de marginalização e discriminação 
em que estes trabalhadores estavam inseridos. 

Vale observar que a legislação, assim como outras formas de atuação das forças políticas 
contribuiu para o processo vivenciado no campo e também nas cidades. Entre estes, tem-se o 
Decreto nº 73.626, de 12 de fevereiro de 1974 que aprova e regulamenta a Lei n. 5.889, de 8 
de junho de 1973. (Estatui normas reguladoras do trabalho rural). O Art. 23, Parágrafo único 
desta lei rege: 

Constitui justa causa, para rescisão do contrato de trabalho, além das apuradas em 
inquérito administrativo processado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, a 
incapacidade total e permanente, resultante de idade avançada, enfermidade ou lesão 
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orgânica, comprovada mediante perícia médica a cargo da Delegacia Regional do 
Trabalho. 

É neste contexto de regulamentação das relações de trabalho no campo e de criação do 
Estatuto da Terra (1964) que observamos a grande mobilidade espacial da população do 
campo também na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.  

Estudos apontam para a discussão de que a disseminação do uso das leis trabalhistas e a 
criação dos sindicatos de trabalhadores rurais foi possibilitada por grupos de sindicalistas 
católicos ou comunistas (GARCIA, 2001). A concorrência pelo monopólio da representação 
profissional de um novo ator político – os camponeses, ou os trabalhadores rurais – provocou 
a consolidação em larga escala do sindicalismo camponês, com a criação de federações 
estaduais e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura em 1963 e, contribuiu 
decisivamente para a inscrição nas práticas sociais dos novos dispositivos legais.  

Pode-se elencar aqui, uma vez mais, os números de trabalhadores na lavoura, na região de 
pesquisa. Entre os anos de 1970 e 1990 houve um crescimento vertiginoso não somente de 
trabalhadores permanentes, como também entre os trabalhadores temporários.  

Os dados abaixo possibilitam refletir acerca deste afluxo populacional. Em uma década, entre 
1970 e 1980, a população empregada na área rural como trabalhador permanente subiu de 
18.351 para 53.696 o que significa um crescimento da ordem de 192,6%. Entre os empregados 
permanentes este número continuou a crescer até a década de 1990 sofrendo um recuo de 
15,45 % em meia década, até o ano de 1995.  

 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

Empregados temporários e permanentes 

 1970 1980 1990 1995/1996 

Temporário 22.902 43.886 65.963 29.592 

Permanente 18.351 53.696 62.097 52.503 

Fonte: Censos Agropecuários, IBGE 1970, 1980, 1990, 1995/96 

 

No intenso processo de urbanização, de êxodo rural e de modernização agrícola ocorrido ao 
longo dos anos 1960, 1970 e 1980, com alguns acréscimos e decréscimos nestes períodos, uma 
grande movimentação desta população, agora residente nos espaços urbanos, passaram 
também a ocupar os postos de trabalho temporários ou sazonais nas diferentes lavouras. Eram 
os chamados boias-frias, trabalhadores volantes ou temporários. Este movimento foi presente 
em diferentes regiões do país, como Pernambuco, Paraná, São Paulo e, claro, a região 
pesquisada também se inseriu neste processo. 

Como compreender que uma população que havia acabado de deixar o campo, tão conhecido 
processo de êxodo rural, voltava para o campo para trabalhar? Quais outros elementos 
históricos podem ser pensados no conjunto destas mudanças e transformações das relações 
de trabalho e das perspectivas de se viver no campo?  

Desde o final da década de 1970 a região passou a conviver com o trabalhador chamado boia-
fria (volante/temporário), sujeito que morador da cidade, passou a ocupar atividades 
temporárias nas lavouras, especialmente, nas lavouras de café. Este trabalhador, em geral, é 
requisitado, nas diversas regiões quando há urgência na realização de determinadas tarefas, 
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como na atividade de plantar o café, na colheita, ou quando ainda não se implantou a máquina 
em algumas fases do ciclo produtivo. O estudo de D’Incao (1975, 49), realizado com base em 
pesquisa sobre a situação desses trabalhadores no início da década de 1980, aponta que esses 
trabalhadores foram incorporados ao processo produtivo agrícola como opção mais barata do 
que a máquina, porquanto a mecanização de todo o processo produtivo torna-se onerosa, 
especialmente para os pequenos proprietários.  

Esse trabalhador tornou-se uma opção mais barata para os produtores, não somente em 
detrimento da utilização ou não da máquina no ciclo produtivo, mas pela própria condição em 
que se encontram esses homens e mulheres na sociedade e no mercado de trabalho, 
necessitando trabalhar para sobreviver e, algumas vezes, sem outras opções, o que facilita aos 
produtores o emprego dessa mão de obra a um custo baixo. Também devido à grande oferta, 
tal situação ainda contribui para o não cumprimento das normas que tentam regulamentar o 
trabalho temporário, volante, do bóia-fria, como os direitos trabalhistas, as normas para o 
transporte dos trabalhadores, as condições de trabalho, os equipamentos adequados no 
desenvolvimento das atividades, entre outros. Desse modo, nega-se a este trabalhador uma 
grande parcela dos direitos do trabalhador rural, apropriando-se da situação desfavorável em 
que se encontra esse trabalhador, sem terra para trabalhar, sem um emprego fixo no campo e 
também sem um emprego fixo na cidade, para explorá-lo ainda mais em seu trabalho diário, 
visto que este, às vezes, opta, por inúmeras razões e motivações, por exercer a atividade ainda 
que em condições desfavoráveis.  

Nota-se que a reorganização econômica da região, da pecuária ao café, que impõe a atração 
de trabalhadores volantes, desenvolve-se articulada a um discurso de que a contratação 
desses trabalhadores é um favor prestado à sociedade, uma vez que, se não fosse o contrato 
temporário, esses trabalhadores não teriam onde trabalhar, podendo a situação de 
desemprego tornar-se um problema social para as cidades, pois estariam totalmente 
desamparados, sem uma outra possibilidade ou alternativa para obter o sustento de suas 
famílias, mediante as condições em que se encontram inseridos na cidade e na sociedade. Tal 
discurso é ainda mais claro quando, em suas manifestações de insatisfação com os salários ou 
com as condições de transporte ou de trabalho, sofrem ameaças, por parte de parcela dos 
proprietários, de serem substituídos por máquinas, ou ainda, no caso da região do Triângulo, 
por trabalhadores migrantes temporários.  

Ao longo das duas últimas décadas, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, para além da 
mecanização e das ameaças que enfrenta de ser substituído pela máquina, os trabalhadores 
locais enfrentavam/enfrentam ainda, uma certa “concorrência” com trabalhadores migrantes 
temporários, que vêm para a região apenas no período da colheita de café. São grupos que 
saem, especialmente, dos estados do Paraná, Bahia, Ceará, entre outros, por não conseguirem 
também um emprego fixo e estável em suas regiões de origem. Trabalhadores que, também 
em busca de melhores condições de vida e trabalho procuram no trabalho na safra de café 
conseguir algum dinheiro e enviar para as famílias, geralmente, pais, filhos, mulheres, que 
ficam na região de origem no aguardo e na expectativa do retorno e, também, do dinheiro 
conseguido pelos familiares no trabalho temporário na lavoura.  

De modo geral, esse grupo, ao contrário do que ocorre com migrantes sazonais em outras 
regiões, como aqueles que atuam nas lavouras de cana de açúcar na região de Ribeirão Preto, 
conforme relata Silva (1999), não se instala na cidade, pois permanecer na cidade implicaria 
arcar com as despesas do aluguel, água, luz entre outras taxas, impossibilitando uma economia 
maior dos ganhos a serem levados para as famílias. Assim, permanecem durante todo o 
período de trabalho alojados nas fazendas que os recrutaram, morando, em geral, em 
alojamentos apertados e sem infra-estrutura básica, chegando a ficar em barracões onde se 
guardam equipamentos e instrumentos de trabalho e até mesmo defensivos agrícolas.  
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São, assim, trabalhadores que buscam meios e recursos para sobreviver e manter suas famílias 
em regiões distantes e que são atraídos para a lavoura de café no cerrado mineiro, a fim de 
executar os trabalhos da colheita, deparando-se, em alguns casos, com formas de trabalho 
diferenciadas daquelas do lugar de origem, morando em subalojamentos, muitas vezes, 
alimentando-se mal.  

Como se observa, a região pesquisada apresenta um conjunto de elementos que indicam as 
tranformações e alterações na questão do trabalho, produção agrícola e acesso à terra. Muitos 
outros poderiam ser considerados como as organizações sindicais dos trabalhadores ou 
mesmo as organizações patronais como os sindicatos rurais ou as associações de produtores o 
que nos sugere um panorama muito mais amplo, relações muito mais densas e estreitas 
capazes de revelar nuances para além do que se chama de condições favoráveis à determinada 
atividade ou produção; para além de se pensar o processo de modernização agrícola como 
algo economicamente viável, aplicável. Enfim, deparamo-nos com singularidades, 
particularidades, sujeitos, agentes, grupos que se viram envolvidos em um movimento e 
processo que parecem, na atualidade desconectados, mas que, percebemos estão 
estreitamente ligados e historicamente contextualizados. 

4. Considerações finais  

Ao longo das últimas décadas o campo brasileiro e as relações sociais ali estabelecidas 
passaram a ter novas configurações. O próprio meio rural passou a ser espaço de atividades 
diversas e variadas, onde se reúne uma multiplicidade de atores sociais e não é somente o 
local da produção agropecuária. Estamos diante de uma nova forma de se pensar também o 
homem no campo, assim como as relações que ali se estabelecem. No âmbito destas 
transformações, das redefinições das formas capitalistas no campo, o trabalhador é um dos 
sujeitos que têm a dimensão de sua atuação modificada de maneira mais significativa.  

A agricultura intensiva, especialmente, tem sido um dos fatores desta alteração. Observa-se 
que grande parte da população que era detentora de uma pequena gleba, que se dedicava à 
pequena produção não mais possui seu lugar na dinâmica produtiva por razões as mais 
diversas, mas uma delas, a de não conseguir se manter a partir de uma dinâmica econômica 
própria. Além disso, registra-se o aumento, nas lavouras de produção intensiva, do 
recrutamento de mão-de-obra sazonal e temporária, acerca da qual se faz necessário discutir a 
intensa desvalorização dos trabalhadores, participantes do processo produtivo da agricultura 
brasileira, a precarização das relações estabelecidas, bem como sua intensa exploração na 
medida em que, para manter a si próprio e à sua família acaba submetido aos desmandos do 
agronegócio.  

Os levantamentos de dados e a pesquisa realizada permitem uma análise que busca 
compreender este processo para alem do que ouvimos, lemos e assistimos nas inúmeras 
matérias e reportagens acerca da produção nacional de grãos, produção do Café do Cerrado, a 
modernização da agricultura e o agronegócio. Estas expressões e noções nos parecem 
naturalizadas, como se fosse “destino”, “vocação” da região que a produção agrícola se 
“desenvolvesse” e não coubesse mais, nesta dinâmica outras formas de produção ou mesmo a 
produção familiar, quase parecendo ações de resistência, daqueles turrões que não querem 
abandonar um modo de vida, considerado arcaico por muitos. 

O que estamos observando é que, em diferentes momentos históricos, o Estado tem se 
constituído em importante agente nas dinâmicas populacionais, nas formas de produção e 
acesso a terra. Esta atuação, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se fez presente 
pela implantação e manutenção dos diferentes programas de desenvolvimento do cerrado, 
bem como pelas políticas de financiamento agrícola entre outras que favoreceram em larga 
escola os grandes produtores, proprietários de terra e, por fim o agronegócio. 
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Diante deste cenário, tendemos a concordar que o “mundo agrícola” hoje, conforme aponta 
Garcia (2001, ), assim como o trabalho rural, não é mais pensado como um bloco coeso, como 
uma única corporação implantada ao longo de um imenso território; a imagem de unicidade 
que se buscava no início do século XX, hoje é atravessada pela oposição dos agentes 
concebidos por categorias como “agricultura familiar”, complexo agroindustrial, agricultura 
empresarial, agricultura tradicional. Tais categorias implicam demonstrar a intensidade da 
competição por terra, por recursos financeiros, por força de trabalho e, principalmente, pela 
legitimidade de designar o futuro das relações no mundo rural e das configurações cidade-
campo. 
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