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CONFLITO E PARTICIPAÇÃO NO MEIO RURAL. 
(A greve da Usina Nova América - 1962) (*) (1). 

JOSÉ CLAUDIO BARRIGUELLI 
do Instituto Educacional Pi:acicabano. Piracicaba. 

(S.P.) . 

A crIse da indústria açucare ira no início da década de 60 provocou 
alterações. profundas no processo de produção do açucar em quase 
todo o mundo. O Brasil, como o segundo exportador mundial do pro
duto, teve sua economia afetada na medida em que não conseguiu 
acompanhar a defasagem preço-produção que se estabelece a partir de 
1961 (vide Quadro I). 

Até 1962/1963 o açucar atravessava período de extremada es
cassez, fazendo elevar os preços do produto a índices recordes (vide 
Quadro lI). A diminuição da produção em quase todos os paises do 
mundo se agrava ainda mais com a quebra da safra cubana, maior ex
portador mundial, em quase 50%. No Brasil a safra referente ao mes
mo b:ênio cai em quase 12%, baixando de 56,7 milhões de sacas (do 
biênio 61/62) para 51,1 milhões de sacas (no bIênio 62/63). Apesar 
dos mercados internacionais serem extremamente atrativos, preços al
tos, o Brasil não consegue se recompor e é somente a partir da safra 
65/66 que a economia açucareira nacional consegue manter um certo 
equilíbrio com relação à procura internacional do produto. A dimi
nuição da defasagem preço/produção é conseguida graças à política 
assUmida pelo hemisfério de bloquear economicamente Cuba, resul-

(*). - Comunicação apresentada na 2!l Sessão de Estudos, Equipe F, no 
dia 5 de setembro de 1975 (Nota da Redação). 

(1). - O presente artigo é resultado de pesquisas realizadas em regiões 
agrícolas da Alta Sorocabana, tendo como objetivo final avaliar a participação 
dos diversos setores sociais agrários no estabelecimento de uma consciência 
política de classe. A greve da Usina Nova América, como outros conflitos 
existentes na área são por nós entendido como uma demonstração desta ma
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tando em vantagens para o Brasil que desta forma capta o mercado 
consumidor americano (o maior consumidor mundial). 

QUADRO I - Setor Açucareiro no Brasil - milhões de sacas. 

S~fras Estoque Inicial Produção Exportação Es. Final 

1960/61 9,6 54,2 14,6 6,2 
1961/62 6,2 56,7 7,4 10,1 
1962/63 10,1 51,1 10,0 5,2 
1963/64 5,2 51,4 5,8 7,0 
1964/65 7,0 59,6 7,0 12,7 
1965/66 12,7 76,0 15,3 27,0 
1966/67 27,0 68,6 19,2 26,0 
1967/68 26,0 70,3 17,2 25,9 

Fonte: Mundo Econômico - Março/Abril 1970. 

São Paulo, na qualidade de segundo produtor nacional, sofre as 
consequências desta retração do mercado. Internamente a crise se dá 
em função de dois fatores básicos: as más colheitas devido a proble
mas tais como, inadaptação da indústria açucareira aos novos moldes 
de produção e desestímulo internacional pela baixa de preços verifi
cada nos anos anteriores (década de 50). O problema paulista é agra
vado ainda mais pela política de quotas estabelecida pelo governo cen
tral na defesa da safra e da indústria açucareira nordestina. O açucar 
do centro-sul é produzido em melhores condições que o do Norte! 
Nordeste. Com um solo mais fertil e investimentos de capitais na me
lhoria dos meios de produção, o açucar paulista é produzido com cus
tos de produção sensivelmente mais baixos que seu correspondente 

QUADRO 11 - Preços Internacionais - Cotação Disponível - Bolsa Nova 
York - Cents Libra Peso. 

Anos Mercado Livre Mercado Preferencial 
Mundial (FOB) Americano (CIF) 

1960 3,14 5,80 
1961 2,91 5,74 
1962 2,98 5,82 
1963 8,50 7,56 
1964 5,87 6,27 
1965 2,11 6,12 
1966 1,86 6,37 
1967 1,95 6,65 
1968 1,98 6,90 

Fonte Mundo Econômico - 1970. 
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nordestino. Desta forma, no estabelecimento médio dos preços do 
produto os usineiros centro-sulistas tinham condições de auferir maiores 
ganhos já que o valor da produção era menor no referente aos seus 
custos. Assim com uma mesma quantidade de açucar produzido os 
usineir~ paulistas conseguiam, em relação com a produção, maiores 
ganhos (sem se considerar aqui a qualidade do açucar produzido) . 

QUADRO lU - Exportações Brasilei;as de Açucar Demerara, segundo Proce-
dência/Destino - 1960/68 (1.000 sacasj60k). 

PROCED~NCIA 

DESTINO 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

PROCED~NCIA 

Pe;nambuco 7503 4675 5005 4970 3032 8100 6744 6316 7121 
Alagoas 1931 1434 1755 1932 1430 3768 4425 2888 4165 
Guanabara 912 922 8 
São Paulo 3884 5366 1207 1284 2911 5790 7644 6971 

DESTINO 
Chile 1378 372 142 1491 1503 1357 2236 
EEUU 1724 4887 6026 7032 2727 5437 8275 9946 10443 
França 1481 130 71 88 531 1053 728 919 
Japão 4084 4311 351 390 220 
G. Bretanha 225 255 350 924 2916 311 207 
Fonte: Instituto do Açuear e do Aleool. 

Paralelamente a isto o açucar sulista estava em franca retração 
diminuindo-se as plantações e as áreas cultivadas, como pode-se ver 
no quadro IH. 

A crise da indústria açucareira não se resumia exclusivamente 
numa questão de preços internacionais - já que ofereciam atrativos 
dado a alta de preços. A questão fundamental que se coloca é que as 
formas em que se repousavam a cultura açucareira não permitiam aos 
usineiros e plantadores estabelecerem a partir da exploração da mais
valia dos trabalhadores rurais processos mais racionais de acumulação 
de capital que lhes permitissem reinvestimentos concretos na dinami
zação dos meios de produção no sentido de sua modernização. Desta 
forma o cerne da crise se localizava nas relações de produção, tendo 
como o ponto crítico as formas de submissão do trabalho ao capital. 

A inadequação do sistema de retenção do sobretrabalho do tra
balhador rural, em relação aos demais ramos da indústria em expan
são, levou a Usina Nova América e o complexo "monopolístico" sobre 
a qual se apoiava a reter determinados capitais "devidos" aos traba
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tempo uma estabilidade relativa do capital variavel aplicado em sa
lários. O capital retido, que se não movimentado poderia desvalori
zar-se rapidamente dado o índice crescente da inflação, é aplicado na 
ampliação dos meios naturais e materiais de produção (terras, planta
ções, maquinários, etc.), como uma tentativa de investimento a curto 
e médio prazo rendoso dado o fator inflacionário dos preços dos im
plementos agrícolas e industriais (crescimento do capital fixo através 
da desvalorização da moeda a ser paga pelos implementas). 

A persoectiva de valorização do caoital fixo a partir do jogo no 
processo inflacionário só poderia ser realizado no momento em que o 
capital variavel em salários diminuisse em proporção às necess:dades 
de reinvestimento. :E: assim que a Usina Nova América passa a reter 
os salários devidos e os benefícios sociais de direito dos trabalhadores 
(rurals e operários). 

Antes, porem, de ,se adentrar às causas imediatas da greve que 
eclode na Usina e fazenda Nova América dever-se-á estabelecer a evo
lucão histórica do complexo monopolístico açucareiro que nela se com
põe (evolução da propriedade) e as relações que mantem com o "tra
balho" assalariado da qual se utiliza. 

A Usina e fazenda localizam-se atualmente em diversos municí
pios da Comarca de Assis (SP) e foi adquirida a partir do inventário 
realizado pela família Pires, proprietária das quatro fazendas que vi
riam compor o núcleo inicial do grupo monopolístico Nova América. 

Em 1944 estas quatro fazendas pertencentes à família Pires são 
adquiridas por Ferdinando Matarazzo e Renato Rezende Barbosa, es
tabelecendo-se assim uma sociedade que visava explorar a cultura açu
careira na região. A sociedade Matarazzo/Resende adquire 3.332,34 
ha do antigo imóvel Dourado, tradicional latifúndio existente na área. 

Da fusão das fazendas, com outras desmembradas do imovel 
Dourado, nasce a Fazenda Nova América, núcleo monopolístico dos 
Rezende, que mais tarde lhe é incorporada a fazenda Nova Aliança 
com 90,78 ha. 

Em 1946 Ferdinando Matarazzo vende aos Rezende a parte de 
direito de sua sociedade, constituindo-se assim os Rezende nos únicos 
proprietários dos meios de produção, controlando a partir de então 
os 4.474, 69 ha do complexo agro-açucareiro Nova América. No 
ano da crise, 1962, o complexo Nova América estava da seguinte for
ma consütuido (juridicamente): Fazenda Nova América - 3.332,34 
ha; F2.Zenda Nova Aliança - 90,75 ha; Fazenda Nova Walburga -
242,00 
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Inicialmente a fazenda buscava uma relativa autosuficiência na 
produção agro-pecuária, produzindo cereais diversos, mantendo uma 
pecuária necessária à satisfação das necessidades locais e tendo como 
fonte principal de exploração a cana-de-açucar. Com a formação e 
implantação da Usina as áreas disponíveis vão gradativamente ce
dendo lugar à cana na medida em que a ampliação da capacidade in
dustrial da Usina se efetiva num consumo crescente de matéria-prima. 
É neste mesmo sentido que os Rezende vão adquirir a materia prima 
de plantadores regionais que se sentem atraidos pelo mercado consu
midor próspero e seguro. 

Pelo fato da Usina Nova América, e a outra que é construida pelo 
grupo no município vizinho, constituir-se na única usina de transfor
mação num raio de aproximadamente cem quilômetros, os Rezende 
têm condições de monopolizar toda a produção açucareira regional, 
passando, como consumidores/produtores, a deter a "política dos pre
ços". Esta monopolização vai implicar diretamente no sentido objeti
vado do ganho e da acumulação de capital realizado pelo grupo Nova 
América. 

Em primeiro lugar, dado o fato de que a usina é única na região, 
toda a produção que não está inserida no complexo Nova América 
(produção do monopólio em si) sofre consequentemente o problema da 
determinação dos preços da cana bruta. Os pequenos e médios plan
tadores ficam sempre à mercê da política estabelecida pela Usina, já 
que esta é a única compradora (maior oferta de cana para menor con
sumo). 

O llrtifício usado pelo complexo monopolístico foi a separação ju
rídica da fazenda (ou das fazendas produtoras) em relação à Usina, 
transformando as primeiras em simples "vendedoras" ou fornecedoras 
de mate ria-prima tal qual os demais proprietários. 

Com os capitais acumulados no setor industrial (retenção de mais
valia operária) o complexo tem condições de constantemente ampliar os 
meios de produção nas fazendas próprias produtoras, rebaixando con
tinuamente os custos de produção da matéria-prima. Assim os custos 
de produção da matéria prima produzida no complexo vão concorrer 
com os cu~tos de produção (mais altos) da mesma matéria produzida 
pelos pequenos e médios proprietários. A cana produzida pelas fazen
das do complexo concorrem no mercado de oferta com aquela produ
zida pelos proprietários livres. É evidente que a Usina sempre alegará 
excesso de produção em relação à demanda de cana para a indústria. 
A redução do preço é inevitavel, mas como o custo de produção da 
cana produzIda pelo complexo é 

Anais do VIII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Aracaju, setembro 1975



- 862-

lucratividade possivel (sobretrabalho retido) dos demais proprietários 
são canalizadas para o complexo através do referencial preços médios. 
Apesar de somente ficarem com uma parcela do sobretrabalho retido, 
os pequenos e médios proprietários ainda continuam a plantar cana na 
medida em que esta é ainda uma forma de produção segura dada a 
contínua procura de matéria-prima efetuada através do complexo. 
Por outro lado a Usina não pode rebaixar excessivamente o preço do 
produto na medida em que diminuirá exageradamente os ganhos dos 
dema~s proprietários impossibilitando-os de reinvestirem nas planta
ções, que terá como consequência a perda de sobretrabalho indireto 
canalizado através dos preços médios do produto na compra da pro
dução livre. 

Em segundo lugar, pelo fato de a região, no período estudado, 
voltar-se progressivamente para a pecuária, grandes contingentes de 
trabalhadores rurais eram expulsos das velhas fazendas, afluindo para 
o complexo açucareiro na busca de empregos, aumentando gradativa
mente o exército de trabalhadores (e consequentemente a concorrência 
entre eles) na proporção em que diminuia os salários (redução grada
tiva do preço da força de trabalho). 

A contínua redução do preço da força de trabalho (ou o equilíbrio 
em tomo de um mínimo de salário necessário à sobrevivência) possi
bilita ao complexo o emprego de mão-de-obra barata e consequente
mente maior retenção de sobretrabalho . Os maiores índices de reten
ção de sobretrabalho incidem sempre no trabalho direto agrícola, já 
que a legislação em vigor protegia exclusivamente o operário (da Usi
na) obrigando os patrões ao pagamento de um salario mínimo esta
belecido. Porem, dado o fato da existência de um grande exército de 
mão-de-obra de reserva, não ,só sem quaisquer vinculações empregatí
cias como aquelas já empregadas na fazenda em trabalhos nos campos, 
forçavam sempre a fixação dos preços da força de trabalho operária 
naqueles mínimos estabelecidos por lei. 

O 
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do de São Paulo tiveram que d!minuir o capital variavel em salários 
para poder investir mais nos meios de produção, a fim de aproveita
rem a alta dos preços do açucar no mercado internacional. Neste 
processo não ocorre só o rebaixamento dos salários (dado o aumento 
do desemprego na região - aumento da massa proletária desempre
gada decorrente do decréscimo na taxa de oferta de empregos) como 
a Usina uassa a reter salários devidos e benefícios sociais não tribu
tados. Esta solução "extraordinária" de capital, auxiliada pela cons
cientização das formas diretas de exploração do trabalho por parte dos 
trabalhadores rurais, faz emergir de forma nítida as contradições entre 
capital f' trabalho, manifestando-se no movimento grevista. 

Os sistemas diretos de retenção do sobretrabalho são questiona
dos e conscientizados por parte do trabalhador a partir do momento 
em que recrudescem as pressões exercidas pelos proprietários dos meios 
de produção na utilização do esquema do "barracão". O barracão 
como forma de retenção do capital variavel em salários por parte dos 
proprietários não permitiu que os trabalhadores recebessem seu salário 
em moeda circulante, mas sim o recebimento deste em "espécie": troca 
direta. 

Com tal artifício os fazendeiros não pagavam, em moeda, o tra
balho concretizado, mas sim através da prestação de serviços e de gê
neros alimentícios. O barracão prestava-se: 1). - os operários e 
trabalhadores rurais residiam em casas construidas pela fazenda e por 
elas pagavam aluguel descontado em fonte; só que se houvesse mais 
de uma pessoa sob cada domicílio trabalhando nos próprios da fazen
da, este indivíduo tinha tambem sua taxa de aluguel descontada em 
fonte; 2). - a farmácia existente vendia remédios necessários aos 
trabalhadores, apesar de ter os mesmos preços que qualquer farmácia 
dos centros urbanos próximos, tinha a utilidade de reter o salário dos 
trabalhadores que ali compravam "fiado para descontar no salário", 
ao mesmo tempo a Usina auferia pequeno lucro já que as indústrias 
farmacêuticas ofereciam os remédios a preço de produção e estes eram 
ali vendidos a preço de "praça" 3). - a venda de mantimentos e 
roupas era tambem equivalente aos preços da "cidade", ou mesmo 
menores, cumprindo a mesma função anteriormente estipulada: reter 
os salários (moeda não paga) e consumir os produtos da própria fa
zenda (cereais, açucar, carne, leite, verduras, etc.) dando ao proprie
tário um mercado consumidor constante; 4). - clube esportivo cons
truido pela fazenda para a recreação dos trabalhadores descontando 
mensalmente uma taxa de conservação e utilização. Após todas estas 
deduções o trabalhador recebia em média de 10/15% 
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lar qualquer capital oriundo de salários na medida em que este con
tinuamente se desvalorizava dada a alta inflacionária. 

Para superar a crise instaurada o rebaixamento (ou não aumento) 
dos salários e a contínua retenção deste - por não pagamento - faz 
emergir a crise política entre fazendeiros (donos dos meios de produ
ção) e trabalhadores assalariados (força de trabalho). O cerne da 
crise está nas próprias formas de exploração da força de trabalho, 
conscientizadas no processo pelos trabalhadores, manifestando-se nas 
suas formas usuais: luta por aumentos salariais e pelo cumprimento 
da legislação trabalhista em vigor. 

A organização do proletariado se dá em função da reivindicação 
pelos direitos assegurados em lei e não cumpridos por parte do de
tentor dos meios de produção (fazendeiro/usineiro), constituindo-se na 
justiça dois processos trabalhistas que envolvem aproximadamente 150 
trabalhadores contra a Fazenda e Usina Nova América e seu proprie
tário Renato Rezende Barbosa. A essência do processo trabalhista se 
resumia nos seguintes quesitos: 

I. - não recebimento de férias, horas extras, domingos, feria
dos pagos em dobro, abono de Natal, salário mínimo, décimo terceiro, 
aumentos resultantes de acordos intersindicais; 

lI. - deslocamento de empregados qualificados para atividades e 
trabalhos agrícola no corte de cana; 

IH. - que os reclamantes foram despedidos sem justa causa; 

IV. - contra a jornada de trabalho de 12 horas. 

Como as denúncias trabalhistas já vinham sendo efetuadas na jus
tiça a certo tempo e dado a morosidade dos processos, o Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Alimentos é procurado pelos reclaman
tes para que este exercesse pressões junto aos setores governamentais 
na solução do impasse. A inoperância das gestões realizadas pelo 
Sindicato da classe leva-o a organizar os operários a reivindicarem os 
direitos através da greve. A primeira manifestação grevista ocorre em 
maio de 1962 tendo sido protelada as suas decisões na medida em que 
vislumbrava-se um acordo intersindical para todos os setores açuca
reiros. 

Em julho de 1962, dado o não cumprimento dos acordos inter
sindicais, o proletariado no complexo monopolístico apoiado pelo Sin
dicato de classe e demais setores urbanos sindicais promove uma se
gunda greve envolvendo não mais exclusivamente os operários da Usi-
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na como tambem os trabalhadores rurais - principal setor de explo
ração. A greve de julho ultrapassa, quer no nível do operariado como 
no dos proprietários, os limites da fazenda transformando-se numa 
deflagrada luta de classes entre possuidores e não-possuidores. Esta 
luta não só envolverá toda a máquina política de pressão do proleta
riado, como por parte dos setores burgueses se dinamizará toda má
quina estatal (local, estadual e federal) como forma de reação à orga
nização do proletariado (principalmente a partir da adesão de outros 
setores da burguesia "teoricamente" não envolvidos na disputa ime
diata) . 

A umao do proletariado fica expresso na Assembléia por eles 
realizadas, com o auxílio do sindicato da classe, que convoca não só 
os trabalhadores da Nova América como outros setores sindicais lo
cais - onde recebem apóio da Associação dos Ferroviários de São 
Paulo. Como veremos adiante esta assembléia tambem denotará a or
ganização dos quadros burgueses na reação contra à organização pro
letária (infiltração de informantes). 

Numa cidade pequena como Assis, de aproximadamente 45.000 
habitantes, uma assemb~éia político-reivindicatória com a presença de 
mais de 300 operários e trabalhadores rurais (segundo relatório poli
cial feito a pedido do Delegado Regional de Polícia, juntamente com 
os proprietários da Nova América, anexado no processo-crime movido 
contra os grevistas) cria verdadeira situação de batalha, envolvendo 
não só a localidade como estrapola as barreiras locais transformando
se em verdadeira questão crucial para os grupos (classes) em luta. 
Esta extrapolação está nitidamente representada nas adesões às clas
ses em luta: adesões sindicais para os operários e trabalhadores, e 
adesões políticas de setores administrativos conservadores (pessepistas 
e udenistas) ao proprietário do complexo monopolístico. 

O temário da assembléia, onde é decidida a greve, nos dá uma 
idéia significativa dos anseios, da perspectiva e da consciência polí
tica dos setores trabalhistas: 

1 . luta contra o Sindicato Rural: 
2 . lutas específicas: 

a). - contra taxa de habitação; 
b). - por aumento salarial. 
c). - contra violência policial. 

3. --
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Na discussão política que se segue com finalidade precípua de 
estabelecer uma diretriz política ao movimento os oradores tendem 
a fixarem a emergência de uma organização operária mais dinâmica e 
a luta incessante contra o capital, eis o resumo: 

que a união do proletariado é temida pelos patrões porque 
solapa as bases do capital, que é automaticamente taxado de 
"comunista" como artifício para desunir a classe ... 
defesa dos movimentos negros como movimento proletário 
(o orador era um negro) ... 
solicitação de apâio aos ferroviários para auxiliar na pres
são contra os patrões no cumprimento dos acordos intersin
dicais (greve geral da classe proletária) ... 
convocação para a participação nas passeatas de apôio e os 
diversos movimentos grevistas eclodidos no Estado de São 
Paulo a ser realizada na capital (apelo à unidade operária) 

(2). 

Paradoxalmente o movimento grevista de 1962 não pega de sur
presa o proprietário do complexo monopolístico Nova América, uma 
vez que muito bem informado, através da infiltração policial e de 
operários que para ele trabalhavam, articula-se de antemão na de
fesa de seus interesses que, ao pressentir a greve como único cami
nho possivel, organiza-se estimulando os setores administrativos lo
cais e membros da classe conservadora a criarem uma frente de "rea
ção política". Desfraldando a velha bandeira "anti-comunista" junta
mente com o prestígio que desfruta junto aos setores políticos conser
vadores (pessepistas e udenistas) mobiliza todos os recursos particu
lares e estatais que lhe são colocados a dispos.ição para o "enfrenta
mento" . 

A m~bilização de ambos os setores, claramente expresso no pro
cesso-crime, reflete uma luta de classes conscientemente levada a efei
to a partir de posições nítidas, manifestando-se neste processo - por 
parte das classes expostas. - a necessidade imperiosa de superação do 
"estado de coisas vigente". 

Esta superação se resume na concretização de dois processos: a). 
- a busca de uma unidade proletária na articulação dos apôios sin
dicais manifestos e na passeata de congraçamento (mobilização popu
lar para a formação de uma possivel Confederação Geral dos Traba-

(2). - No p~ocesso-crime movido pelos patrões contra os trabalhadores, 
esta passeata de unidade proJetaria será usada como argumento para a idéia 
de "infiltração comunista", recurso utilizada para caracterizar a "ilegalidade" 
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lhadores) e b). - a burguesia regional (com a imprensa que lhe é 
favoravel) articulando-se com os partidos conservadores (UDN, PSP e 
PRP) e governo do Estado buscam através da greve defragada estimu
lar uma crítica mais sistemática à política do governo petebista (o cha
mado "permissivismo"). 

Alem de utilizar-se da greve como meio de articulação crítica 
contra o governo os elementos da classe dominante local utilizam-se 
dos seguintes recursos para a pressão contra o movimento grevista: 

- utilização do aparelho repressivo do Estado para reprimir os 
insurretos infiltrando elementos da polícia civil e operário a 
soldo nas reuniões públicas do operariado ... 

- utilização do aparelho repressivo (corpo policial) para im
pedir os elementos que participavam das reuniões operárias 
de entrarem nos próprios da fazenda. A polícia cerca a pe
dido do proprietário, minutos após a declaração da greve (o 
local das reuniões ficava a mais de 20 kilômetros de distan
cia da fazenda), a fazenda para que esta impedisse a entrada 
dos grevistas (estes acampam na entrada da fazenda por mais 
de 20 dias) ... 

estes elementos que não puderam entrar na fazenda foram 
despedidos por terem se ausentado do serviço (principalmen
te operários já que a greve seria teoricamente dos trabalha
dores rurais) ... 

- outros elementos de liderança operana que ainda estavam 
na fazenda, mas que tinham participado de outras reuniões 
do Sindicato, não encontraram na "chapeira" 
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justificam a ilegabilidade da greve demonstrando já terem 
realizado acordo com o sindicato Rural (3) que não era re
conhecido pelos trabalhadores rurais e operários ... 

ao eclodir a greve abre processo-crime contra os grevistas 
destacando os seguintes aspectos: 

a). - que eram agitadores políticos fato que poderia ser com
provado pelas reclamações na justiça (recusa da liderança em fazer 
acordo na junta de conciliação); 

b). - infiltração comunista já· que o presidente da Federação 
dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação, Luiz Tenório de Li
ma, havia sido apoiado, nas eleições, por Luis Carlos Prestes.; 

c). - que os grevistas haviam coagido funcionários, trabalhado
res rurais e operários a aderirem à greve; 

d). - sabotagem na produção e na usina; 

e). - ilegalidade da greve por não haver sido comunicada pre
viamente; 

f). - piquetes ilegais. 

Na caracterização da ilegalidade da greve e na sua "essência co
munist:t" utilizam do acordo em separado realizado com o Sindicato 
dos trabalhadores Rurais (de tendência fascista), usando mesmo os di
rigentes desta agremiação como testemunhas de acusação contra os 
operários no processo-crime; as passeatas realizadas em São Paulo e 
em Assis são consideradas como "mostra do avanço" comunista na 
conquista dG poder (clara referência ao "permissivismo" do governo 
central) e por último que os operários da usina não podiam fazer 
greve e nem apoiar greve já que indústria nada tem a ver com a agri
cultura (no processo alegam que a fazenda e a usina são entidades 

(3). - A luta contra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais revela o 
n!vel de consciência política da classe. Este Sindicato, auto izado pelo mi
nIstro do Trabalho - Franco Montoro (PDC), foi organizado pelo ex-depu
tado José Rotta, ex-presidente da organização conservadora católica Congrega
ção Mariana e membro ativo do integralismo regional (organizara anteriormente 
auxiliado por setores nisseis direitistas o grupo jovem "Aguia Branca" que 
tinha como patrono e conferencista Plínio Salgado). Aliando-se ao Círculo 
Operário Católico e Sindicato dos Trabalhadores Cristãos organiza na Alta 
Sorocabana o Sindicato Rural. Em Assis é acessorado por Ivo Picolo (do Círculo 
Católico Operário) e Benedito Castilho com auxílios provenientes da Con
greção Ma:iana 
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jurídicas separadas - apesar de remanejarem funcionários de uma 
para outra sem requalificação em carteira trabalhista). 

A crise política instaurada não se localiza exclusivamente em 
função dos interesses imediatos do usineiro, mas afeta toda uma par
cela dos quadros dominantes locais na luta ideológica contra as pers
pectivas adotadas pelo governo central, como forma de apóio tácito 
às correntes conservadoras que visavam uma rápida mudança do "re
gime". A greve como "bandeirada comunista" é o argumento mais 
fartamente utilizado para não só envolver a opinião pública na crí
tica ao "caos reinante" como uma forma de sensibilizar certos setores 
políticos dominantes ainda não definidos com os rumos de desenvol
vimento político e social a ser tomado ou impressos. 

Se por um lado o proletariado buscou a organização de uma Con
federação Geral dos Trabalhadores como meio imediato de estrutu
ração da classe na defesa dos interesses políticos e econômicos, a con
tra resposta dos quadros conservadores foi a organização e mobiliza
ção de uma frente de combate político ao "permissivismo" político do 
governo central (unidade conservadora contra o petebismo no gover
no). 

Dada que a solução da crise na sua continuidade satisfazia plena
mente aos interesses da elite dom~nante local (fazendeiros e pequenos 
industriais), esta sentiu-se forte em alterar os processos de aquisição 
da força de trabalho, numa tentativa de ao mesmo tempo superar a 
crise política eliminando o foco de sua propagação (o conjunto resi
dencial da usina) e por outro dar condições futuras para novas formas 
de acumulação de capital a partir da retenção de maiores índices de 
sobretrabalho . 

A superação da crise se dá quando a fazenda expulsa todos os 
trabalhadores da vila operária que ela mantinha internamente, já que 
obrigada pelos acordos intersindicais a não cobrar taxa de aluguel, 
prefere deixar as residências fechadas eliminando assim o foco de ten
são e de intercâmbio de idéias que ali inevitavelmente se processaria. 
Assim os conflitos e as contradições não seriam ali discutidos, jo
gando para fora dos limites da fazenda, como se isto fosse a solução 
concreta, a problemática dos trabalhadores. Esta expulsão no entanto 
terá sua razão lógica de ser na medida em que a categoria trabalho 
se especifica. 

O fato de os operários da indústria açucareira terem uma legis
lação trabalhista que os protege de certas investidas do capital lhes dá 
sempre um grau relativo de consciência sobre seus direitos de traba
lhador. O 
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tica (tempo-livre onde as relações sociais se processam com maior in
tensidade) propicia uma conscientização das condições de trabalho, 
principalmente no contacto entre trabalhador da usina (operário com 
certos direitos) e trabalhador rural que pouca legislação trabalhista 
possui para assegurar seus direitos. 

A racionalização na aquisição da força de trabalho vem não co
mo consequência da greve, mas a partir dela é que afIora à consciên
cia dos proprietários. Se a maioria dos trabalhadores rurais no corte 
da cana e no amanho da terra para o plantio eram "camaradas" que 
residiam na fazenda sem direito a plantio em benefício próprio (assa
lariados semanalistas ou mensalistas), a partir da greve, os fazendei
ros tomam consciência de que é necessário uma nova forma de ad
quirir a força de trabalho abundante na região. Com o desemprego 
provocado pela pecuarização das fazendas o proletariado rural tendia 
a aumentar em proporção sempre maior em relação aos empregos dis
poníveis, transformando-se em mão-de-obra barata, vivendo gradati
vamente em tomo de um mínimo vital cada vez menor. 

A partir de então os fazendeiros passam a contratar não mais 
de forma fixa (evitar os direitos trabalhistas) mas sim em períodos 
específicos necessários à produção (colheita, amanho, etc.). Toma-se 
o processo mais lucrativo já que em termos de racionalização do tra
balho é justamente neste momento que a categoria se especifica. A 
transformação do camarada em volante é um processo de proletari
zação crescente da massa trabalhadora que corresponde a uma indi
vidualização da força de trabalho na diminuição dos mínimos vitais 
de sobrevivência. Um indivíduo só não consegue mais ganhar para 
seu sustento e o de sua família, isto é, não consegue formar e am
pliar no âmbito familiar a própria classe trabalhadora. Esta indivi
dualização faz com que cada indivíduo produza o suficiente para si, 
obrigando à família volante a mobilizar-se com um todo na produção 
a fim de alcançarem um mínimo vital. A liberalização correspondente 
à passagem da categoria camarada para a de volante representa uma 
racionalização na especificação da própria categoria trabalho. 

Na medida em que a família volante trabalha como uma "uni
dade de produção" na busca do mínimo vital, ela recebe o equivalen
te de salário que a categoria anterior recebia, só que a quantidade 
que ela produz triplicou. Ou seja, o camarada recebia um determi
nado salário, hoje este mesmo camarada transformado em volante re
cebe o mesmo só que a força de trabalho aumentou com a inserção 
no trabalho de toda a célula familiar. Neste sentido o .fazendeiro 
aplica cada vez menos em capital variavel e lucra (retendo o sobre
trabalho da falIDlia volante) muito mais. O 
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envolve-se mais com o trabalho. Para não responsabilizar-se juridica
mente com o processo de aquisição contrata a seu serviço um "tur
meiro" que em nome do fazendeiro, ou de uma quantidade de traba
lho, contrata nos aglomerados ou bairros rurais próximos o trabalho 
volante. 

A contratação de trabalho pelo "gato" (ou turmeiro) se realiza 
de forma original. Os trabalhadores reunem-se em volta do caminhão 
de propriedade do gato e este propõe um preço pela jornada de tra
balho, se os volantes não aceitarem não terão trabalho na medida em 
que fazendeiro algum contrata pessoalmente trabalhadores. Assim os 
trabalhadores ficam na dependência dos turmeiros que representam no 
ato da compra o fazendeiro. Os fazendeiros não contratam pessoal
mente trabalho já que o turmeiro é um assalariado indireto. É a par
tir da exploração do trabalho do volante que o turmeiro consegue re
tirar seus lucros, assim se vai conseguir para o fazendeiro mão-de
obra este não pode concorrer com o gato contratando paralelamente 
trabalho. Neste sentido o fazendeiro estipula um preço pela produ
ção determinada (número de homens necessários) e o turmeiro terá 
que conseguir a mão-de-obra necessária. Deste preço bruto pelo tra
balho é que o turmeiro vai retirar seu lucro (do trabalho direto do 
trabalhador), assim quanto mais rápido for entregue o serviço, mais 
mão-d~-obra terá liberado para novos contratos. O trabalhador não 
consegue furtar-se ao trabalho já que a sua diária refere-se quase 
sempre à uma quantidade estipulada em um máximo. Para alcançar 
o mínimo vital deve produzir o máximo por dia, favorecendo conse
quentemente ao turmeiro. 

Na UNA os turmeiros conseguiram seus meios de produção (os 
caminhões e a mão-de-obra) a partir de transformações internas ge
radas pela própria usina no sentido de racionalização dos custos de . 
produção. Os caminhões obsoletos foram vendidos gradativamente 
aos seus motoristas. Assim o fazendeiro eliminou uma parte de sua 
frota que durante parte do ano (a colheita é realizada normalmente 
uma vez por ano) ficava totalmente paralizada, empatando desta for
ma capitais necessários à ampliação de outros setores da empresa. 

Ao adquirirem os caminhões os motoristas passaram a trabalhar 
por "conta" facilitando ainda mais à empresa na medida em que pas
sou a acumular capital retendo parcelas de sobretrabalho destes. Os 
contratos com os motoristas são feitos a determinados preços e estes 
ao mesmo tempo que carregam volantes, quando nos campos trans
portam a cana produzida pelos trabalhadores. Assim os turmeiros 
recebem um salário ramavelmente 
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A contratação de trabalho por parte dos turmeiros é facilitada 
pela origem comum que mantinham no trabalho na usina. Geralmen
te os turmeiros eram operários como os demais e gradativamente fo
ram passando de função sem contudo perderem os contatos com a 
massa trabalhadora. 

o trabalho volante constitui-se desta forma numa racionalização 
do trabalho tendo em vista uma maior retenção de mais-valia rela
tiva. O fazendeiro ao contratar o turmeiro deixa de ter responsabili
dade sociais e jurídicas com o trabalho, é o turmeiro quem toma-se 
responsavel por isto. Assim o fazendeiro deixa de pagar os benefícios 
sociais devidos aos trabalhadores volantes (baias-fria) conseguindo des
ta forma reduzir significativamente o capital variavel em salários, di
minuindo consequentemente os custos de produção. 

Por fim, para que o exemplo de greve (para que se não faça mais 
novas greves) seja lembrado sempre, a Usina Nova América nunca 
mais contratou aqueles elementos que dela participaram, estendendo 
a sua "maldição" para todas as gerações que se seguiram à dos gre
vistas ... ("E a maldição cairá sobre ti e juntamente sobre os seus" .) . 

* * 
* 

Bibliografia. 

Marx (Karl), lntroduccion a la critica de la eonomia politica Se-ie Comunica
cion B, ed. esp. 1968. 
El Capital, Editorial Cartago, Buenos Aires. 1973. 
Travail Salarié et Capital. Col. Pléiade. Edit. Gallimard. Paris. 1968. 

Kautsky (Karl), A questão agrária. Edit. Laemmert. Rio de Janeiro. 1968. 
Lefebvre (Henri), O direito à cidade. Documentos. 1969. São Paulo. 
Assadourian (C. S.) e allii, Modos de produccion en America LaNlla. PyP .• 

nQ 40, Cordoba. 1974. 

* * 
* 

INTERVENÇÕES. 

Do Prof. Adernar Martins (Universidade Estadual de Mato Grosso). 

Pergunta: 

"Quais as perspectivas do Brasil ainda nesta década com a sus
pensão do bloqueio cubano (açucar)?" 
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Do Prof. Wilson Valentin Biasotto (Universidade Estadual de Mato 
Grosso). 

Declarou: 

"Entendo a farmácia não como uma forma de retenção de capi
tal dos trabalhadores, mas no máximo uma retenção do lucro. De
ve-se considerar, segundo penso, uma aplicação de capital por parte 
do fazendeiro para a formação de uma farmácia." 

... ... 

• 
RESPOSTAS DO PROFESSOR JOS:E: CLÁUDIO BARRIGUELLI. 

Ao Prof. Adernar Martins. 

Resposta: ":E: difícil fazer-se um prognóstico sobre as relações do 
Brasil com os EEUU, no referente ao comércio açucareiro, após o 
levantamento do bloqueio cubano. :E: provavel a ocorrência de uma 
queda dos preços na Bolsa de Nova York que poderia ou não afetar 
a economia açucareira nacional. A queda no consumo do produto 
por parte do mercado americano talvez não seja demasiadamente acen
tuado dado os laços político-econômicos que o Brasil tem com os 
Estados Unidos. Por outro lado deve-se ver se Cuba es-tá interessada 
no mercado americano, já que nesta última década viveu sem ele." 

• 

Ao Prof. Wilson Valentin Biasotto. 

Resposta: "Realmente. A farmácia não é uma forma de reten
ção de capital dos trabalhadores, mas sim uma forma que o fazen
deiro faz para não circular o capital monetário. O pagamento em 
espécie e o sistema de "barracão" 
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