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FAZENDEIROS E VOLANTES. 
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JOSÉ CLAUDIO BARRIGUELLl 
do Instituto Educacional Piracicabano. Piracicaba 

(S.P.) . 

Nas sociedades interioranas, principalmente aquelas nas frentes 
de expansão (antigas áreas pioneiras do café), onde hoje predominam 
a produção pecuarista, são as classes rurais mais significativas (fa
zendeiros) que procuram capitalizar, enquanto classe, as diretrizes do 
desenvolvimento social e econômico, tendo como porta-vozes as clas
ses médias profissionalizantes e a pequena burguesia comercial. 

Este desenvolvimento se faz de modo implícito na perspectiva de 
ampliação dos mercados - a cidade se amplia como mercado -
buscando satisfazer de modo direto às necessidades dos centros ur
banos (industrializados) que polarizam os interesses e a produção de 
ambito local. 

Ideologicamente as populações interioranas creem que o desen
volvimento expresso na expansão das forças produtivas seja fruto de 
"atitudes objetivas" da classe dominante local (classe esta que se com
põe, confusamente ainda, de diversos sub-grupos de classe: fazendei
ros, industriais, pequena-burguesia comercial, profissionais liberais e 
burocratas), em nome da sociedade global. Haverá sempre aqui uma 
nítida iiubstituição de valores. É a comunidade local que imprime 
uma "idéia de desenvolvimento", e não que este seja fruto de um 

(*). - Comunicação apresentada na 2\1 Sessão de Estudos, Equipe F, no 
dia 5 de setembro de 1975 (Nota da Redação). 

(1). - As mudanças processadas nas categoriais fazendeiro e volante 
fo~am 
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processo mais amplo que engloba significativamente a própria cidade 
interiorana como elemento periférico da centralidade do sistema. 

Ao lutarem por uma ampliação do mercado e a melhoria de 
suas condições (a ampliação dos mercados é tida como a única forma 
possivel para a real acumulação de capital - formulação de um ex
cedente), telldo em vista os interesses da classe dominante local que 
busca identifica-los com os interesses da sociedade global (com a ci
dade interiorana), a ação objetiva dos fazendeiros e dos sub-grupos de 
classe que com eles compõem criam as condições básicas para a pene
tração e ampliação das novas forças produtivas no campo. 

Esta penetração é realizada enquanto o fazendeiro constitui-se 
numa categoria rural, submetendo-se, enquanto classe, aos interesses 
do mercado - do centro de decisão. O conceito de fazendeiro está 
aqui ainda preso à própria estrutura do espaço interiorano enquanto 
área periférica dos grandes centros de decisão. 

Para elucidar a própria categoria fazendeiro é necessário antes 
de mais nada analisar sua formação histórica. 

Nas áreas de expansão do café, rumo ao oeste paulista, as co
munidades interioranas se organizaram sobre um tripé econômico ca
racterístico, todos tendo como fundamento a propriedade rural e a 
organização do mercado local. A composição inicial fundou-se em: 
a). - grupos sociais envolvidos com a especulação imobiliária que 
tenderam à fixação nos núcleos nascentes b). - fazendeiros que 
adquiriram grandes extensões de terras boas para o cultivo do café 
e cereais; c). - pequenas propriedades normalmente adquiridas por 
imigrantes ou seus descentes ("as colônias") 
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custos de produção as áreas abandonadas, inférteis ou "velhas" já per
corridas pela frente de expansão e ainda produzindo. Assim, no esta
belecimento de um preço médio do produto, tendo como base a re
tenção do sobretrabalho dos colonos em relação à produtividade do 
solo, os fazendeiros e pequenos proprietários "idealizavam" a formu
lação de um excedente agrícola na determinação de um ganho signifi
cativo. 

Paralelamente a isto a cidade (o núcleo urbano) desenvolve-se 
como mercado local de circulação das mercadorias. Sua estruturação 
se baseia fundamentalmente na criação de uma pequena-burguesia 
comercial, na prestação de serviços, na organização de uma economia 
semi-industrial de âmbito estritamente local e na organização dos qua
dros burocrático-administrativos. O sentido da dominação política 
prende-se ainda às velhas concepções já importadas de outras áreas. 
f: no setor de especulação imobiliária que se concentrará a maior par
te dos coroneis que dominarão a política local. Dada as relações so
cio-oolíticas que estes coroneis mantêm com o poder central a distri
buição de cargos públicos e a pers.pectiva de evolução da infra-estru
tura urbana da comunidade se efetuará segundo padrões nítidos de 
uma organização semi-oligárquica. 

Os fazendeiros relacionam-se com o setor especulativo-imobiliá
rio através do parentesco, compadrio ou apadrinhamento político, a 
maioria uos especuladores conseguiam a concessão das terras pelo go
verno do Estado através das ligações efetivas (familiares, principal
mente) que com ele mantinham. A distribuição e venda das terras 
obedecia a um critério tambem pessoal favorecendo consequentemen
te àqueles mais chegados aos especuladores. Assim quando a elite ur
bana procurava defender os interesses da comunidade como um todo 
(ampliação da infra-estrutura urbana) visava antes de mais nada de
fender os interesses dos fazendeiros, e não de todo o setor agrícola. 

Neste momento histórico o fazendeiro é ainda o proprietário que 
reside na prooriedade dirigindo-a pessoalmente, cabendo aos coroneis 
na cidade a defesa de seus interesses. Os fazendeiros outorgavam, por 
assim dizer, aos "coroneis" 
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dos cafeicultores e no ambito político - na política municipalista -
como sustentáculo da oligarquia do café). 

Com o enfraquecimento das terras e consequentemente o aumen
to dos custos de produção agrícola em relação às novas frentes pio
neiras (principalmente Norte do Paraná), as regiões mais antigas sen
tem uma diminuição na sua capacidade de reter capitais e ampliar os 
ganhos. Fixam-se estes ganhos exclusivamente na retenção do sobre
trabalho dos colonos, revestido como sobreproduto agrícola. Conse
quentemente a perspectiva de acumulação de capital torna-se negati
vista em relação ao processo acumulativo anterior. A rotatividade 
agrícola recem inserida e a mudança constante dos produtos efetiva
dos não altera o processo na medida em que a colheita de um pro
duto muito requisitado pelo mercado pode dar altos ganhos em uma 
determinada safra, em outras poderá haver diminuição sensivel nos 
preços dada a grande concorrência entre os produtores. Em termos 
médios, de ano para ano, o fazendeiro (e mais dramaticamente ainda 
os pequenos proprietários) não consegue ampliar seus ganhos, man
tendo sempre sua lucratividade em torno da retenção do sobretrabalho 
dos colonos. 

Dois fatores básicos impedem a ampliação dos ganhos e conse
quentemente a dinamização dos meios de produção: em primeiro lu
gar a contínua política de ampliação dos meios naturais de produção 
(aumento da propriedade rural na busca de terras férteis que possibi
litasse uma maior produção com uma quantidade mais ou menos cons
tante de trabalho) cria o impasse para o fazendeiro que deverá inver
ter excessivos capitais na propriedade para o aumento de sua produ
tividade; em segundo lugar, o trabalho do colono que até então lhe 
possibilitava altos ganhos torna-se agora pouco lucrativo, na medida 
em que tem que manter um capital variavel em salário não compativel 
com o montante da produção. A aparente estagnação da fazenda é 
provocada basicamente pela não alteração nas relações sociais de pro
dução. 

A partir do momento em que o fazendeiro consegue superar cer
tas contradições internas realiza um duplo movimento na busca da 
ampliação de seus meios de produção: por um lado passa à policul
tura, dividindo a propriedade agrícola em diversas culturas e por ou
tro diminui o capital aplicavel em salários ao se modificarem as con
dições de aquisição da força de trabalho. Situa-se neste momento a 
passagem do trabalho do colono (regime do colonato) para o de ca
marada. A liberalização da mão-de-obra rural dos laços que o pren
diam à fazenda (economia de subsistência familiar) cria condições 
para Q 
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aplicação de capital em salários e por outro estabelecendo uma faixa 
de consumIdores locais já que o camarada não desenvolve uma eco
nomia de subsistência paralelamente ao trabalho assalariado. 

A única relação que se estabelece entre fazendeiro e camarada 
é o da venda da força de trabalho por parte deste e o recebimento do 
preço correspondente: o salário. Se numa primeira fase o fazendeiro 
retinha o sobretrabalho do colono ao não lhe pagar as horas (e à pro
dução) de trabalho dispendidas em sua plantação pelo fato de que o 
colono podia usar parte de seu tempo em benefício próprio (domin
gos e feriados), nesta segunda fase o fazendeiro simplesmente paga
lhe um salário pelas horas estipuladas de trabalho concreto realizado. 
A retenção do sobretrabalho se dá de forma mais racional na me
dida em que o camarada não está preso à fazenda. Os camaradas 
concorrendo entre si provocam continuamente um rebaixamento dos 
salários, o que propicia ao fazendeiro a diminuição dos custos de pro
dução. 

A passagem do trabalho assalariado do colono para o trabalho 
assalariado camarada é reflexo de uma racionalização do sistema ten
do em vista a ampliação dos ganhos dos fazendeiros. O camarada 
contudo revela antes de mais nada não uma generalização definitiva 
do proceso de trabalho, mas sim é justamente a passagem para um 
estágio superior: o trabalho assalariado volante. A generalização do 
trabalho camarada só é possivel na medida em que o campo, princi
palmente a grande propriedade, especializa-se num ramo de produção 
onde o trabalho é pouco requisitado: a pecuária. 

O surgimento da fazenda de gado, destruindo as casas e expul
sando os colonos das terras agrícolas, faz emergir um contingente de 
mão-de-obra flutuante que se dirige ora para as fazendas menores e 
médias propriedades que ainda se dedicam a produzir gêneros básicos 
(cereais), ors para os bairros rurais produzindo neles um crescimento 
urbano progressivo. Apesar de uma intens.ificação do êxodo rural 
este não chega a constituir-se num processo de escasseamento de mão
de-obra que pudesse reduzir a tal ponto os recursos humanos de tra
balho que fizesse inverter o mercado de trabalho determinando um 
aume3to nos índices salariais (oferta de trabalho ser menor que a 
nrocura). que obrigaria o fazendeiro a dispender mais capital em sa
lários. Pelo contrário, como o processo de "pecuarização" 
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pital. Desta forma a média propriedade dedica-se a investir, ou re
investir, na propriedade no sentido de ampliação dos instrumentos 
de trabalho e dinamização dos meios de produção com a inserção de 
tecnologia avançada - máquinas, implementos, adubos, etc. Este 
reinvestimento só é possivel na medida em que o médio proprietário 
deixa de aplicar capital variavel na aquisição de força de trabalho e 
na medida em que o trabalho camarada oferece maiores oportuni
dades para a retenção de uma taxa maior de sobretrabalho. A espe
cialização da atividade agrícola significa a produção racional com 
sentido de não concorrência entre produtores em determinadas faixas 
ou classes sociais rurais. Se o fazendeiro agora é investido da função 
de "boiadeiro" e busca ampliar continuamente seus meios de produ
ção (terras) como forma de especializar-se num ramo de produção 
nual, o médio proprietário passa a produzir os gêneros básicos agrí
colas transformando sua propriedade numa empresa rural . A amplia
cão do primeiro só pode ocorrer na medida em que o segundo ofe
rece concorrência desvantajosa para os pequenos proprietários, arren
datários e meeiros que não dispõem dos excedentes necessários para 
a dinamização e ampliação dos meios de produção. O não reinvesti
mento de capitais (fixos) na aquisição de novas terras por parte dos 
médios proprietários com o sentido precípuo de dinamizar interna
mente a propriedade, visa um aumento significativo da produtividade. 
A empresa média rural aumenta por um lado a concorrência com os 
pequenos proprietários cujos excedentes agrícolas se estabelecem a 
partir de altos custos de produção (quantidade maior de trabalho ne
cessário para produzi-los) e por outro faz desvalorizar as terras desses 
pequenos proprietários na medida em que estes não reaplicam capi
tais no sentido de aprimorarem os meios de produção tendo em vista 
o problema da fertilidade do solo para a produção. A média proprie
dade transformada em empresa gera as condições para que o "fazen
deiro-boadeiro" amplie os seus meios de produção adquirindo a bai
xo custo a pequena propriedade dispondo na compra de menos ca
pital anteriormente acumulado. A pequena propriedade não tende a 
desaparecer mas restringe-se a satisfação de determinadas necessida
des da empresa agrícola (grandes e médias) tais como a determinação 
de preços dos produtos agrícolas estipulados no valor da produção 
agrícola global. Ou 
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o fazendeiro tradicional ao transformar-se em "fazendeiro-boia
deiro" abandona a propriedade rural e passa a viver nos centros ur
banos que se organizam ora como mercados regionais da pecuária, 
ora como centros industriais de transformação da carne e seus deri
vados. Esse êxodo, se assim poderia ser chamado, dos "fazendeiros
boiadeiros" s6 é possivel na medida em que a pecuária não exige tra
balho especializado e que o controle da produção pode ser realizado 
por poucos homens sem a intervenção pessoal do proprietário na fa
zenda. Por outro lado, a ampliação dos meios naturais de produção, 
as terras, nem sempre ocorrem num plano vertical de vizinhança à 
antiga fazenda. Na maioria dos casos os fazendeiros compram pro
priedades distantes umas das outras criando um verdadeiro monop6-
lio das terras sem que estas liguem-se fisicamente entre si. Este fato 
se dá necessariamente em função da perspectiva de não investimento 
exagerado em capitais fixos para não diminuir o capital acumulado 
que servirá para a aquisição e ampliação da própria matéria prima 
que visa produzir e ampliar: o gado. O desdobramento da ampliação 
de capital se dá então no sentido de aplicar o menos possivel no má
ximo das terras, para que com o restante de capital acumulado possa 
adquirir e ampliar a matéria~prima da produção: o boi. 

Este tipo de investimento de ca.pitais (fixos) cria para o "fazen
deiro-boiadeiro" o impasse de fixação pessoal de sua residência já 
que controla grande parte de meios naturais de produção, s6 que em 
locais os mais diversos possíveis. Assim sendo o "fazendeiro-boiadei
ro" passa a residir preferencialmente nos centros urbanos que exer
cem fator de polaridade no mercado da carne e sua industrialização. 
f: assim que certas regiões interioranas paulistas constituem~e em 
centros de decisão sobre a carne e seus derivados. 

Ao mudar para as cidades/centros-regionai~e-decisão os "fa
zendeiros-boadeiros" visam não exclusivamente a busca de um status 
pessoal definido como muitos procuram apregoar, mas a centralização 
de suas atividades junto ao mercado da carne que procurará dominar. 
Para isto é necessário a racionalização da produção pecuária e o es
tabelecimento de uma empresa comercial (escrit6rios/sedes das fazen
das) que realizará a comercialização, planejamento e decisão sobre o 
carater e destino da produção. O "fazendeiro-boiadeiro" 
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lhoria dos pastos, cercas, água represada, gado estabulado, investi
mentos em reprodutores, inseminação, fazendas/modelos de criação, 
etc.) como sugere tambem a intelectualização do papel do "fazendei
ro-boiadeiro" no sentido da valorização do planejamento diretivo em 
detrimento ao trabalho material exercido junto à produção direta. O 
capataz que substitui nas fazendas o "fazendeiro-boiadeiro" é o tra
balhador assalariado que desfruta teoricamente de uma situação pri
vilegiada de trabalho em relação aos demais assalariados na fazenda 
(camaradas e peões.). A função diretiva do capataz, como trabalhador 
direto, representa não uma liberdade de ação por parte deste em fun
ção daquilo que crê sobre o significado e destino da produção pecuá
ria. Segue simplesmente os postulados traçados no planejamento ela
borado pelo "fazendeiro-boiadeiro" a partir de sua empresa localiza
da no centro urbano. Este fato se eXiplica na medida em que a fa
zenda considerada isoladamente possui uma característica prÓlpria den
tro do processo global da produção pecuária. As fazendas mais dis
tantes tendem a se constituir em áreas livres de reprodução animal, 
onde o gado é mantido momentaneamente até estar apto a ser trans
formado em mercadoria. As fazendas mais próximas tendem a cons
tituir-se em locais de engorda para a venda no mercado próximo, 
já que os custos de transportes são mais baratos (rebaixamento do 
custo de produção) alem de poupar o gado mantendo-o dentro de 
certos padrões de peso e qualidade. 

Alem disso, os "fazendeiros-boadeiros" prestam através de seus 
escritórios serviços a outras fazendas menores, vendendo não só mer
cadorias que visam valorizar os meios de produção (gado seleciona
do, semen, etc.), como tambem o próprio know-how adquirido. Este 
know-how só pode ser vendido na medida em que a empresa rural 
investe não só em novas técnicas por eles não produzidas, como tam
bem, através da contratação de técnicos especializados (zootécnicos e 
agrônomos), passam a elaborar e pesquisar novos recursos. Desta for
ma o "fazendeiro-boiadeiro" começa a investir tambem em setores 
não diretamente ligados à produção pecuária imediata (a ampliação 
dos rebanhos com fins de mercantilização). 

Por outro lado os "fazendeiros-boiadeiros" tendem a se associar 
ou criar cooperativas "de capital" para investirem no setor industrial: 
nos frigorificos. O 
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prios ou na compra de ações dos frigoríficos estrangeiros) é uma ten
tativa de controlar tambem os meios de distribuição buscando a mo
nopolização da economia voltada para a pecuária. 

A dominação parcial dos meios de distribuição faz gerar um cír
culo vicioso que tende a favorecer a acumulação do capital e amplia
ção dos ganhos por parte dos pecuaristas. Com a penetração dos ca
pitais (acumulados na produção direta) na indústria da carne o mer
cado passa a ser controlado de modo a realizar os fins almejados for
çando por um lado o contínuo rebaixamento dos custos de produção 
na fonte produtora (consequentemente reinvestimento em tecnologia 
nas fazendas) e a ampliação da produção nos setores industriais com 
bases na racionalização da eXJploração do trabalho assalariado (reten
ção do sobretrabalho no processo urbano de produção). 

A perspectiva de acumulação por parte do "fazendeiro-boiadeiro" 
se dá em função de três fatores fundamentais distintos.: a) . - na pro
dução direta na fonte, b). - na comercialização do know-how ad
quirido. e c). - na reprodução do capital no setor industrial e de 
distribuição. 

f: no processo de migração para as cidades que o "fazendeiro
boiadeiro" vai gradativamente se transformando na elite dominante 
urbana, deixando de ser uma categoria rural para constituir-se numa 
categoria rural e urbana. Ao assumir este papel passa a representar a 
fonte de inovação e expansão das forças produtivas no campo, age di
retamente como fator de urbanização e é em nome deste processo 
que reinvestirá na cidade e no campo. 

A "pecuarização" das grandes propriedades faz surgir grandes 
contingentes populacionais que as abandonarem as grandes fazendas 
passam ou a dirigirem-se para as grandes cidades ou então a buscar 
empregos nas fazendas ainda voltadas para a produção agrícola. Este 
processo de liberação da mão-<le-obra colona ou camarada força uma 
alteração global na base de todas as relações de produção agrárias: o 
trabalho rural. Neste sentido a média propriedade pode desenvolver
se na busca do empresariamento na medida em que encontrou novas 
formas de acumulação e ganho: a exploração 
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A liberação do colono e do camarada em relação a um tipo es
pecífico de contrato de trabalho se dá não só em função de que ele 
pode a qualquer momento trabalhar com este ou aquele fazendeiro 
(ou turmeiro), mas sim que o seu trabalho só será requisitavel dentro 
das disponibilidades impostas pela própria produção (isto é, pelo ci
clo de produção agrícola), Assim o volante não depende mais dire
tamente do fazendeiro, depende da produção que o fazendeiro ou mé
dio proprietário realiza em sua propriedade, Seu trabalho flutua de 
acordo com a necessidade da produção, 

Se o camarada ainda se ligava de alguma forma à fazenda ou 
propriedade rural pelo menos era contratado pelo proprietário da 
fazenda, hoje transformado em volante é contratado por um inter
mediário que se coloca entre ele e o fazendeiro: o turmeiro, :s este 
tipo de capataz que adquire sua força de trabalho e é através dela 
que acumula seu capital dividindo o sobretrabalho com o fazendeiro, 
O turmeiro não significa na prática um trabalhador autônomo que ex
plora o trabalho de terceiros, constitui-se na prática um assalariado 
dos fazendeiros que lhe pagam dividindo o sobretrabalho dos assala
riados voiantes, 

Na medida em que as relações entre trabalhadores e fazendeiros 
foram tornando-se cada vez mais impessoais o volante, como os gran
des fazendeiros, foram deixando a vida rural da qual pouca relação 
mantem para a vida na periferia das cidades, Esta e~pulsão dos cam
pos representa duplo papel que satisfaz ao sistema como um todo: 
por um lado o homem rural desliga-se da terra não mais produzindo 
de forma alguma para seu sustento (não há economia de subsistência) 
o que lhe dá a condição de produtor-consumidor (mas nem sempre 
consumidor dos próprios elementos produzidos), por outro na peri
feria das cidades mantem constantemente um exército de mão-de-obra 
de reserva que serve como padrão para o estabelecimento do valor e 
preço da força de trabalho requisitavel no centro urbano, 

O desligamento do trabalhador rural da terra (colono e parcial
mente o camarada) cumpre a função de desagregar a unidade familiar 
de produção e consequentemente individualizar a força-de-trabalho, 
Esta individualização se dá em função das novas exigências produti
vas que mede a produtividade a partir de quantidades especificadas, 
Assim, o volante só pode organizar-se familiarmente para a produ
ção na busca dos mínimos vitais de sobrevivência, Ou 

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



- 885-

víduo não dá cond:ções para seu sustento e nem para a formação da 
classe trabalhadora). Dessa feita, o trabalhador rural deve requisitar 
a sua família para o estabelecimento dos mínimos vitais de sobrevi
vência e de formação. 

A reorganização da unidade familiar tem o sentido precípuo de 
sobrevivência no nivel imediato. A busca da periferia das cidades 
(com os encargos que dela advem, luz, água, alugueis, etc.) não obe
dece a um critério exclusivista de melhoria das condições sanitárias 
individuais como vários organismos públicos procuram afirmar. Esta 
busca relaciona-se fundamentalmente à perspectiva de serem absorvi
dos pela produção urbana, que oferece melhores salários. Assim, ao 
migrarem rumo as cidades buscam valorizar um status que contradiz 
a situação anterior: procuram alcançar o conceito do operário. Ape
sar de almejarem a inserção no sistema, transformação de trabalhado
res ocasionais no setor terciário em trabalhadores diretos - operários, 
organizam-se dentro de uma forma camponesa na periferia - rees
truturando-se a partir de valores rurais tradicionais. 

Os volantes podem organizar-se de modo tradicional na periferia 
das cidades na medida em que são livres e não estão mais presos a 
formas específicas rurais de produção que já se urbanizaram (em
presa rural) ou estão em processo acelerado de urbanização. Esta re
organização tem como pressuposto uma ruralidade manifesta em con
trapos:ção a uma urbanidade ainda não adquirida. 

Ao se fixarem na periferia, constituindo-se ou não num exército 
de mão-de-obra de reserva, os volantes deixam tambem de ser uma 
categoria exclusivamente rural para constituírem-se numa categoria 
rural e urbana. 

A evolução do "fazendeiro-boiadeiro" de elite dominante do cam
po, para uma elite dominante do campo/cidade (aqui identificados 
dada a urbanização do primeiro) corresponde à proletarização cres
cente do trabalhador assalariado que tambem deixa de ser categoria 
de trabalho exclusivamente rural para constituir-se no processo de 
urbanização em dupla categoria: rural e urbana. 

Em síntese o que se pode concluir é que o processo de urbaniza
ção do campo faz adequar as relações de produção às novas forças 
produtivas 
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centra para a produção industrial - reproduzindo o capital, como 
tambem no processo de divisão do trabalho é o centro de decisão (tra
balho intelectual) de onde emanam as novas perspectivas de evolução 
do sistema. A cidade nem sempre se organiza diretamente neste sen
tido. As cidades interioranas não industrializadas representam sem 
dúvid~ alguma o processo de submissão do campo às novas condições 
de desenvolvimento, porem deve-se ressaltar que elas não são orga
nizadas de forma a nuclearizarem em torno de si as decisões. 

A cidade interiorana organiza-se antes de tudo em função do 
mercado regional agro-pecuário. A primeira relação de dominação 
que se estabelece é a da imposição dos preços mínimos aos produtos 
do setor agrário. Sua organização se funda na circulação das mer
cadorias: do setor agrário para o setor industrial avançado. Neste pro
cesso a contradição gerada entre cidade interiorana e campo se situa 
na luta pela determinação de preços cuja diretividade de controle não 
se localiza no núcleo interiorano e sim a partir dos centros consumi
dores onde são produzidas as demais mercadorias. Assim a cidade 
interiorana age mais como elemento intermediário do centro de deci
são sobre o campo, do que como um centro com decisões próprias. 

Apesar disto a cidade interiorana desenvolve--se não simplesmen
te pelo fato de constituir-se em mercado regional (desenvolvimento a 
partir de uma autonomia do setor terciário), mas sim na relação di
reta da expansão das forças produtivas no campo. O aumento da 
produtividade agrícola e consequentemente o aumento da produção 
com custos mais baixos é que tornará possivel a acumulação de ca
pital por parte de uma elite dominante. Esta acumulação inicial é 
que permitirá uma industrialização possivel. Em primeiro lugar a apli
cação dos excedentes na nova forma de produzir tendo como ponto 
de partida a própria 
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acentuam. Para a ocorrência deste processo não é necessano que a 
cidade interiorana possua de antemão uma infra-estrutura industrial 
que se sobreponha à atividade agrícola submetendo-a de forma direta 
aos seus interesses (rebaixamento dos custos da produção agrícola). 
O que se ve é que a dominação não precisa ser exercida em termos 
diretos regionais. Ela pode - e geralmente ocorre - de modo in
direto partindo-se dos centros de decisão (centralidade do sistema) 
para a periferia deste centro (a cidade interiorana). A cidade interio
rana constitui-se assim em um momento na evolução histórica da do
minação da cidade sobre o campo. É evidente que a centralidade do 
sistema (centro de decisão) promove na periferia (cidades interiora
nas) a luta pela industrialização. Esta luta terá sempre como porta
vozes setores urbanos comprometidos com a política local ou seja, 
classes ou grupo de classes que buscam a ampliação de seus interes
ses socio-econômicos: estas classes preferencialmente são as médias 
profissionalizantes e a pequena burguesia comercial. 

O desenvolvimento das forças produtivas globais imprime as for
mas de organização do espaço urbano e rural interiorano, e é a partir 
deste que a cidade interiorana deixa de constituir-se em centro perifé
rico para adentrar através da industrialização no próprio centro de 
decisão. Os fazendeiros e os volantes na evolução de sua própria ca
tegoria são a expressão deste desenvolvimento das forças produtivas. 
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* * 
• 

INTERVENÇOES. 

Da Prof.a Joana Neves (Universidade Estadual de Mato Grosso). 

Pergunta: 

"Qual a situação atual dos volantes?" 
• 
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Da Prof.a Ledenice Damásio (Universidade Estadual de Mato Gros
so). 

Pergunta: 
"A atuação dos turmeiros teria provocado uma evasão do traba

lhador agrícola?" 
Se isto aconteceu, qual foi a medida tomada pelo governo em 

prol desses trabalhadores?" 
'" '" 

'" 
RESPOSTAS DO PROFESSOR JOS:B CLÁUDIO BARRIGUELLI. 

À Pruf.a Joana Neves. 

Resposta: 

"A pergunta é bastante ampla o que dificulta uma resposta con
cisa. A voltantização do trabalho agrícola faz com que o trabalhador 
deixe de ser um trabalhador específico (lavrador) para tomar-se um 
trabalhador em geral (assalariado de modo geral). Assim sua função 
de trabalho nem sempre é produtiva já que foi separado das condições 
de seu próprio trabalho. A migração para a periferia urbana caracte
riza exatamente esta situação. Ali comportar-se-á ora como traba
lhador produtivo (na agricultura) e como improdutivo (na cidade) 
ao prestar serviços no setor terciário. Esta duplicidade na sua ativi
dade faz com que perca sua especificidade rural e transforme-se num 
trabalhador ruro-urbano, constituindo-se na prática no exército de 
mão-de-obra de reserva com dupla função: para a cidade como contin
gente industrial possivel, no rural como força de trabalho agrícola." 

'" À Prof. a Ledenice Damásio. 

Resposta: 

"O turmeiro é uma função que surge concomitantemente com a 
do próprio volante. Nem todas as regiões esta figura social surge co
mo recrutador de mão-de-obra. Nas áreas em que aparece tem a fun
ção de fixar uma mão-de-obra como seus sub-empregados. A evasão 
dos campos é função da própria condição de dominação que a cidade 
impõe ao campo e nada tem a ver com a função do turmeiro. Ele 
cumpre um pa,pel eficaz na medida em que ao contratar jornaleiros 
para a atividade agrícola automaticamente está desresponsabilizando o 
fazendeiro de faze-lo, assim, como não se constitui num proprietário, 
não tem obrigações legais (trabalhistas) com seus contratados. O fazen
deiro ao contratar individualmente a mão-de-obra teria que pagar corre
tamente os direitos trabalhistas. No que se refere a ação governamen
tal. no Estatuto da Terra, nada se encontra que possa defender o tra
balhador volante." 
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