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CAMPO



DE QUE CAMPO E DE QUE SUJEITOS 
ESTAMOS FALANDO?

Campo como espaço de tensões entre os homens de 
negócio e os homens de trabalho; entre a grande e a 
pequena propriedade; entre produção orgânica e 
não orgânica; entre agroecologia e agronegócio; 
entre classe dominante e dominada; entre latifúndio 
e minifúndio; entre classe trabalhadora e classe 
patronal....

QUE TENSÕES ESTÃO PRESENTES NO CAMPO QUE 
CONHECEMOS?



O capitalismo nasce no campo

• Cercamento das propriedades;

• Aumento da produtividade;

• Transformação do escravo em colono e depois 
em trabalhador assalariado;

• Agricultura submetida à indústria. 



A inserção da agricultura na fase atual do capitalismo, tem como 

características principais: 

• o controle da agricultura pelo capital financeiro, articulado a grandes 

empresas transnacionais que controlam o mercado de sementes, 

insumos e produtos, o que significa uma desnacionalização 

progressiva do setor agrícola ; 

• concentração econômica (poucas empresas), verticalização (as 

mesmas empresas controlando a produção de insumos, o 

armazenamento e beneficiamento da produção e a venda) e 

grandes propriedades; 

• precarização do trabalho assalariado; 

• uma determinada forma de articulação entre o setor agrícola, 

industrial, bancário e o aparato estatal em que se destacam as 

políticas públicas que viabilizam essa expansão, nessas 

características



Índice de concentração da propriedade da terra:

- Anos 70 - 0,86

- 1985 – 0,857

- 1995 – 0,856

- 2006 – 0,872



Outros dados:

• Áreas de preservação 8,47%

• Áreas indígenas 14,74%

• Criação de gado 30%

• Feijão e mandioca 18%

• Cereais 12%

• Aves 9%

• Soja – cultura que mais se expandiu de 95 a 2006 cresceu 88,8% (46,4% 
plantam soja transgênica; 96,8 colheita mecanizada)

• 95,1 das propriedades usam agrotóxicos

• 90,1% fazem adubação química

• Polêmica atual – rever índice de produtividade que era de 1975

• Estabelecimentos rurais com menos de 10 hectares 2,7% da área e com 
mais de 1000 hectares – 43% da área



Agricultura familiar e empresarial
• O Brasil tem 5.175.489 estabelecimentos agropecuários, 

ocupando uma área de 329.941.3993 hectares. A agricultura 
familiar, com 4.367.902 estabelecimentos, ocupa uma área de 
80.250.453 hectares. Por sua vez, os 807.587 
estabelecimentos da agricultura empresarial, que o Censo 
denomina de "não familiar", ocupam uma área de 
249.890.940 hectares. Isto quer dizer que a agricultura 
familiar com 84,4% dos estabelecimentos, ocupa 24,3% da 
área total. Em contrapartida, a agricultura empresarial ocupa 
75,7% da área, com apenas 15,6% dos estabelecimentos 
agropecuários.

• O total do pessoal ocupado nas atividades agropecuárias, 
segundo o Censo, era de 12.801.179 pessoas. Destas 
11.036.701 atuava nas atividades da agricultura familiar. 
Somente 1.764.478 pessoas, nas atividades da agricultura 
empresarial. 





O Paraná é mais agrícola do que admitimos que seja!



Alguns dados do Paraná

• 1996 – índice de concentração da terra era 0,770

• 2006 passa para 0,741

• Propriedades: menores de 100 hectares – 4,7% (em 1996 era 
5%) mas oferecem 36% dos empregos

• População rural – 13,2% a menos que em 1996, mas 62,6% 
residem em municípios de até 20.000 habitantes, que têm, 
em geral, mais de 50% da população envolvida em atividades 
de agropecuária

• Cana é o produto mais produzido (três vezes mais que milho); 
depois banana, melancia e fumo



LUTA 
SOCIAL



• 1954 a 1964 – criação de três grandes 
organizações: Em 1954 a ULTAB (União de 
Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil); 
no início da década de 1950 as Ligas Camponesas 
e no final da década de 1950, o MASTER 
(Movimento dos Agricultores Sem terra)

• 1963 – Criação de muitos sindicatos de 
trabalhadores rurais (STR), até então proibidos. 
Primeira Convenção Brasileira de Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais (em Natal/RN)

• 1963 – Criada a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do Paraná (Fetaep) -
entidade sindical. Filiada à CONTAG



• 1963 – Criação da Contag (Confederação dos 
Trabalhadores na Agricultura)

• 1975 – Comissão da Pastoral da Terra

• 1981 – Criação do Movimento dos Agricultores 
Sem Terra do Oeste do Paraná (MASTRO)

• 1982 e 1983 – Paraná: MASTES (Movimento dos 
Agricultores Sem Terra do Sudoeste do Paraná); 
MASTEN (Movimento dos Agricultores Sem Terra 
do Norte do Paraná); MASTRECO (Movimentos 
dos Agricultores Sem Terra do Centro Oeste do 
Paraná); MASTEL (Movimento dos Agricultores 
Sem Terra do Litoral do Paraná)



• 1984 – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (Cascavel) e em 1985 – I Encontro Nacional 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

• Anos 1980 foi criado o Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais (MMTR) que mais tarde 
adotou a sigla MMC

• 22/12/1988 – Assassinado o seringueiro militante 
Chico Mendes

• Anos 1990 – criação de muitos movimentos: 
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 
Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), 
Movimentos dos Pequenos Agricultores (MPA) e 
outros



• 1994 – criação do Movimento de Libertação dos 
Sem Terra (MLST)

• 1995 – Massacre de Corumbiara (RO) (morreram 
dois policiais e nove Sem Terra)

• 1996 – Massacre de El Dorado dos Carajás (PA) 
(195 Sem Terra mortos)

• 1997 – Marcha Nacional por Terra, Emprego e 
Justiça com a participação de 100 mil pessoas

• 1998 –criação do MAST (Movimento dos 
Agricultores Rurais Sem-terra do Pontal do 

• Paranapanema, a partir da reunião de acampados 
e lideranças de movimentos locais, 
majoritariamente dissidentes do MST



• 2001 – MST realiza aliança com Movimentos que 
compõem a Via Campesina (MPA, ANMTR, CPT, MAB, 
PJR, FEAB, SINPAF)

• 2004 - FETRAF-BRASIL/CUT - Federação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar 

• 2005 - criação da APIB (Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil)

• 2008 - Criada na região Sul, a Rede Puxirão dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, fruto do 1º Encontro 
Regional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Neste 
espaço de articulação, distintos grupos étnicos, a 
saber: xetá, guaranis, kaingangs, faxinalenses, 
quilombolas,benzedores e benzedeiras, pescadores 
artesanais, caiçaras, cipozeiras, religiosos de matriz 
africana e ilhéus
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Movimentos fortes a partir dos anos 1990

Forte ação organizada da classe trabalhadora

• 1998 - Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária 

• 1998, em Luziânia (GO) - I Conferência 
Nacional Por Uma Educação Básica do Campo, 
promovida pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, Unicef, 
UNESCO, CNBB e UnB 

• 2004 - II Conferência, no mesmo local, com 
1.100 participantes.



HOJE.....

Organização nacional do movimento da Educação 
do Campo

- Fórum Nacional (antes Articulação Nacional)

- Comitês e Articulações Estaduais (2º. Encontro 
Estadual em 2013)

- Articulações Regionais (1º. Encontro em 2012)

- Grupos de Pesquisa

- No MEC, na SECADI temos a coordenação 
nacional de Educação do Campo 


