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Para dar início a esse texto peço licença para deixar que as pessoas que 

apresentaram, para mim, as questões aqui analisadas, possam falar: 

Minha mãe teve que sair da roça e ir para a cidade também. Começou a 

trabalhar de doméstica, lavadeira, essas coisas... A vida foi muito difícil... 

Tive que trabalhar muito para estudar... Tudo que consegui até hoje foi 

com muito sacrifício... Trabalhava durante o dia todo e estudava a noite... 

Quando minha mãe mudou para a cidade, em 93, tinha que ajudar ela... 

Os meus irmãos eram pequenos... Esse tempo na cidade foi muito difícil, 

muito sacrifício para todo mundo, para mim, para ela e para os meus 

irmãos. (Narrativa de Marlene, Ribeiro, 1998, p.106.) 

 

Meus pais eram camponeses. Mas já naquele tempo o campo não estava 

mais dando condições para eles viverem. Devido aos muitos problemas 

sociais eles decidiram vender tudo e ir para uma cidade chamada Belo 

Jardim, uma hora de Caruaru. Morei lá... Mas nesse lugar também não 

tinha muito desenvolimento. Não tinha uma garantia de vida para nossa 

família... Por isso meus pais resolveram ir até a capital, Recife, desenrolar 

a vida deles, com o sonho de garantir a família e construir uma vida 

digna! Acontece que muitos migrantes estavam indo para as cidades 

grandes,por causa do êxodo rural, e a gente passou muitas dificuldades... 

Quando a gente chegou em Recife, os meus pais nao conseguiram logo 

um emprego e a nossa famílias passou um tempo morando numa favela... 

(Narrativa de Antônio, Ribeiro, 1998, p.166). 

 

Não gosto muito de morar na cidade, principalmente se tiver que alugar 

casa, porque uma hora você está num lugar, e na mesma hora em outro, 

então isso para mim não serve. Assim, não tem uma coisa certa para você, 

está sempre mudando. Eu sei porque já morei um ano e meio em Itapeva. 

Até que gostava de Itapeva, e gosto até agora. Mas não para morar, a não 

ser que tivesse uma casa. Pagar aluguel não! Achei ruim morar na cidade 

porque tinha que pagar aluguel. Mas pior que aluguel é estar na casa com 

tudo que é seu dentro e o dono chegar e querer a casa de volta. Péssimo! 

Porque a gente mora em fundos, naqueles cortiços... lugares que não dá 

para suportar morar... Cada vizinho que dá até medo. Nós moramos num 

lugar assim e eu não gostava. Agora da casa que moro aqui [no 

assentamento eu gosto. Daqui eu gosto! Desde que cheguei gostei. Um 

lugar que nós estamos sossegados. Aqui ninguém tira a gente! (Narrativa 

de Ana Ramos. Ribeiro, 2002, p.125.) 

 

Voltei a trabalhar na cidade, porque iniciei lá uma coisa que tinha vontade 

de aprender, que era a profissão de pedreiro. Aí, foi indo... Até que 

consegui trabalhar, desenvolver a função de pedreiro. Já fui mudando para 



carpinteiro e várias profissões na área de construção civil... Fui me 

aperfeiçoando e com isso o tempo foi passando... Quando parei de 

trabalhar nessa área, no ano retrasado, estava como encarregado e mestre-

de-obra. Para resumir, na área de construção civil trabalhei em torno de 

15 anos. Mas nunca deixei descartada a possibilidade de voltar a trabalhar 

na terra, com lavoura, porque é uma coisa que sei fazer! E gosto! Me criei 

nela, em cima da terra, mexendo com isso... (Narrativa de João. Ribeiro, 

1998, p.203.) 

 

As pessoas podem pensar, por que voltei para o campo, se estava vivendo 

bem na cidade?  A gente volta para o campo, porque quem nasce na terra 

parece que só quer ir para terra. Sai, mas no final só quer voltar para o 

campo. Desde os cinco anos no campo, a pessoa pode sair onde for, mas 

volta. (Narrativa de Toninho Ramos. Ribeiro, 2002, p. 96.) 

 

Estas narrativas foram apresentadas por moradores do campo, mas são 

unânimes ao fazer referências à vida na cidade. Muitas outras narrativas poderiam ser 

citadas para falar sobre a história do deslocamento campo-cidade-campo. Proponho dividir 

esse texto em duas partes, uma que terá como objetivo falar sobre o processo de migração 

do campo para a cidade, e em seguida será abordado o movimento que acontece da cidade 

para o campo.  

O primeiro objetivo é tecer uma reflexão sobre o que representou o grande 

movimento migratório rural/urbano, a expulsão das forças de trabalho do campo e sua 

fixação, mas não absorção, na cidade. Proponho fazer um breve histórico da migração 

campo-cidade, pois acho que aí está a gênese do que mais tarde torna-se indissociável entre 

a realidade urbana e a rural. Também apresento esse esforço sobre o tema do abandono da 

terra natal, do rincão, pois foi recorrente nas narrativas que compuseram esta pesquisa e 

penso estar também presente no imaginário popular brasileiro, expresso por meio de 

músicas e poesias populares
1
.  

Na década de 70, o Brasil viu surgir em seu quadro social um intenso êxodo 

rural, conseqüência, à primeira vista, contraditória da regularização do trabalho camponês. 

Em 2 de março de 1963, ainda sob o governo João Goulart, foi sancionada a Lei nº 4.214, 

                                                 
1
Músicas como: Serra da Boa Esperança (1937), Asa Branca (1952), Vozes secas (1953) e 

o próprio romance Vidas Secas de Graciliano Ramos são apresentados para fundamentar a 

discussão. LINHARES, Maria Yedda e SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Terra 

prometida: uma história da questão agrária no Brasil. Rio de Janeiro: Campos, 1999. 



conhecida como Estatuto do Trabalhador Rural
2
, que estendia ao trabalhador rural, direitos 

antes desfrutados apenas pelos trabalhadores urbanos.  

Em 30 de novembro de 1964, entrou em vigor a Lei nº 4.504, conhecida como a 

parte mais importante do Estatuto da Terra.  

Era para ter sido uma lei curta e grossa. Teria que estabelecer bases e 

meios para uma “reforma agrária quimicamente pura”, segundo a 

recomendação feita pelo então presidente marechal Castelo Branco aos 

juristas e técnicos convidados para elaborar o Estatuto da Terra. Acabou 

sendo um vastíssimo diploma legal de 128 artigos, centenas de 

parágrafos, incisos e alíneas, que ocupou 14 páginas no Diário Oficial 

para regulamentar desde as desapropriações de latifúndios até a 

inseminação artificial. Resultado: 20 anos depois de promulgado o 

Estatuto da Terra, a inseminação artificial vai muito bem, e a reforma 

agrária é que ainda nem começou
3
. 

 

Com a vigência do Estatuto do Trabalhador Rural somado às propostas do 

Estatuto da Terra, paradoxalmente passa a se desenhar um novo quadro no campo 

brasileiro. Trabalhadores rurais perdem suas casas, nas antigas colônias, e são demitidos de 

seus empregos nas grandes fazendas, principalmente de cana-de-açúcar e café. A partir de 

então, seria mais barato para o grande proprietário rural contratar a mão de obra necessária 

apenas nos períodos de colheita ou de plantio, evitando assim a manutenção dos 

empregados durante todo o ano. Com isso muitos trabalhadores rurais foram obrigados a 

migrar para a cidade. 

É válido lembrar que essa expulsão ocorre também por fatores como a  

violência praticada contra trabalhadores rurais e a modernização agropecuária, com base na 

grande propriedade e com a criação de um sistema de créditos e subsídios, idealizada pelos 

governos militares: 

Essa política que ficou conhecida como modernização conservadora 

promoveu o crescimento econômico da agricultura, ao mesmo tempo que 

concentrou ainda mais a propriedade da terra, expropriando e expulsando 

mais de 30 milhões de pessoas que migraram para as cidades e para outras 

regiões brasileiras 
4
.  
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 Esta lei foi revogada pela lei 5.889 em 8/06/73 durante o governo militar. 

3
 RIBEIRO, Luiz Salgado. Há vinte anos a reforma agrária não sai do papel. Folha de S. 

Paulo, 25/11/84. Mais sério é pensar que essa reportagem continua atual, mesmo após 20 

anos passados.  
4
 Linhares, Op. Cit., p. 49, O texto citado faz referência ao processo de êxodo rural. 



Tabela I - População Brasileira 

Ano Total Rural Urbana  % Rural % Urbana 

1940 41.236.315 28.356.133 12.880.182 68,8% 31,2% 

1950 51.944.397 33.161.506 18.782.891 63,8% 36,2% 

1960 70.070.457 38.767.423 31.303.034 55,3% 44,7% 

1970 93.139.037 41.054.053 52.084.984 44,1% 55,9% 

1980 119.002.706 38.566.297 80.436.409 32,4% 67,6% 

1991 146.825.475 35.834.485 110.990.990 24,4% 75,6% 

1996 157.070.163 33.993.332 123.076.831 21,6% 78,4% 

2000 169.799.170 31.845.211 137.953.959 18,8% 81,2% 
Fonte: - 1940 e 1950 - "Estatísticas Históricas do Brasil"/volume 3 - Rio de Janeiro: IBGE, 1987; 
   - 1960 a 91 - "Anuário Estatístico do Brasil"/IBGE - Rio de Janeiro, volume 56, 1996;  

   - 1996 - "Contagem da População 1996"/ Rio de Janeiro: IBGE, 1997, volume   

   - 2000 - Censo 2000/ IBGE 
Org.: Takaú Jr, Iokisa 

 

Analisando a tabela I pude calcular as taxas de crescimento anual desde a 

década de 40, expressas na tabela II, na qual apresento as respectivas taxas de crescimento 

da população brasileira total, rural e urbana: 

 

Tabela II – Taxa de crescimento anual 

Década Total Rural Urbana  

40 2,335% 1,578% 3,845% 

50 3,039% 1,574% 5,240% 

60 2,887% 0,575% 5,223% 

70 2,481% -0,623% 4,442% 

80 1,928% -0,666% 2,970% 

90 1,628% -1,303% 2,446% 
Fonte: IBGE  Org: Takaú Jr, Iokisa 

 

Por meio desses dados pude perceber que desde a década de 40 a taxa de 

crescimento da população rural é inferior à média brasileira, mesmo nos anos 40 e 50 

quando a população rural ainda era superior à urbana. Por exemplo, a taxa de crescimento 

urbano na década de 50 é três vezes maior que a taxa rural. Outro fator interessante é que a 

taxa de crescimento rural se mantém estável dos anos 40 a 50, enquanto a urbana sobe de 

3,845% para 5,240%. 



Nos anos 60, período em que a população urbana ultrapassa a rural, verifica-se 

uma permanência da taxa de crescimento urbano (5,223%), ao passo que a rural começa a 

diminuir. A partir da década de 70 o crescimento da população rural é negativo, 

evidenciando uma intensificação do êxodo rural.  

Nesse contexto de intenso êxodo rural, surge o trabalhador que sai bem cedo de 

sua casa na cidade e vai para o campo. No almoço se alimenta da comida fria que trouxe 

em uma pequena vasilha. Daí o nome com que passou a ser conhecido, bóia-fria.  

Esse indivíduo continua sendo empregado no campo na época da safra, porém 

como esse serviço é sazonal, é obrigado a procurar outros empregos na cidade para se 

manter durante o ano. Pode-se dizer que houve uma urbanização do trabalhador rural, que 

começa a trabalhar como servente de pedreiro, carpinteiro, (como João) pintor, carregador, 

mecânico, doméstica, lavadeira (como a mãe de Marlene) ou em outras ocupações não 

especializadas tornando-se trabalhador urbano em uma parte de seu tempo.  

...depois de anos de resistência ao modelo híbrido que lhes avia sido 

imposto pelo padrão capitalista brasileiro: parte do tempo camponês, parte 

bóia-fria, tendo sua identidade dividida em dois mundos. 

O mundo camponês com seu tempo cíclico, tempo da comunidade, tempo 

da religião; o mundo assalariado, com determinação do tempo linear da 

lógica da fábrica. Esse dilema obrigou a coordenação do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra a enfrentar um diálogo, muitas vezes tenso e 

incompreensível, com os sindicatos dos trabalhadores rurais e a reinventar 

formas organizativas.
5
 

 

Por outro lado, a mão-de-obra urbana, por vezes, passa a trabalhar no meio rural 

para executar tarefas também eventuais como tratoristas e operadores de máquinas, 

disputando vagas com o trabalhador rural e ocupando na maioria das vezes as tarefas que 

exigiam uma mão-de-obra um pouco mais qualificada. Prejudicando dessa maneira uma 

ascensão social do trabalhador rural. 

Evidencia-se um contra-senso, pois esse trabalhador, que veio do campo, mora 

na cidade e trabalha durante o período de entressafra no meio urbano. Não há mais uma 

diferenciação nítida entre a pessoa que realiza a atividade rural e a urbana, pois ambas 
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 IOKOI, Zilda Márcia Grícoli. As lutas camponesas no Rio Grande do Sul e a Formação do MST. IN: 

Revista Brasileira de História 22, Estruturas agrárias e relações de poder. São Paulo: ANPUH, Marco Zero, 

mar/ago de 1991, p. 68-69. 



moram na cidade e podem trabalhar juntas na época da colheita no campo e na entressafra 

nas cidades. 

Hoje, essa diferenciação é ainda mais confusa. Esses trabalhadores migrantes da 

década de 70 tiveram seus filhos na cidade, o que fez com que esses jovens nunca tenham 

vivido no campo, mas também não se identifiquem com o modo de vida urbano, por 

questões de tradição cultural. 

Importante lembrar, como foi indicado por Oliveira, em seu livro A agricultura 

camponesa no Brasil, cria-se uma “unidade contraditória” entre a cidade e o campo: 

... podemos verificar que a industrialização dos produtos agrícolas pode 

ser feita no campo com os trabalhadores das cidades. Aí reside um ponto 

importante nas contradições do desenvolvimento do capitalismo, tudo 

indicando que ele mesmo está soldando a união contraditória daquilo que 

ele separou: a agricultura e a indústria; a cidade e o campo. Só que essa 

soldagem está sendo feita num patamar social muito mais avançado, pois 

a separação foi decorrente e envolveu trabalhadores individuais, 

camponeses, artesãos, aqueles que com o trabalho da família quase tudo 

produziam. Agora, entretanto a soldagem está sendo feita num processo 

avançado de cooperação no trabalho. [...] A cidade hoje revela essas 

contradições. Ela é, pois, palco dessas lutas rurais/urbanas e/ou 

urbanas/rurais. Isso significa que a compreensão dos processos que atuam 

na construção/expansão das cidades passa pela compreensão dos 

processos que atuam no campo.
6
 

 

A cidade passa a ser usada como o espaço do protesto e da evidência das 

condições do meio rural, exemplo disso são as greves de trabalhadores rurais, as 

caminhadas e passeatas que acontecem na cidade. 

Como afirmei em meu livro A geografia das lutas no campo, a negação à 

expropriação não é mais exclusividade do retirante posseiro distante. 

Agora ela é pensada, articulada, executada a partir da cidade com a 

presença dos retirantes a quem a cidade/sociedade insiste em negar o 

direito à cidadania. Direito agora construído e conquistado na luta pela 

recaptura do espaço/tempo, perdidos na trajetória histórica da 

expropriação.
7
 

 

                                                 
6
 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A agricultura camponesa no Brasil. 4ª ed. São 

Paulo: Contexto, 2001a, p. 26-27. 
7
 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: 

movimentos sociais, conflitos e reforma agrária. Estudos Avançados / Universidade de São 

Paulo. Instituto de Estudos Avançados, volume 15, número 43, São Paulo: IEA, 

setembro/dezembro 2001b, p. 193. 



O aumento do desemprego e da violência urbana levou, nos anos 90, a sociedade 

brasileira a apoiar a luta dos sem-terra na esperança de que, com a realização da reforma 

agrária, a pobreza e a violência diminuíssem. “A „causa‟ dos sem-terra passou a ser considerada 

justa nas pesquisas e enquetes de opinião pública, embora a grande maioria rejeite as “invasões de 

terra” como forma de pressão. 
8
 

Parece que, diante do crescimento da fome e da miséria, do desemprego, do inchaço 

dos centros urbanos e das reduzidas taxas de desenvolvimento econômico, sobretudo nos 

países com elevados índices de pobreza e exclusão social, os assentamentos rurais passaram 

a ser vistos como uma importante iniciativa no sentido de gerar empregos diretos e 

indiretos a baixo custo e para estabelecer um modelo de desenvolvimento agrícola em bases 

sociais mais eqüitativas.
9
  

Dessa forma, como argumenta Oliveira, cidade e campo passam a estar 

unificados dialeticamente em uma “unidade contraditória”, tanto no processo produtivo 

quanto no processo de luta
10

. 

É com a realização de políticas de assentamento que parte dessa população 

mobilizada passa a querer voltar para o campo. Tenha ele origem lá ou não. A questão não 

é apenas de origem ou identidade e sim necessidade e esperança de uma vida melhor.  

Assim esse movimento cidade-campo se caracteriza como retorno para alguns e entrada 

para outros. 

Para se pensar essa questão é importante frisar que boa parte das pessoas que 

conheci em campo narram que  nasceram no meio rural e dele foram afastadas no decorrer 

de suas vidas. Assim, logicamente, o ganhar a terra representa um retorno às origens 

tradicionais, um retomar de uma identidade que estava sendo perdida. De modo que para 

alguns sujeitos não se pode falar em retorno, tem-se que pensar em entrada, pois pela 

primeira vez estão podendo trabalhar a terra.  

Mas é preciso ressaltar que mesmo quando ocorre o retorno, ele acontece em 

outras bases. Esse indivíduo finalmente assume o papel de dono do seu pedaço de chão. 

Minimamente pode-se dizer que antes esse indivíduo era trabalhador assalariado ou 
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 GOHN, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos Sociais: paradigmas clássicos e 

contemporâneos. 3ª ed. São Paulo: Loyola, 2002, p. 305. 
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 BERGAMASCO, Sônia Maria Pessoa Pereira & NORDER, Luiz Antonio Cabello. O que são 

assentamentos rurais. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 7. 
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 OLIVEIRA, A. U. Op Cit., 2001a. 



posseiro, agora é detentor de terra. É importante pensar que a relação se altera. O 

trabalhador rural assume o papel de pequeno proprietário
11

 o que estabelece uma diferença 

no próprio interpretar de sua situação.  

Como conseqüência do movimento cidade-campo, passam a viver sobre o 

mesmo chão, sujeitos de tradições rurais diversas, emblemados nas figuras do lavrador 

sem-terra e do camponês, que apresentam diferentes formas de pensar e trabalhar, ou 

melhor, de pensar o trabalho de toda sua família.  

Para os trabalhadores rurais sem terra, as condições estruturais em que 

tinham lugar as actividades geradoras da subsistência eram muito 

diferentes das dos camponeses. Enquanto a família camponesa servia 

como centro de uma actividade econômica em que a geração mais velha 

coordenava e orientava o trabalho dos mais jovens num processo de 

produção comum, para o trabalhador agrícola as actividades produtivas de 

pelo menos alguns membros da família eram orientadas e coordenadas 

por estranhos no seu interesse próprio e não no da família, e sob as formas 

que freqüentemente colidiam com os interesses das famílias dos 

trabalhadores como um todo. 
12

 

 

A intenção é destacar que esse retorno significa um começo de uma nova 

relação com o campo nos dois sentidos apontados. Tanto porque as pessoas que viveram na 

cidade trazem consigo toda uma vivência para o meio rural. Dessa forma, acumularam 

conhecimentos, a experiência da vida urbana imprime marcas que podem direcionar a vida 

desse trabalhador rural a ter outras perspectivas quanto ao mercado e à produção. Quanto 

porque a nova condição do trabalhador, agora proprietário das terras, inaugura um vínculo 

diferente dos anteriores em que tinha que vender sua força de trabalho, ou pagar pelo uso 

das terras e morar em uma casa que não era a sua. 

As narrativas resultantes das entrevistas sugeriram que o campo brasileiro está 

vivendo um momento de transição representado pela possibilidade do surgimento de um 

novo campo brasileiro, ainda que em formação. Essa condição é resultado de um esforço 

mediado pelo movimento social representado na ainda tímida (re)distribuição da terra que 
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 Cabe fazer uma observação: legalmente os assentados do Estado de São Paulo são usofrutuários das terras, 

mas de qualquer modo o ganho se dá em deixar de ter que pagar pelo uso da terra, e pela estabilidade dessa 

nova realidade vivida. 
12

 Importante destacar que Anderson ao falar de trabalhador sem terra não está pensando no membro do 

Movimento Sem Terra, pensa na família camponesa européia – de um outro tempo - , muito diferente da 

nossa. Porém, usei essa citação porque acho que evidencia a diferença existente entre o trabalho do camponês 

proprietário de terra e do trabalhador de terras alheias.  ANDERSON, Michael. Tradução: Ana Falcão Bastos. 

Elementos para a história da família ocidental – 1500-1914.  Lisboa: Querco, 1984, p. 76. 



está ocorrendo. Historicamente, tem-se no campo a instalação de um modelo que não 

privilegiou o pequeno proprietário, muito menos o trabalhador rural, idéia presente desde os 

estudos como A Questão Agrária, de Prado Júnior: 

A economia agrária brasileira não se constitui na base da produção 

individual ou familiar, e da ocupação parcelária da terra, como na Europa, 

e sim se estruturou na grande exploração agrária voltada para o mercado. 

[...] Não se constituiram assim uma economia e classe camponesas, a não 

ser em restritos setores de importância secundária. E o que tivemos foi 

uma estrutura de grandes unidades produtoras de mercadorias de 

exploração trabalhadas pela mão-de-obra escrava.
13

 

 

Como o surgimento desse novo campo é uma situação também nova, seus 

sujeitos, quem sabe camponeses, deparam-se e são obrigados a enfrentar desafios antes 

inexistentes. 

A entrada na terra como assentado é a realização de um sonho para lavradores, 

e traz para a vida desse homem aspirações que antes não poderia ter.  Como o que fazer 

com suas terras? O que plantar? No que investir? 
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As referências bibliográficas, com todas e apenas as obras citadas no texto, 

devem constar ao final do trabalho, seguindo a norma da ABNT NBR 

6023/2000. Exemplos: 

VESCHI, Jorge Luiz. Nas espumas do tempo. Rio de Janeiro: Butiá, 1996.  

BRAIT, Beth. As vozes bakhtinianas e o diálogo inconc luso. In: BARROS, 

Diana Luz Pessoa de & FIORIN, José Luiz (orgs.). Dialogismo, polifonia, 

intertextualidade. São Paulo: Edusp, 1999. p. 11-27. 

Citações 

Devem aparecer no corpo do texto, conforme normas da ABNT:  

•  Citações com até 3 linhas, no corpo do texto, entre aspas, seguidas 

pela referência, sobrenome do autor, data, página, entre parênteses. 

(SOUZA, 2004: 37) 

•  Citações com mais de 3 linhas, em novo parágrafo com recuo de 4 cm, 

espaço simples, tamanho de letra um ponto menor, sem itálico, seguidas 

pela referência, sobrenome do autor, data, página, entre parênteses.  

Usar o sobrenome do autor em caixa alta, somente no final de citações 

que estiverem entre aspas e dentro de parênteses, o que equivale dizer 

que no texto, quando aparecer citações de autores, devem ser escritos 

somente com iniciais maiúsculas.  

Ex.: Conforme Souza (2004), ...  

Empregar itálico somente para títulos de obras.  

•  Informações obtidas na internet , cita-se o endereço eletrônico em que foi 

feita a pesquisa, de preferência entre parênteses após a informação.  


