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Os progn6sticos dos efeitos do processo de globalizagao da economia 
sobre os 4/5 da populagao mundial, hoje distribuidos entre os 'Daises perifericos 
e semi-perifericos, e sem dUvida preocupante (Santos,1994; Dreifuss,1994). As 
imagens dai brotadas em nada ficam a dever a construcao sombria e desolado-
ra, imortalizada desde 1982, por Ridley Scott em seu ja classic° "Blade Runner". 

Os problemas vividos pelos habitantes dos grandes centros e das areas 
rurais, aliadas as alarmantes previsees sobre as parcas possibilidades de 
desenvolvimento autonomo e democratic° para os !Daises perifericos, nestes 
tempos de globalizagao da economia, reatualizam ainda mais as reflexbes 
acerca da diversidade de formas de manifestagao da modernidade. 

A relagao entre modernidade e cidadania, vista sob as mais variadas Oticas 
(Spink,org. 1994), pode ser melhor compreendida se nos voltarmos para o 
estudo de nosso passado recente. 0 agora é fruto de urn processo de longa 
duragao marcado pela simbiose entre tradicao e modernidade. 

A classica visa° de cidadania (Marshall,1967), construida a partir do tripe: 
direitos civis, direitos politicos e direitos sociais, bem como a relagdo entre 
cidadania e classes sociais, podem levar-nos a melhor compreender o grau 
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major ou menor da eficacia dos direitos politicos e sociais, se, ao analisar-Ihes, 
inquerirmo-nos sobre o significado da cidadania numa realidade social como a 
brasileira, onde a ideia de direitos civis nao e urn valor social reconhecido por 
parcelas significativas da sociedade. 

Nesta reflexao interessa-nos, especificamente, pensar a questa° da cida-
dania no Brasil a partir do estudo dos obstaculos hist6rico-sociais a assimilagao 
dos diretos civis enquanto urn valor social. 0 foco da analise recaira sobre o 
universo rural na Republica Velha. Atraves do estudo da Lei mineira do Patro 
nato Agricola (1929), trabalharemos corn urn momento especifico da regulagao 
do trabalho rural ern Minas Gerais. Pretendemos trazer a tona uma experiencia 
de use da lei como forma de garantia dos direitos civis de homens e mulheres 
sujeitos aos mecanismos de coergao extra-econOmica na Primeira RepOblica. 

Antes de entrarmos propriamente na analise da referida lei cabe algumas 
observagOes acerca da natureza da simbiose entre tradigao e modernidade, 
caracteristica da sociedade brasileira. 

2. A simbiose entre tradicao e modernidade na Republica 
Velha. 

A falta de seguranga individual, o desrespeito a vida e a impunidade, hoje 
vividos cotidianamente por grandes parcelas da populagao do pais, constituem, 
a nosso ver, urn dos lados da manifestagao de urn conjunto de fatores conjun-
turais somados a outros ha muito presentes na sociedade brasileira. 

Esta conjugagao do par continuidade/mudanga pode ser explicada em 
fungao da adogao de uma tipologia de simbiose entre tradigab e modernidade, 
a qual torna o caso brasileiro prbximo de outras experiencias de construgao da 
modernidade. Referimo-nos aos processos vividos por paises ern situagao de 
atraso econOmico, como Japao, Alemanha, Portugal, grande parte dos paises 
da America Latina, etc (Gerchenkron,1966; Bendix,1977). Se comparados aos 
paises-matriz da modernidade — Franca, Inglaterra e Estados Unidos os 
!Daises em situagao de atraso apresentam fortes similitudes e, sobretudo colo-
cam em xeque as teorias da mudanga social baseadas na 'dela de urn Unico 
caminho e/ou via para a modernidade e a modernizagao. As analises sobre as 
especificidades e as similitudes deste grupo de paises pode servir-nos de 
parametro para pensar a natureza da modernidade brasileira. 

Ha que se ressaltar, no entanto, que o conhecimento, assim como a 
explicagao das singularidades do caso brasileiro devem ser buscadas em seu 
pi-63d° processo histOrico. Este e o objetivo desta parte do texto. 

Urn complexo jogo de luzes e sombras norteia a construgao dos marcos 
oficiais de nosso processo de modernizagao. 0 reavivamento de certos frag-
mentos da memOria histerica e simultaneo ao ocultamento de outros. Por detras 
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das luzes que iluminam e sombreiam atores e agOes sociais, operadores 
privilegiados manuseam instrumentos ideolOgicos, legais, politicos, etc, corn o 
objetivo de demarcar como deve ser o processo de desenvolvimento brasileiro. 
Ao tornar visiveis certos indicadores de modernidade, como a construgao do 
Estado-nagao, a aboligao da escravidao, o sufragio universal, a proclamagao da 
RepUblica, "revolugao" de 1930 e as leis trabalhistas, estes "expertos" da 
construgao da hist6ria do processo de desenvolvimento nacional nao se esque-
cem de ressaltar que as mudangas ocorridas e/ou em curso foram outorgadas 
e tuteladas por homens abalizados para garantir o progresso da nagao. Assim, 
a intengao de atribuir visibilidade ao novo (moderno), nao e suficiente para 
ocultar o velho (tradigao). 

Isto significa que, se, por urn lado, a mudanga é urn fator concrete dos varies 
momentos-chave do processo de mudanga, por outro, o fator continuidade 
tambern o e (Velho, 1976; Reis,1979). Embora se pretenda passar a ideia de "urn 
caminho natural e Unica" para a entrada o pals nos trilhos do progresso, na 
realidade, o que se pode perceber e que o caminho trilhado e fruto de escolhas 
sociais, politicos e culturais concretas. 

Estas, tem garantido as elites dirigentes, o lugar de agentes privilegiados 
no bloco de poder, ao longo de todo o processo de construgao e desenvolvi-
mento da modernidade brasileira. 

Que fator, ou que conjunto de fatores, tern possibilitado a continuidade desta 
modalidade de poder, centrada nas ideias de tutela, outorga e privilegio de uma 
pequena parcela da sociedade ? 

A hipOtese aqui sustentada é a de que a eficacia do par continuidade/mu-
danga, deve-se, em grande parte, a sua combinagao corn outro par: autorita-
rismo/benevolencia. E'da articulagao de ambos que as elites dirigentes logram 
uma simbiose entre o tradicional e o moderno, de mode a se perpertuarem, como 
agentes privilegiados, no bloco de poder. 

A nage° de autoritarismo engendra duas outras, a de obediencia e a de 
dependencia. Estas, por sua vez, nao ocorrem sem que haja o reconhecimento 
de uma hierarquia entre os membros de uma dada realidade. No interior de tal 
contexto, a agao dos "individuos" pauta-se pelo olhar vigilante dos demais 
membros da comunidade. 

Urn padre() externo a cada urn destes regula atitudes e comportamentos. 
0 interior e delimitado pelo exterior; a autoridade constituida e uma especie de 
guardia do cosmos social. Suas partes sao pegas desprovidas de espacialidade 
e temporalidade prOprias; nele nao é legitimo ter interesses individuais; a razao 
do todo ordena e disciplina a vida da coletividade. Os interesses do individuo, 
quando existem, dependem do reconhecimento do todo. (Elias, 1994) 

Prestigio, status, elitismo, ausencia de direitos, solidariedade organica ou 
corporativa, boa vontade e outorga, etc, sao algumas das nogbes-chave do par 
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autoritarismoThenevolencia. Obedecer e obedecer, este e o destino dos que se 
acham sob as "leis reguladoras da cidade". investir contra elas pode significar 
a recomposigao da moldura social segundo outros parametros que nao os 
previstos pela paisagem tutelar. Portanto, as mudangas "necessarias" (moder-
nidade), bem como os conflitos e tensbes, deverao resguardar os limites da 
antiga moldura social (tradigao). 

Autores como Nestor Duarte, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre, Costa Pinto, 
apenas para citar os mais classicos, perceberam claramente o papel prepon-
derante da familia na formagao das relagb'es sociais brasileira. De acordo corn 
o primeiro (Duarte,1966:64), a familia foi centro econbmico e politico, represen-
tou o corpo social de uma organizagao privada, de tal modo que "... tudo pode 
cair em crise (...), mas a organizagao familiar e o familismo nao". 

Este micro universo funciona como molde primeiro de outro major, o Estado 
— colonial ou nacional—. Tern-se, portanto, o mundo privado como parametro 
do mundo public°. 0 culto ao familismo, ou a solidariedade de clas, na lingua-
gem de Oliveira Vianna (1974,v.1), tern sido responsavel, fundamentalmente no 
ambito da vida cotidiana, pelo nao afloramento de valores sociais com acento 
no individuo. Vale dizer, os direitos basicos do individuo, ainda que garantidos 
por lei, tornam-se mera retbrica no dia a dia. 

As ideias de direitos, de cidadao e de cidadania, vinculadas a ideia de 
Republica, nao tern, na pratica, sido incorporadas enquanto valor social. Nesta 
medida, o exercicio dos direitos politicos e sociais torna-se extremamente 
fragilizado (Carvalho,1994). Ou seja, a nogao de cidadania na Republica vem 
desvinculada das ideias modernas de igualdade e de liberdade. 

Isto pode ser verificado atraves da popularizagao das expressbes "cida-
dao-doutor", "cidadao-general" logo no alvorecer da era republicana. Estas 
combinagbes sao a expressao da articulagao entre o tradicional e o moderno. 
Trata-se de uma cidadania estratificada (Carvalho,1993:215-218). 

A constante re-edigao desta "cultura" hierarquica, elitista, benevolente e 
autoritaria funciona como urn forte obstaculo a assimilagao das nogbes de 
direitos, autonomia e de solidariedade corn acento no individuo. Nesta medida, 
torna-se dificil garantir o exercicio dos direitos coletivos. 

A igualdade perante a lei, presente nas Constituigbes da Republica, nao foi 
suficiente para desbancar a autoridade privada dos antigos chefes locais. A 
liberdade e a igualdade do trabalhador rural, mais retbrica que de fato, nao se 
traduziu em mudangas concretas de comportamento. 0 cotidiano das relagbes 
sociais no universo rural, especificamente, nao foi alterado por forca da lei. 

Na Republica, o cidadao, do campo e da cidade, nao se definiu pela sua 
diversidade, pelo direito de se associar e defender seus interesses. 0 exercicio 
da representagao politica, por exemplo, continuou a ser tutelado pelos coroneis. 
Nenhum votante depositava seu voto na urna sem antes passar pela chancela 
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do chefe politico local. Fortemente influenciada pelo lema positivista de "viver 
para outrem", a ideia de liberdade nao se constituiu em urn assunto privado. 
Foi sempre urn "problema public°, uma questa° da construgao nacional" (Car-
valho,1988:306). 

A construgao da moldura social republicana se fez, pois, mediante lento, 
gradual e seletivo movimento de inclusao das massas ao mercado social e 
politico. 0 "cuidado" na condugao das mudangas garantiu que o principio da 
emancipagao estivesse condicionado ao da regulagdo (Santos,1994). Os direi-
tos basicos do individuo, sobretudo os direitos de livre associagao e organiza-
gao, corn enfase nos interesses individuais e de classe, foram incorporados 
pelas elites dirigentes tao somente sob a condigao de se manter a vigencia de 
uma autoridade tutelar: o Estado. 

Em fins da decada de 20, o fragil padrao de equilibrio entre public() e 
privado da chamada Republica Oligarquica deu sinais de esgotamento. As 
formas de mando e poder vigentes ate entao, nao mais comportavam as 
pressbes por ampliagao do espago pUblico, vindas, sobretudo, dos segmentos 
sociais urbanos. 

Para uma mudanga do padrao de controle social e de participagao politica, 
resultante das tensas e conflitivas barganhas entre os segmentos sociais emer-
gentes, de urn lado, e as elites dirigentes, de outro, a agao tutelar e reguladora 
do Estado foi providencial. As mudangas politicas e institucionais implementa-
das pelo movimento de outubro de 1930, foram norteadas por uma razao major: 
a nao ruptura corn status quo. A inclusao dos segmentos sociais urbanos ao 
mercado politico se deu mediante a agao reguladora do Estado, seguindo-se 
para isso o criterio da profissionalizagao (Santos,1994). 

S6 seria cidadao aquele que estivesse incluido no mercado de trabalho 
formal. Substituindo-se a solidariedade de clas difundiu-se a solidariedade 
corporativa, ungida pela mao tutelar do Estado. Como diz Oliveira (1994:54), 
referindo-se a era Vargas, 

"... o cidadao define-se doravante por sua particiPacao no todo, jamais 
como individuo, sempre como membro de urn corpus que pode ser, no 
nivel maxim°, a Naga° e, no minimo, a Familia — exatamente como 
estabelece a ortodoxia positivista. 0 fim ultimo e o bem-estar social, que 
nunca podera ser obtido como sub-produto da busca individual da 
felicidade. Cabe ao Estado promove-lo." 

Esta ideia de bem-estar social deixou de fora uma grande parcela do 
demos. Os trabalhadores rurais — assalariados ou nao — continuariam, ainda 
por decadas, a ser objeto do controle do poder privado. 

Como veremos a seguir, a vigencia dos obstaculos a emergencia do 
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individuo no universo rural foi garantida pela forma como tradigao e modernidade 
se cornbinaram. 

Ha que se destacar, no entanto, que a permanencia deste padrao de 
dominagao nao se fez sem a resistencia, nao-organizada, de homens e mulheres 
do campo. No universo de trabalhadores agricolas nem todos laceitaram a 
condigao de nao-cidadao, nem todos se viram como parte de uma "identidade-
n6s" (Elias,1994). 

Ao jogarmos luz na agao individual de homens e mulheres do campo que, 
na virada dos anos 30, entoaram notas destoantes da melodia entao orquestrada 
pelos maestros do poder, pretendemos chamar a atengao para indicativos de 
tensbes e conflitos num universo social, considerado pela historiografia tradicio-
nal, como incapaz de assimilar qualquer nogao pr6pria do moderno. 

3. 0 Patronato Agricola : a negagao dos direitos civis a 
mao-de-obra rural 

No ano agricola de 1927, o café, principal produto da economia mineira, foi 
responsavel por 53,64% do total das exportagOes do estado (Mensa-
gem,1937:59). A perspectiva de aumento da produgao, garantida pela manu-
tengao da politica de defesa permanente do produto; a certeza de comerciali-
zagdo imediata da produgao; a alta de seu preco no mercado internacional, 
foram algumas das razbes a motivar cafeicultores e autoridades municipais a 
uma agao conjunta e energica visando garantir mais espago no aparelho estatal. 

Ventos preocupantes, soprados das areas urbanas, conjugavam-se corn 
essas perspectivas animadoras nas zonas rurais. Os proprietarios fundiarios 
estavam atentos as crescentes demandas dos setores medios urbanos por mais 
espago no mercado politico; viam corn certa reserva a criagao de associagOes 
das elites urbanas, comerciais e industriais. Urn ano antes fora criado o Centro 
Industrial de Juiz de Fora. Temiam que a tao propalada uniao das classes 
conservadoras mineiras — agricultores, comerciantes e industriais — pudesse, 
a media prazo, afetar a posigao privilegiada do setor rural no bloco de poder ate 
entao vigente. 

Diante de tal conjuntura, era este o melhor momenta para maximizagao das 
chances de ampliagao do poder politico e do prestigio social do setor primario 
(leia-se da cafeicultura). As elites dirigentes regionais deixaram de lado, pelo 
menos momentaneamente, idiossincracias e insolidarismos e reuniram-se para 
debater e propor estrategias comuns de agao. No ano de 1928 foram realizados 
4 Congressos Municipais Regionais no estado; em maio do mesmo ano foi 
realizado o I Congresso Industrial, Comercial e Agricola Minas Gerais (Fa-
ria,1992:206). 

Nos congresses municipais os interesses do setor primario foram listados 
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e ordenados em uma pauta de agao, imediatamente encaminhada as duas 
casas do legislativo mineiro por seus representantes politicos. 

No que tange aos nossos prop6sitos, cabe destacar duas propostas , 
ambas relacionadas corn a organizagao do trabalho no meio rural. Representan-
tes das regibes da Mata e do Sul do estado — principais zonas produtoras de 
café —, requereram do legislativo a elaboragao de dois ante-projetos de lei. 0 
primeiro, visava controlar o fluxo da mao-de-obra rural, impedindo e/ou minimi-
zando os custos do exodo rural; o segundo, objetivava, como foi dito na epoca, 
"separar o joio do trigo". Isto é, alterar alguns artigos do C6digo Civil e do C6digo 
Penal de modo a permitir a classificagao e ordenagao da massa de trabalhado-
res do campo. 

Aos "vadios, vagabundos e delinquentes" existentes nas vilas, aldeias e 
areas tipicamente rurais, seria reservado espago nas "colonias correcionais 
agricolas", a serem criadas ao longo das principais ferrrovias do estado. 'Aque-
les ja inseridos no mercado formal de trabalho, caberia o "abrigo" de uma lei: o 
Patronato Agricola. 

Os quase quatorze meses decorridos da apresentagao das propostas e de 
sua conversao em lei, foram marcados por acalorados debates. As ponderagbes 
e cisbes entre os parlamentares mineiros ultrapassaram os muros das duas 
casas legislativas. Ganharam espago na imprensa da capital mineira; foram 
objeto de reunibes na Sociedade Mineira de Agricultura, local por excelencia da 
elite dirigente agricola, e foi terra de discussao entre os membros do corpo 
docente da recern criada Escola de Vigosa (Estado de Minas,1928:2). 

Tendo havido consenso absoluto quanto a necessidade de confinar em 
colOnias correcioanis agricolas todo aquele que se recusasse a viver de seu 
trabalho, as discussOes giraram em torno da "fuga" do trabalhador rural. 

Antes de passar a analise desta Ultima, cabe destacar alguns tragos da 
mentalidade patronal rural presentes nos debates que antecederam a lei de 
criagao das penitenciarias agricolas. 

Todo aquele que se recusava a assimilar a 'dela do trabalho permanente e 
disciplinado era imediatamente classificado como vadio, vagabundo e/ou delin-
quents. Considerado um elemento desgarrado e descompromissado corn os 
valores positivos do mundo rural, era visto como uma ameaga a ordem vigente. 
Cabia, pois, aos responsaveis pela manutengao das relagbes de equilibrio e 
harmonia, "caracteristicos da vida no campo", zelar pelo comportamento de 
seus dependentes. Separar o "joio do trigo" era uma forma de impedir a 
contaminagao dos membros da "identidade-n6s", por aqueles que nao perten-
ciam a lugar nenhum. Combinando autoritarismo corn benevolencia, os repre-
sentantes pUblicos dos interesses privados, impunham as condigbes para o 
funcionamento da ordem, em seguida, ofereciam as ovelhas desgarradas uma 
possibilidade de reintegragdo social. 
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A proposta de criagao das penitenciarias incluia a comercialializagao do 
excedente da produgao dos detentos. 0 valor deste excedente comercializado 
seria depositado mensalmente em cadernetas individuais. Corn o fruto de seu 
trabalho, o detento, ao deixar a penitenciaria, poderia reintroduzir-se dignamente 
na sociedade. Ou seja, teria a chance de tornar-se membro de uma comunidade, 
de uma "identidade-nos". 

0 aprendizado da disciplina e do trabalho permanente era visto como o 
verdadeiro e Onico caminho para o inicio de uma vida civilizada. A Republica 
era vista como urn avango em relagao a monarquia. Arguiam, contudo, que 
caberia a primeira reparar os males herdados da segunda; urn dales era a 
inexistencia do habit° do trabalho regular e produtivo. Caberia, pois, ao poder 
public° republicano usar de sua autoridade legitima da coergao para transformar 
os ex-escravos e a massa de homens pobres e livres — esta sistematicamente 
relegada a marginalidade na ordem escravista — em trabalhadores produtivos. 

Para os ex-escravos, as colOnias correcionais agricolas cumpririam o papel 
de reavivar a mernOria de urn period° de extrema regulagao; lembrariam aqueles 
ja integrados no mercado formal de trabalho, que a liberdade de trabalho era 
antes de mais nada urn dever e uma virtude do homem civilizado. 

Sob o argumento de que o trabalhador rural mineiro vinha sendo presa facil 
de aliaciadores de fora do estado, propos-se a criagao do Patronato Agricola, 

"... destinado a defesa dos direitos e interesses dos operarios agricolas 
e dos prejudicados pelo alliciamento do trabalhador rural mineiro"(Annais 
da Camara dos Deputados 1928-29) 

Inspirados na lei paulista do mesmo nome, regulamentada em 1912 (Reis 
1979:48 e seg.). os representantes politicos da oligarquia mineira procuravam 
criar urn dispositivo legal capaz de legitimar o controle privado sobre sua forga 
de trabalho. 

0 argumento de que 

" o alliciador, corn promessas doiradas que nao pOde cumprir, arrasta 
consigo a populagao rural, deixando devassadas as nossas fazendas", 

nao era novo. Encontra eco desde a abolicao da escravidao. 0 que 
significa entao a constante recolocagao desta demanda?A que "direitos" 
e a que interesses dos "operarios agricolas", e a que "direitos" e a que 
interesses dos prejudicados pelo alliciamento do "operario agricola" 
referem-se os proponentes desta lei? Que visa° ou visaes de trabalhador 
rural ela exprimia? 
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Deis foram os campos em que se alocaram os discursos e debates. De urn 
lade estavam os defensores da lei contra o chamado " alliciamento criminoso"; 
de outro, os contrarios a qualquer lei e/ou decreto visando impedir o exodo rural. 
Praticamente nao ha diferenga quanto a composigao social e/ou profissional de 
ambos os grupos. 

Atraves dos debates parlamentares pode-se, no entanto, inferir que os que 
eram contrarios a lei viam no Patronato Agricola apenas uma medida de carater 
imediato que alem de inconstitucional — ja que as relagbes de trabalho no mein 
rural estavam regulamentadas desde 27 de margo de 1907, pelo decreto federal 
n. 6.347 — era tambern inOcua. Inconstitucional porque impedia a liberdade de 
locomogao e de trabalho, ambos direitos garantidos pelo texto constituicional; 
in6cua porque entendiam ser a lei urn dipositivo, per si so, incapaz de obrigar o 
trabalhador a permanecer onde nao pretendia. Propunham que fosse oferecido 
ao trabalhador mineiro o que ele estava buscando fora, tal como: melhor 
remuneragao, assistencia medica e, sobretudo a possibilidade de no future vir 
a obter seu prOprio pedago de terra. Essas motivagbes nao fugiam aos requisites 
basicos do padrao de dominagao em vigor. 

No bojo do ante-projeto de lei vem a tona nao apenas areas de atrito no 
interior da elite agraria, referente a forma de expansao do capitalismo para o 
setor primario, como tambern pode-se conhecer parte da natureza e do grau 
dos conflitos existentes entre patrao e empregado no mein rural. Ao dizerem, 

"... As contendas entre patrao e operario rural tern sido tambem mofivo 
de scenas luctuosas das quaes resulta muitas vezes uma morte. A causa 
é o descontentamento das contas. As do patrao differem das dos empre-
gados sem uma escrita regular", 

uma fragao destes homens publicos, se nao coloca em causa a visao de 
que as relagaes socio-culturais no mundo rural eram mail sadias e vantajosas 
que as das cidades, como pretendiam os defensores desta lei, pelo menos 
deixam vir a tona parte dos conflitos existentes entre patrao e empregado no 
campo. Sinalizam para uma reivindicagao , isto e, para a manifestagao de 
interesses especificos dos trabalhadores. Deixam entrever que, na pratica, pelo 
menos uma fragao dos trabalhadores rurais, tentava fazer valer a ideia de 
mercado — entendido como o reino da liberdade e da igualdade perante a lei 
— em urn contexto desfavoravel a ela. 

Ora, ter acesso e/ou conhecimento de sua situagao financeira atraves da 
contabilidade do patrao significava delegar a uma das partes, no caso o patrao, 
o poder de veto sobre os direitos do empregado; é desconhecer a natureza 
contratual da relagao. E'importante lembrar aqui que as relagbes de trabalho no 
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campo achavam-se estruturadas primordialmente sobre o sistema de parceria. 
Conforme afirma de Schwartzman (1982:74) 

" O sistema de parceria deixa o proprietario menos vulneravel as flutua-
pOes de prepo do café, no mercado internacional, porque combina 
economia de exportagao corn economia de subsistencia e tambem 
funciona como simulacro de independe ncia e pequena proprieda-
de".(grifo nosso) 

Esta modalidade de "contrato" submete toda a familia; é a expressao de 
uma forma de dominagao ampliada. 0 menor, mesmo sendo responsavel por 
certas tarefas, é visto pelo patrao como uma extensao fisica do pai que necessita 
de ajuda no trabalho; a mulher do agregado fica a disposigao da mulher do 
fazendeiro; as filhas menores quase sempre tem a obrigagao de "brincar" com 
os filhos do fazendeiro. Nenhuma destas tarefas é remunerada individualmente. 
0 pagamento pela obrigatoriedade da prestagao destes servigos e de natureza 
simbolica, decorre da benevolencia; a familia do parceiro recebe roupas, reme-
dios, generos alimenticios e outros. Privacidade, tempo e espago prOprios, sao 
direitos ausentes da vida da familia do parceiro. Seus direitos transformam-se 
em doagbes. Esta "paradoxal combinagao de autonomia subordinada" (Mou-
ra,1988:85) extrapola as relagoes de trabalho contratuais; é a negagao mais 
clara da individualizagao do contrato; e uma forma de coergao extra-econOmica. 

Insurgir-se contra essa situagao significa afirmar-se como individuo e, 
portanto, it contra um tipo de relagao social centrada na ideia do "nos"; é 
definir-se a partir do "eu", demarcando direitos e interesses individuais. Atitudes 
como estas sao um exemplo de use da "voz" (Hisrchman 1973:40) no interior 
das relagbes sociais no campo. Estas atitudes expressam uma rebeldia na- o-or-
ganizada contra um tipo de dominagao calcada na ideia da indissociabilidade 
de interesses entre patrbes e empregados. 0 use da "voz" neste context° 
exprime ideias de liberdade e de igualdade preprias do mundo moderno 
(Carvalho,1989) 

Ao requerer o "habeas-corpus", como garantia para deixar o local de 
trabalho, "os pobres operarios ludibriados pelos alliciadores" estavam langando 
mao de seus direitos civis para garantir sua liberdade de locomogao e de 
trabalho, mesmo quando o poder policial local atuava em conformidade com os 
interesses dos proprietarios rurais. 

A lei, ao inves de funcionar como mero instrumento do poder, estava sendo 
usada, por estes trabalhadores rurais assalariados ou nao, como instrumento de 
seguranga dos cidadaos. Os que faziam este use da lei caminhavam numa 
posigao diversa da pretendida pelos defensores da continuidade da "identida-
de-r5s" . Vale dizer, ao requerer 'habeas-corpus' demonstravam ter internalizado 
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a visao de que regras e normas contidas na lei devem ser inviolaveis. Estes 
homens e mulheres eram, no entanto, obrigados a "correr atras da lei". Isso 
mostra que os direitos do cidadao nao sao urn valor aceito socialmente. 

Diante da impossibilidade do use da "voz", estes jornaleiros, meeiros, 
parceiros, etc langavam mao da "saida" como uma forma de recusa a "lealda-
de" (Reis,1989). Ha que se ressaltar, no entanto, que a "saida" nao se coloca 
como a primeira alternativa. 

A interagao entre voz e saida, que se caracterizou como a situagao mais 
comum no campo, ha que ser vista, por urn lado, como a negagao da depen-
dencia; o homem do campo atribui-se o estatuto de individuo autOnomo. Ao usar 
a "voz", o assalariado rural ou o campones esta expressando sua recusa, 
enquanto individuo, a condigao de membro menor da "identidade-nos". Por outro 
lado, ao "sair" — langando, para, isso mao de sua liberdade de locomogao e de 
trabalho — ele esta denunciando os obstaculos impostos pela ordem vigente a 
garantia de sua individualidade e, ao mesmo tempo, alimentando a esperanga 
de recriar o social em outro espago (Borges, 1991). 

Se a "identidade-nos" requer "lealdade" e, portanto é urn impediment° a urn 
"afirmar-se autonomamente", a "saida" coloca-se como a alternativa, imediata, 
possivel para se escapar da situagao de tutela. Significa a tentativa desses 
homens e mulheres de virem a se tornar "autores de si mesmos". 

Somos levados a crer que a preocupagao corn o exodo rural nao é a razao 
primeira da defesa do Patronato Agricola. Naquele momento a atividade rural 
era a base da vida econOrnica de Minas assim como de todo o Brasil. A 
modernizagao tecnica e econOrnica do campo apenas se iniciava. A oferta de 
trabalho no universo rural nao se constituia em urn problema para o funciona-
mento do setor primario. 

Os proprietarios rurais e seus representantes no cenario politico estavam 
atentos, no entanto, ao efeito multiplicador das pressbes dos varios segmentos 
urbanos por urn alargamento do mercado politico. Nao e sem razao que neste 
momento os varios porta-vozes dos interesses agrarios enfatizam os valores 
positivos, porque harmoniosos, da vida no campo; constrastam-lhes corn uma 
visao negativa, porque conflitiva, da vida nos grandes centros. 0 exodo rural, 
precedido ou nao da "voz", " e pois sintoma de crise. 

Nessa medida, interessa ao proprietario rural criar e instituir urn mecanismo legal 
capaz de legitimar o controle privado sobre sua forga de trabalho. A lei, expressao 
do interesse public°, e requisitada pelos proprietarios fundiarios como urn poder 
legitimador da integragdo social neste momento. A afirmagao abaixo, 

" o Patronato Agricola nao pretende crear vinculos obrigacionaes entre 
patrdes e operarios. Elle apenas visa estabelecer a forma, o meio de se 
dirimirem divergencias entre esses mesmos patroes e operarios", 

97 



e uma evidencia de que nao se pretende instituir uma situagao de mercado 
no campo. As relagOes contratuais de base individual, condigao necessaria para 
a emergencia do individuo, do cidadao livre e igual perante a lei, nao fazem parte 
dos interesses dos "prejudicados pelo alliciamento criminoso", isto 6, os patrbes. 

Os proprietarios fundiarios mineiros, quando se referiam ao problema da 
estabilidade da mao-de-obra no campo, insistiam na "diaspora dos operados 
rurais". Para fazer frente a ela e, ao mesmo tempo nao abrir mao dos requisitos 
da "identidade-nos", procuram reforgar a "lealdade". A ideia de que a moderni-
zagao da agropecuaria traria "naturalmente" a melhoria das condigbes de vida 
do homem do campo foi amplamente utilizada ao longo da RepOblica. Ai vigia 
uma promessa de um futuro melhor para todos os membros da comunidade 
rural. 

Reforgar a lealdade significava redobrar os artificios do controle social 
advindos da benevolencia; criar dificuldades concretas para que o exercicio da 
lei estivesse fora do alcance dos membros "menos influentes" da comunidade. 
A lei do Patronato Agricola determinava que os "operarios rurais" poderiam 
recorrer a justiga atraves dos magistrados indicados pela Secretaria da Agricul-
tura, na capital mineira, ou atraves dos delegados credenciados por aquele 
orgao, corn jurisdigao no municipio. Ora, it a capital do estado era algo impos-
sivel para a grande maioria dos homens do campo; o custo financeiro da viajem 
e a distancia geografica da capital deixavam esses trabalhadores nas maos de 
funcionarios publicos que comumente serviam ao poder privado. 

O Patronato Agricola, aprovado em 1929, nao impediu a continuidade das 
migragOes rurais. Os jornais do setor patronal rural e a imprensa da capital 
continuaram a veicular as queixas patronais quanto a saida dos "operarios 
rurais" mineiros. 

O enfraquecimento do coronelismo no pas-30 nao significou a perda do 
poder privado do coronel sobre sua forga de trabalho. Como diz Victor Nunes 
Leal (1975:256), a " legislagao trabalhista se detern, corn cautela, na porteira das 
fazendas". 0 processo de industrializagao nacional contou corn a migragao da 
mao-de-obra rural para as areas urbanas, diminuindo pois as possibilidades de 
tensao no universo rural, mas, a incorporagao desse exercito industrial de 
reserva foi lenta. 

Apenas a partir dos anos cinquenta e que o modelo desenvolvimentista 
abriu maiores possibilidades de absorgao de urn maior contingente de trabalha-
dores nas areas urbanas. A desqualificagao tecnica da maior parte dos traba-
lhadores rurais funcionou tambern como urn estimulo indireto a lealdade. 

Em 1934, a Sociedade Mineira de Agricultura — principal orgao da elite 
agraria — julgou "inoportuna a regulamentagao do trabalho rural" (Atas da 
SMA,1934). 0 silencio patronal em relagao a chamada de alguns constituintes 
mineiros para a necessidade de se pronunciar sobre o ante-projeto de regula- 
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mentacao do trabalho rural, revelava " ...hostilidade a interferancia do Estado 
numa esfera que se tinha como privada" (Assembleia Legislativa de MG 
1989:172). 

Urn dos direitos basicos do cidadao, o direito de associagao, foi cabalmente 
negado ao homem do campo. 0 dominio privado sobre a mao-de-obra rural, 
bem como a inviolabilidade da estrutura fundiaria constituiram-se nos pi lares do 
pacto agrario estabelecido no pos-30. Este, manteve prisioneiros os homens e 
mulheres do campo. Estigmas como os de "paria social" e "Jeca-Tatu", ampla-
mente utilizados por liderangas das esquerdas e por outros membros dos setores 
subalternos do pals, contribui ram para que a cidadania, entendida como o direito 
a ter direitos, sal fosse extendida ate o campo no inicio dos anos 60 corn o Estatuto 
do Trabalhador Rural. 

Concebido a imagem e semelhanga da legislagao trabalhista urbana, este 
criou, tal qual nas areas urbanas, "uma multidao de clientes dos direitos e nao 
de cidadaos" (Paoli 1994:109). 

4. Consideragoes Finais 

A ideia de cidadania estratificada nao se desfaz no periodo subsequente 
ao autoritarismo da era Vargas. Os interesses individuals e/ou de classe foram 
fortemente conclamados, pelos defensores do desenvolvimentismo, a ceder 
espago para os interesses nacionais. 

Em meados dos anos 60, no entanto, houve urn certo recuo, no ambito da 
sociedade como urn todo, das ideias de conciliagao, de harmonia e de outorga. 

E'importante ressaltar, no entanto, que tanto os defensores do socialismo, 
quanto os do capitalismo, sustentaram a ideia de que a modernizagao era 
condigao sine qua non para a progresso. Para ambos os grupos, modernizagao 
e progresso foram lidos como sinanimos de desenvolvimeto tecnico e econorni- 
CO. 

No bojo desse movimento de mobilizagao e organizagao dos setores 
subalternos surgiria, no cenario nacional, urn novo ator social ha muito confinado 
a orbita do poder privado dos proprietarios rurais: os assalariados rurais e os 
camponeses. 

A sua incorporagao ao mercado politico e social nacional veio desestabilizar 
o fregil equilibrio de forgas mantido pelo populismo. Corn o movimento politico-
militar de abril de 1964 quebrava-se urn longo e dificil processo de incorporagdo 
das massas ao mercado politico, isto e, de construgao de cidadania regulada. 
O periodo subsequente inauguraria urn momento de extrema regulagao. A 
combinagao dos pares, autoritarismo/benevolencia e mudanga/continuidade, 
seria remodelada de modo a garantir a integridade nacional a partir da ideologia 
da Seguranga Nacional. Inaugura-se al uma outra tipologia da simbiose entre 
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tradigao e modernidade. 
Em suma, diriamos que a moldura social brasileira tern se movido dentro de 

urn mesmo padrao de regularidade. Esta tern se constituido ern seri° obstaculo 
a emergencia da plena cidadania e, consequentemente, da democracia no 
Brasil. 
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