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Introdução 
Após ás revoluções industriais, as cidades aumentaram e concentraram muita a mão de 

obra e geraram imensas demandas por alimentos e matérias-primas. Para atender esta demanda, 
as atividades primárias foram modernizando-se. Nas cidades aglomeraram as atividades 
secundárias e terciárias da economia e no campo as atividades do setor primário.  

O desenvolvimento do campo brasileiro gerou a desapropriação de muitos produtores 
que foram obrigados a se proletarizarem (no campo ou na cidade). Este processo gerou em 
muitas cidades no Brasil o processo de favelização. Muitos se filiam aos movimentos sociais e 
passam a reivindicar a criação de assentamentos rurais. Os assentamentos servem para resolver 
os problemas sociais: a falta de moradia e de trabalho. A questão é que quando criado o 
assentamento e não são criadas infra-estruturas para a produção e não ocorre um planejamento 
produtivo, o assentamento pode ter problemas com sua produção, não propiciando condição 
adequada de vida aos assentados, não fornecendo mercadorias de qualidade Às cidades e 
manufaturas e não propiciando um desenvolvimento da sociedade brasileira em geral.  

O assentamento Zumbi dos Palmares na cidade de Iaras-SP foi criado em 1997 e é 
composto por famílias de várias regiões do Brasil. A situação da produção na maioria dos lotes 
é pequena. Há no assentamento uma série de problemas enquanto ás infra-estruturas que 
atrapalham na produtividade. A criação destas infra-estruturas depende de um planejamento 
produtivo para que se criem as infra-estruturas adequadas, adquire-se as maquinas e 
ferramentas adequadas para cada cultura que melhor atenda a demanda existente. 

   
O desenvolvimento da relação campo-cidade 

O desenvolvimento da relação campo-cidade é compreendido através da interpretação 
do desenvolvimento da sociedade. Cada período histórico com suas respectivas divisões sociais 
do trabalho, suas classes sociais criou na história as divisões espaciais do trabalho.   

Os núcleos urbanos, desde a antiguidade, são os espaços onde as pessoas se dedicam a 
outras atividades que não a produção de alimentos, gerando assim a divisão social do trabalho e 
a divisão espacial do trabalho. Um exemplo é o da Grécia antiga. O termo política se refere ás 
atividades desenvolvidas na polis, assim como a cidade que possuía uma vida política era 
aquele que compunha o aparelho do estado que se situava na polis. Com isto gerou-se uma 
demanda por alimentos e uma demanda pela produção agrícola. Esta divisão do trabalho criou 
a divisão espacial do trabalho entre campo e cidade e o surgimento da relação campo-cidade. 
Nas cidades instalavam-se o aparelho do Estado. Eram nas cidades que as infra-estruturas de 
educação, serviço de saúde, etc. se instalavam e devido ás classes sociais na sociedade grega 
antiga, os produtores rurais não tinham acesso á estes serviços. 

Com o desenvolvimento das atividades mercantis na baixa idade média, os burgos 
tornaram-se centros comerciais onde ocorriam as transações comerciais que passaram a ser rota 
e local de moradia da burguesia mercantil nascente. Estas cidades também concentravam os 
serviços e o acesso a elas era restrito a algumas classes. Na idade média a força de trabalho era 



através da exploração serviu, portanto o servo, trabalhador do feudo, era o responsável pela 
produção agrícola e pagava os tributos feudais ao seu respectivo senhor. Através desta relação 
serviu o trabalhador rural tinha acesso aos recursos urbanos. Desta forma se dava a relação 
campo cidade: com o servo produzindo no feudo e assim o campo abastecendo a cidade e da 
cidade; o servo era responsável por produzir ou obter de algum mercador suas ferramentas e 
utensílios, portanto e relação campo cidade era realizada predominantemente somente pelo 
fornecimento de alimentos provindo do campo ás cidade. 

Esta formação em que as unidades agrícolas produzem artesanalmente as ferramentas, 
os utensílios domésticos, roupas, etc. foi denominada por Ignácio Rangel de complexo rural. 
Nestas condições as famílias utilizam de relações feudais para a complementaridade de suas 
produções. Muitos produtores adquirem ferramentas, utilizam de um equipamento (como uma 
moenda por exemplo) e pagam pelo uso em dias de trabalho nas terras do outro produtor, havia 
também os pagamentos em mercadorias, pagamentos em outras ferramentas, etc. 

 
As fazendas, para produzir um determinado produto, tinham que produzir todos os 
bens intermediários e os meios de produção necessários, e ainda assegurar a 
reprodução da própria força de trabalho ocupada nestas atividades. O complexo rural 
internalizava nas fazendas um “departamento” de produção de meios de produção 
(insumos, maquinas e equipamentos), mas “um D1 assentado em bases artesanais” 
(para usar a terminologia de Rangel) como o ferreiro, o carpinteiro, o pedreiro, o 
mecânico, o domador de animais, o seleiro, etc. (GRAZIANO, 1998, p.6). 

 
 Desta forma ocorria a complementaridade das unidades produtivas. Neste quadro o uso 

de manufaturados, recursos financeiros e infra-estruturas urbanas eram muito pouco e assim 
ocorria a relação campo-cidade.  

Com o desenvolvimento do capitalismo, alem das atividades comerciais, da 
concentração dos serviços como saúde e educação, as cidades passaram a concentrar os centros 
financeiros. Nos séculos XVIII e XIX surgiram as cidades industriais. As indústrias 
aglomeravam-se para facilitar a produção e ter acesso aos recursos como fontes de energia, 
matérias-primas e mão-de-obra. 

Com este quadro a relação campo-cidade passa a um ritmo nunca visto antes. O 
advento da industrialização criou grandes demandas por alimentos e matérias-primas e o 
campo passou a receber das cidades produtos manufaturados. As ferramentas e maquinas 
passaram a ser produzidas nas fábricas cada vez mais sofisticadas modernizando assim a 
agricultura. Para isso o setor primário capitaliza-se utilizando de recursos financeiros também 
localizados nas cidades.  

Desde então com o desenvolvimento do capitalismo as atividades do setor secundário e 
terciário da economia aglomeraram-se para que houvesse melhor fluidez de informações, de 
capital, para que ocorressem mais facilmente as negociações e assim a melhor reprodução do 
capital. Esta aglomeração passou a gerar e aumentar os espaços urbanos e a aumentar as 
demandas por alimentos e matérias primas e aí está a divisão espacial do trabalho.  

Após a criação da manufatura, houve a separação da produção manufaturada das 
atividades agrícolas e o desfacelamento do complexo rural pelo desenvolvimento do 
capitalismo (GRAZIANO, 1998, p.18). A partir do momento em que algumas unidades 
produtivas passam a se destacar em suas produções pela capacidade de inovar-se e o aumento 
dos tributos a serem pagos para o Estado, (KAUTSKY, 1980, p.262). todas as unidades 
necessitam obrigatoriamente e se modernizarem. Este processo faz com que alguns produtores 
desenvolvam-se cada vez mais e outros, que não consigam produzir com preços com qualidade 
semelhante, venham a ter problemas para vender suas mercadorias e ter resultados negativos. 
Assim muitos proletarizam-se e vendem suas propriedades. Este processo aumenta o acumulo 



de capital e terras de uma parcela dos produtores e faz com que muitos outros não tenham 
condições de sobreviver.  

Alem do fornecimento de mercadorias o campo tem a função de regulador da mão-de-
obra nos centros urbanos. O processo de modernização do campo sem planejamento e 
intervenção estatal cria o êxodo rural. Se não há o desenvolvimento do campo o êxodo rural 
ocorre também, pois as famílias abandonam o campo devido a precariedade da vida e vão 
buscar melhores condições nas cidades. As políticas de criação de assentamentos, de créditos, 
de infra-estruturas e planejamento para pequenos e médios produtores podem propiciar o 
retorno ao campo ou manter os trabalhadores no campo. 

Com o desenvolvimento de modernos meios de comunicação e de transporte a 
produção agrícola está atendendo demandas de imediato. As empresas agrícolas possuem seus 
escritórios de negociações nas cidades e imediatamente acessam a produção e imediatamente a 
produção é enviada no mercado em que foi solicitada. A fluidez do capital modificou a forma e 
o ritmo da produção agrícola e é desta forma que ocorre a relação campo-cidade atualmente. O 
campo absorve diariamente as tecnologias produzidas nos centros de pesquisa, utiliza dos 
recursos financeiros e se equipa com maquinas de ultima geração produzidas nos diferentes 
lugares do mundo, recebe pedidos, envia mercadorias e negocia diariamente através de 
telefonia e internet diariamente.  

Não se pode denominar um espaço como espaço rural pelo seu grau de precariedade. 
As atividades rurais hoje estão modernizadas. Muitas indústrias localizam-se fora das cidades 
para o manufaturamento da matéria-prima, devido a facilidade de transportar o produto já 
manufaturado formando os complexos agro-industriais. Estes complexos as indústrias recebem 
a matéria-prima das produções agrícolas e produzem para á agricultura os insumos necessários. 
Apesar de toda esta infra-estrutura e da instalação da indústria nestes locais não podemos 
denominar estes espaços como espaços urbanos. 

A relação campo-cidade é o processo no qual o desenvolvimento da sociedade afeta os 
espaços que estão externos aos centros de decisões e de criação das inovações. A agricultura a 
muito foi incorporada e é uma parte do sistema capitalista de produção, portanto as mudanças 
no sistema mundial atingem os espaços agrários. Os países centrais possuem a maioria dos 
centros de desenvolvimento tecnológico, a maioria da produção de equipamentos sofisticados e 
possuem os centros de decisões políticos e econômicos internacionais. Desta forma, as 
decisões e flutuações na economia alteram os países subdesenvolvidos. Os espaços agrários 
absorvem estas inovações, fornecem alimentos e matérias-primas atendendo as demandas 
destes países e assim se desenrola a relação campo-cidade atualmente.  

A relação entre os diversos espaços urbanos e agrários pode ser vista em escalas locais. 
Como por exemplo, os moradores do meio rural convivem, utilizam, comercializam com os 
espaços urbanos e vice-versa. A relação campo-cidade se dá também em escala global. Os 
países no centro do sistema capitalista utilizam outros países para a produção de alimentos, 
para a apropriação de fontes de energia e de recursos naturais. O colonialismo europeu do 
século XVI, quando as metrópoles exploravam com a agricultura e extração de metais 
preciosos suas respectivas colônias é um exemplo; o neo-colonialismo do século XIX, quando 
os países europeus extraiam minérios e outros recursos naturais dos países africanos, é outro 
exemplo e a segunda metade do século XX quando países como Brasil e Argentina passam a 
estruturar as culturas de grãos para atender demandas crescentes no mercado internacional são 
exemplos como o meio rural relaciona-se com espaços urbanos internacionalmente. Esta 
relação campo cidade pode ser melhor entendida através dos ciclos de Kondratieff e os 
períodos em que os países periféricos modernizam-se, alterando a relação campo-cidade em 
escalas locais e em escala internacional. Veremos este processo no próximo item referente á 
modernização do campo brasileiro    
 



 
A modernização do campo brasileiro 

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, o Brasil era colônia de Portugal. Durante este 
período, a produção era estruturada no complexo rural. A relação cidade-campo era entre 
Brasil (colônia) e a metrópole (Portugal) – haviam pequenos núcleos urbanos, entretanto, o 
complexo rural era predominante.  

Nestes séculos, o Brasil possuía uma formação dual, com um pólo interno e um pólo 
externo. O pólo interno a força de trabalho predominante era o trabalho escravo. A divisão de 
classes era “cada vez mais inspirada no Direito Romano tendia a dividir a sociedade em apenas 
duas classes: os senhores e os escravos”. (RANGEL, I. 1997, p. 142) Havia o pólo externo: 
uma relação de suserania e vassalagem. Os donatários eram obrigados a pagar tributos ao rei de 
Portugal, uma relação feudal. A partir do Tratado de Tordesilhas um dos principais princípios 
feudais foi estabelecido: toda terra pertence ao rei. O tratado dividiu a América entre os reis de 
Portugal e Espanha, criando a autonomia das terras ás coroas. Com isso tínhamos uma 
formação dual: um regime escravista no pólo interno e um regime feudal no pólo externo. “O 
Brasil nascia, pois, como uma formação feudal, que associava, em união dialética, um lado 
feudal com outro pré-feudal.” (RANGEL, I. 1997, p. 141). 

Observando esta estrutura, podemos compreender a relação campo-cidade neste 
período. O centro dinâmico do sistema (as metrópoles européias) utilizava as terras de suas 
colônias para atender suas demandas por produtos primários: as plantações de cana-de-açúcar 
para comercializar com outros reinos e a extração de ouro e prata.  

Tudo o que se utilizava no campo era produzido no campo mesmo. Não haviam 
maquinas e equipamentos e nem recursos financeiros. A mão-de-obra era escrava. O consumo 
das famílias dos senhores de escravos era dividido com uma parte do que se trazia da Europa e 
algumas coisas que se plantavam nas fazendas e os utensílios, roupas, objetos pessoais eram 
todos importados da Europa. Esta era a relação campo-cidade no Brasil colônia.         

O desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro desfez a hegemonia do 
complexo rural. No período, entre as décadas de 1870 e 1930, surgiram as manufaturas nas 
cidades e o campo começou a se modificar: as relações comerciais passaram a ser mais comuns 
e, como a produção passou a se concentrar na cidade (não mais nos complexos rurais), as 
fazendas passaram a obter mais manufaturados das cidades. 

Nas primeiras décadas do século XX, surgiram principalmente na cidade de São Paulo 
algumas fábricas que passara a atender não só a demanda urbana, mas as fazendas de café do 
sudeste. Na década de 1930, Getulio Vargas reestruturou a indústria nacional e criou grandes 
produções. Entretanto estas mudanças não modificaram profundamente o campo brasileiro.  

O desenvolvimento dos países periféricos do sistema capitalista sempre esteve ligado 
ao desenvolvimento do sistema nos países centrais. Este desenvolvimento é cíclico, possui uma 
periodicidade de 50/60 anos e são caracterizados por fases de expansão e retração das 
atividades econômicas. Foram estudados pelo economista e estatístico russo Nikolai D. 
Kondratieff, Ministro da Alimentação no governo provisório de Kerensky, em seguida membro 
da Academia de Agricultura e dirigente do Instituto de Investigações de Moscou. Mais tarde, 
Joseph A. Schumpeter denominou os ciclos de “Ciclos de Kondratieff”. (SÁVIO CORRÊA, D. 
2002, 27) 

  Cada ciclo possui duas fases: a fase de expansão econômica e a fase de depressão. O 
primeiro ciclo inicia-se no final do século XVIII e vai até o meio do século XIX; o segundo 
ciclo ocorre na segunda metade do século XIX; o terceiro na primeira metade do século XX e o 
quarto ciclo inicia-se por volte de 1948 e perdura até os dias atuais. A fase de expansão do 
primeiro ciclo trata-se da primeira Revolução Industrial e a fase de expansão do 2º ciclo se abre 
como revolução no sistema de transporte “com aplicações de inovações já realizadas nas 
revoluções industriais voltadas agora a este setor de circulação e a expansão da anterior 



revolução industrial em novas regiões geográficas (EUA e Alemanha por exemplo).” 
(GEOSUL, 1999. p.155). 

No Brasil a modernização da produção, no campo e na cidade, sempre esteve ligado aos 
ciclos econômicos. O terceiro ciclo de Kondratieff tem sua fase depressiva iniciada em 1914 
até por volta de 1948, quando a economia, após a segunda guerra mundial, passa a expandir 
suas atividades e inicia-se o quarto ciclo de Kondratieff. Na década de 1930, o Brasil passou a 
produzir bens de consumo e substituir importações acelerando a indústria nacional. 

Nesta fase, o EUA estava com seu desenvolvimento indústria freado devido a quebra da 
bolsa de 1929. Nos períodos de crise do sistema, há mudanças profundas em todo sistema 
capitalista. Os países da periferia reestruturam suas relações com os países do centro dinâmico 
e há a necessidade nas mudanças dos pactos de poder internamente. A elite agrária dos 
cafeicultores cedeu espaço para a burguesia industrial nascente e aos latifundiários que não se 
opunham a este processo. “No Brasil a revolução de 1930 marginalizou o capital comercial e a 
grande lavoura de café, com a ascensão ao poder do latifúndio ligado ao mercado interno e a 
indústria nascente” (GEOSUL, 1999 p.159) Com tudo, esta industrialização não afetou o modo 
de produzir no campo e até a década de 1950 o campo brasileiro era, na sua maioria, 
constituído do que Inácio Rangel denominou “complexo rural”. 

Somente na década de 1950 que o campo passou a consumir em grande escala produtos 
produzidos na cidade e o capitalismo alterou drasticamente o complexo rural.  

 
É verdade que o crescimento agrícola, ainda que apoiado fundamentalmente na 
expansão das áreas cultivadas e em formas tradicionais de tecnologia, lentamente 
incorporava algumas transformações. 
A partir do pós-guerra, ao aliado do crescimento extensivo da produção a agricultura 
brasileira implementou de forma mais decisiva – especialmente do ponto de vista da 
ação estatal – um processo de modernização de sua base técnica. 
O termo modernização tem tido uma utilização muito ampla, referindo-se ora à 
passagem de uma agricultura “natural” para uma que utiliza insumos fabricados 
industrialmente.  (GRAZIANO, 1998, p.18). 

   
A década de 1930 o Brasil passou a produzir e não importar mais bens supérfluos e 

importar somente bens essenciais. Na década de 1950, o que era considerado essencial passou a 
ser supérfluo e ser produzido no Brasil. (MAMIGONIAN, 1999 p.159) 

Conforme o texto acima de GRAZIANO, a relação campo-cidade é intensificada. O 
campo fornece alimentos, matérias-primas e regula o mercado de mão-de-obra (RANGEL, 
2005) e a cidade fornece tecnologia (maquinário e insumos em geral) para o campo. 
(GRAZIANO, 1998). 

Na década de 1970 a modernização agrícola se intensificou no Brasil. 
  

No inicio dos anos 70, com o objetivo de abastecer os centros urbanos e de incentivar 
a exportação de produtos não tradicionais, o governo brasileiro coloca em ação 
programas que se constituíram no sustentáculo do desenvolvimento que se inicia no 
Brasil central, desencadeando uma política que visava o aumento da produção e da 
produtividade em atividades agropecuárias e que se vinculava ao Programa de 
Corredores de Exportação. (BERNARDES, 2002, p.327). 

 
Esse período foi feito com capital internacional e intensificação das culturas 

exportadoras, aliando o campo brasileiro ao sistema financeiro internacional. Os fluxos de 
capital, mercadorias, mão-de-obra, etc. intensificam-se. A agricultura aliou-se as indústrias 
criando os complexos agroindustriais. Através dos complexos, as indústrias passaram a 
produzir não só na cidade, mas também mais próximas da matéria-prima, ou seja, no campo. 
Com estas indústrias vão para o campo outras empresas que fornecem peças, que utilizam das 
mercadorias produzidas em uma indústria e produzem outras mercadorias, surge o setor de 



serviços para atender estas indústrias e assim cria-se um complexo em torno de poucas ou uma 
única industrialização de um produto primário: sugiram assim os complexos agro-industriais. 
Nestes complexos a indústria fornece tecnologia para a agricultura diretamente, muitas vezes 
em grupos de produção primária e industrial produzindo em parcerias, é um processo de 
complementaridade – formação holdings cartéis e trustes aliando os três setores da economia.  

 
O conceito chave por trás desse padrão recente de desenvolvimento da agricultura é 
o de integração de capitais, isto é, o processo de centralização de capitais industriais, 
bancários, agrários, etc., que por sua vez fundir-se-iam em sociedades anônimas, 
condomínios, cooperativas rurais e, ainda, empresas de responsabilidade limitada, 
integradas verticalmente (agroindústrias ou agro-comerciais). O objetivo da 
integração é a busca da taxa média de lucro do aglomerado. (GRAZIANO, 1998, 
p.27). 

 
O processo de formação dos complexos agro-industriais é comum desde a década de 

1970 até os dias atuais. Entretanto, não podemos afirmar que este é o quadro de todo o campo 
brasileiro. Desde então podemos encontrar em todo Brasil modernas cadeias de produção no 
campo, agroindústrias modernas, complexos agro-industriais co-existindo com pequenas 
propriedades familiares que tem níveis diferentes de relações com a cidade, com formas 
arcaicas de produção e com diferentes relações de trabalho. 

O Brasil como um país de dimensões continentais possuem em sua extensão diferentes 
quadros de produção agrícola. Ao estudarmos o espaço agrário brasileiro encontraremos 
diferentes relações de trabalho e diferentes integrações com o sistema econômico mindial. 
Porem expusemos aqui como que surgiram os modernos agronegócios brasileiros. Desta forma 
o campo no Brasil (assim como em outros países) integra-se ao sistema e compõe a relação 
campo-cidade. Em cada região, encontraremos a população rural utilizando das infra-estruturas 
urbanas – seja educação, saúde, mercados consumidores de suas respectivas produções ou para 
obter insumos agrícolas. Estas relações compõe a relação campo-cidade e necessitam serem 
estudadas. Porem neste item está exposto a relação campo-cidade em escala internacional. 

Com o desenvolvimento do meio rural, muitas famílias não conseguem inserir-se na 
economia competitiva capitalista e passam a adquirir resultados negativos para suas 
produtividades. Este processo sempre existiu no Brasil. Após a década de 1970 o êxodo rural 
teve números muito grandes. Na década de 1980 muitas famílias se filiaram aos movimentos 
sociais – uma vez que com o fim da ditadura militar a diminuição da repressão propiciou a 
formação destes grupos. Neste contexto surgiram os assentamentos rurais que veremos no item 
seguinte. 

 
Os assentamentos rurais 

As décadas de 1950 e 1970, discutidos acima, apresentam a modernização do campo 
brasileiro. O quadro gerado a partir do processo nos respectivos períodos acarretou a 
aceleração do êxodo rural no Brasil. O processo de formação do campo brasileiro é um 
processo dialético. A modernização propicia o acúmulo de capital e terras e paralelamente a 
criação de uma parcela da população rural incapaz de modernizar-se. Este processo criou – e 
cria até os dias atuais - a desigualdade social no campo brasileiro. 

Na década de 1960, o processo de modernização da agricultura, o abandono do governo 
para as pequenas produções e a falta de infra-estruturas em alguns lugares do país acelerou o 
êxodo rural. Este processo criou em vários lugares do país as ligas camponesas (que são 
movimentos de unificação dos expropriados do campo). Na década de 1980, devido a menor 
repressão do governo militar brasileiro (e posteriormente pelo seu fim), os movimentos sociais 
adquiriram maior espaço de atuação e organização. No ano de 1980, a fazenda Primavera, nos 
municípios de Andradina, Castilho e Nova Independência no estado de São Paulo, foi 
conquistada por trabalhadores rurais que reivindicavam a criação de um assentamento rural. 



Com esta conquista surgiram no estado de São Paulo outros focos de luta pela terra de 
movimentos isolados (FELICIANO, 2006). 

 
O estudo realizado por Fernandes (1996) constituiu em analisar a formação do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra no estado de São Paulo. A 
periodização utilizada em seu trabalho correspondeu a dos MST: no período de 
1979/80 até 1985/86, que é a base da sustentação do movimento, e entre 1985/86 e 
1995/96, em que o processo de territorialização e espacialização do MST entrou no 
cenário político do país com caráter organizativo. (FELICIANO, 2006, p.118) 
 

Em 1984 foi organizado o primeiro encontro nacional do MST unificando as ligas 
camponesas. O movimento reivindica a criação de assentamentos rurais para os trabalhadores 
em terras improdutivas ou irregulares. A luta do movimento é pela democratização do acesso á 
terra e para a criação de políticas de apoio a pequenos produtores para a produção de 
alimentos. (MOVIMENTO DOS TRABALADORES RURAIS SEM TERRA – MST)1. 

Na década de 1990 e nos dois mandatos do governo Lula vários assentamentos foram 
criados, entretanto com resultados distantes daqueles propostos pelos planos de reforma agrária 
dos respectivos presidentes. Os assentamentos   

No Brasil, as intervenções do Estado nesse processo de industrialização e sua relação 
com o campo são, por um lado de criar infra-estruturas para a reprodução do capital e, por 
outro, de criar os Projetos de Assentamentos – PA para assentar os expropriados pela 
dinamização da agricultura. E o Estado assume o papel de criar condições para os assentados 
viverem e trabalharem (produzirem), entretanto isso não ocorre.  

 “Ao criar o assentamento, o Estado assume a responsabilidade de viabilizá-lo. Queira o 
Estado (na pessoa daqueles que o fazem existir) ou não, o desempenho de um assentamento é 
um desempenho do Estado” (LEITE et al., 2004, p. 131). 

Uma vez inseridos no sistema capitalista de produção, todo produtor rural necessita 
obrigatoriamente a acessar recursos financeiros e inovar sua produção com maquinas, 
ferramentas, fertilizantes, inseticidas, etc. Os créditos no Brasil são concedidos aos assentados 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA através do Instituto Nacional de 
Colonização e reforma Agrária - INCRA. O Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento 
Rural – NEAD realizou um estudo2 sobre a condição dos assentamentos pelo Brasil. Veremos 
nos próximos itens os resultados destes estudos.  

 
O Assentamento Zumbi dos Palmares 

O assentamento Zumbi dos Palmares localiza-se no município de Iaras - SP, a 280 km 
da cidade de São Paulo. Iaras era distrito da cidade de Águas de Santa Bárbara até 1991, 
quando houve a emancipação e a fundação do município. 

Próximo a 1910, o governo brasileiro adquiriu sete fazendas totalizando 50 mil há na 
região de Iaras. A União comprou algumas fazendas e adquiriu outras por dividas. Foi então 
que surgiu o Núcleo Colonial Monções. Entre 1910 e 1918 a união vendeu vários lotes criando 
outras fazendas mas a maior parte do Núcleo ficou como propriedade da União. O projeto não 
se desenvolveu e no início da década de sessenta a união procurou repassar para o governo 
estadual parte da área do Núcleo para a instalação de projeto de reflorestamento. Uma parte das 
terras foi ocupada pelo Instituto Florestal para o plantio de pinus. Esta transferência de terras 
da União ao Instituto Florestal não foi negociação judicialmente sacramentada. O INCRA fez o 
estudo dos títulos de posses do Núcleo, processo denominado de Estudo da Cadeia Dominial, e 

                                                 
1 Retirado de site: www.mst.org.br, visitado em: 25/05/2008. 
2 O NEAD escolheu cinco regiões em locais distintos do país com concentração de Projetos de Assentamentos - 
PA para estudar a situação das famílias e situação da produção: sudeste do Pará, sertão do Ceará, zona canavieira 
do nordeste, entorno do Distrito federal, sul da Bahia e oeste de Santa Catarina. 

http://www.mst.org.br/


o Instituto Florestal não possui documentos que comprovem a propriedade das terras ao 
Instituto.  

No ano de 1993, um posseiro solicitou ao INCRA a regularização de suas terras. 
Afirmou ocupar as terras dês da década de 1970. Desde então o INCRA passou a estudar o 
Núcleo. No ano de 1994 a prefeitura municipal de Iaras solicitou ao INCRA o regularização 
das terras, pois a área urbana da cidade trata-se de uma das agrovilas do Núcleo que se 
desenvolveu a perímetro urbano de Iaras. Esse processo acarretou que o município não possuía 
a documentação dos próprios municipais de Iaras3. O municipio fica onde era a antiga fazenda 
Santa Luzia. Haviam duas agrovilas: uma na porção sul do Núcleo (na fazenda Santa Luzia) e 
outra na fazenda Turvinho (na porção norte). A agrovila do norte foi abandonada e a do sul 
tornou-se o município de Iaras. Muitos terrenos hoje urbanos e propriedades rurais próximas á 
cidade foram vendidos pela União entre 1910 e 1918, portanto estes possuem os documentos e 
não compõem os próprios da União e a outra parte fazia parte no começa da década de 1990. 
Em 1994 o MST chegou ao município de Iaras. A reivindicação do movimento era referente às 
terras improdutivas, às terras arrendadas e aos grupos privados pelo processo de grilagem.  

No ano de 1997 o INCRA realização uma ação reivindicatória de parte do Núcleo que 
tratava-se da fazenda Capivara. A UNIÂO possuía o título do total desta fazenda, entretanto 
alguns posseiros possuíam documentos que afirmavam comprovar a propriedade das terras. A 
justiça federal concedeu ao INCRA apenas 30% da fazenda para a criação do assentamento e 
atender às reivindicações do movimento social enquanto eram estudados os documentos dos 
posseiros. Em 1999 foi criado o assentamento Zumbi dos Palmares com 53 famílias. No ano de 
2007, dez anos de processo judicial, a justiça federal concedeu à União a propriedade total da 
fazenda Capivara e nos 70% foram assentadas mais 170 famílias.   

Em 1997 as reivindicações do MST não acabaram, inclusive persistem até hoje. Ainda 
há grande parte do Núcleo Colonial Monções em uso de posseiros e os processos estão sendo 
estudados pela justiça federal.   

 
As infra-estruturas e o planejamento regional 

A agricultura, a partir da revolução industrial, passou a atender demandas nunca vistas 
antes. O aumento da produção passou a demandar muita matéria-prima, a urbanização e 
dedicação da mão-de-obra aos setores secundário e terciário da economia aumentou a demanda 
por alimentos e o surgimento das indústrias necessitou cada vez mais de mão-de-obra que 
migravam do campo para as cidades.  

KAUTSKY (1980) falando sobre o desenvolvimento do capitalismo na segunda metade 
do século XIX afirma que nas regiões dos países em “que o capitalismo ainda não criou vida 
política nacional” a população vive em povoados, em “simples agregados de comunidades 
rurais” (KAUTSKY, 1980, p.262). Afirma também, apesar de não haver grande divisão social 
do trabalho, pois nas unidades produtivas se produz quase tudo o que se consome (até mesmo 
ferramentas e utensílios domésticos feitos artesanalmente) havendo a complemento com outras 
unidades com relações não capitalistas, que a vida das famílias “não é em regra muito ruim.” 
(KAUTSKY, 1980, p.262). De acordo com sua teoria os problemas destas comunidades são 
decorrentes do desenvolvimento das relações capitalistas, inovações tecnológicas e 
forçosamente serem obrigados a modernizarem-se e endividarem-se. Este processo é 
decorrente do aumento das relações do Estado com outras nações capitalistas ou do próprio 
capitalismo em território nacional e do endividamento e necessidade do Estado de arrecadação.  

 
Mas isso muda inteiramente quando a autoridade publica entre em relação, de 
qualquer maneira, com o capitalismo europeu. A civilização ingressa em 
determinado país sob a forma do militarismo, do burocratismo e da dívida de estado. 

                                                 
3 Próprios do muninipais trata-se das propriedade municipais, assim como usa-se próprios da União.  



Subitamente, aumenta – ao mesmo tempo em que aumentam as necessidades 
financeiras desse Estado – a sua opressão relativamente às comunidades rurais. Os 
impostos se tornam impostos em dinheiro, ou antes, as pequenas contribuições 
monetárias, acaso existentes, ascendem a alturas exorbitantes. (KAUTSKY, 1980, 
p.262).        

 
Contudo, todas as comunidades são forçadas a capitalizarem-se e para isso irem buscar 

nas cidades créditos para, também nas cidades, terem acesso a tecnologias e poderem aumentar 
a produtividade e pagarem suas dividas. Os produtores rurais, incluindo os assentados, 
necessitam de créditos para realizarem seus investimentos. Esses créditos, no caso dos 
assentados, são fornecidos pelo MDA através do INCRA.  

Parte da esquerda brasileira defende as propostas vinculadas ao “modo de vida 
camponês” e a leitura da citação a cima pode parecer enfatizar esta tese. Na realidade, assim 
como Lênin, Kautsky defendia que o desenvolvimento das técnicas de produção e aumento da 
produtividade, mesmo que isso intensifique as relações capitalistas. A tese de que o 
campesinato, em pequenas propriedades, é uma saída para a diminuição da desigualdade e 
melhor condição de vida a todos não condiz com a urbanização e intensificação da demanda 
por alimentos e matérias-primas em países em desenvolvimento. A afirmação de que o 
abastecimento é feito por pequenas propriedades e por trabalho familiar é corriqueira na 
produção da esquerda brasileira. (CADERNOS GEOGRÁFICOS, 2005 p. 13). Lênin, em 
“Capitalismo e agricultura nos Estados Unidos”, afirma que a forma correta de analisar as 
produções é pelo grau de composição orgânica do capital, pois o trabalho familiar pode ser 
realizado em produções com grande nível de desenvolvimento (como é o caso dos produtores 
nos Estados Unidos), em um sistema interpretado como camponês. A questão sobre o tamanho 
da propriedade não é a forma correta de analisar as produções, pois algumas culturas 
necessitam de pouco espaço para serem produzidas.  

 
Outro equívoco, também muito comum, é se fazer a análise a partir do tamanho da 
produção da propriedade e não a partir do valor da produção. Isso permite em ultima 
instancia, falar que a produção de alimentos é feita pela pequena propriedade. Ora, os 
hortifrutis, frango, fumo, leite, arroz entre outros produtos onde a composição 
orgânica do capital é intensa, necessitam de áreas pequenas para produzir em grandes 
quantidades, ou seja, o fundamental é analisarmos a aplicação do capital (na forma 
de equipamentos e insumos) e o valor da produção, tendo em vista se estamos 
tratando de uma pequena produção ou uma grande produção. Vale lembra que um 
aviário de 100 metros produz mais de 20.000 frangos por lote. De forma alguma se 
trata de uma grande propriedade e muito menos de uma pequena produção. 
(CADERNOS GEOGRÁFICOS, 2005 p. 14). 

 
Desta forma o texto de Kautsky serve para explicitar como a agricultura é atingida pelo 

processo capitalista. Kautsky explicita como os agricultores são expropriados pelo 
desenvolvimento do capitalismo e posteriormente como “a agricultura tornou-se mais um elo 
da imensa cadeia da divisão social e técnica do trabalho.” (CADERNOS GEOGRÁFICOS, 
2005 p. 13). Os produtores são pressionados a venderem seus excedentes, e quanto maior a 
necessidade de pagar tributos, seja ao estado, seja aos usurários, menor será o preço que 
conseguira no mercado, devido a oferta existente, pois outros produtores estão na mesma 
situação e colocam suas mercadorias a venda também, fazendo diminuir os preços devido a 
grande oferta. 

 
Não se pode falar de fixação de preços desses cereais segundo as despesas de 
produção. Eles não foram produzidos de maneira capitalista, e são vendidos sob 
pressão do Estado e do agiota, que estimulam a entrada dos impostos em dinheiro. 
Quanto mais elevados forem os tributos e os juros usurários, quanto maior forem a 
miséria e a subordinação do camponês endividado, tanto mais precisará ele desfazer-



se, de qualquer modo, de seus produtos, quanto maior for a soma de trabalho que 
deve fornecer gratuitamente ao prestamista, lavrador rico, estalajadeiro ou 
proprietário para saldar a sua dívida, quanto maior for a quantidade de cereais que 
lava ao mercado, tanto menor será o preço que aí conseguirá e mais cotados serão os 
gêneros fornecidos pelas terras de seus credores. O preço crescente dos impostos e de 
usura sobre os camponeses não encarece seus produtos. Ao contrário, rebaixa o seu 
preço. Reduz igualmente, até o ultimo limite, a renda territorial e os salários dos 
pequenos cultivadores, se é que se pode falar de tais coisas em relação a esses 
trabalhadores. (KAUTSKY, 1980, p.263).             

 
Com o crescimento dos tributos surge a concorrência, a concentração de capital e de 

terras por parte de alguns produtores e faz com que aqueles que queiram continuar a vender 
suas mercadorias necessitam mantê-las a preços competitivos e para isso necessitam sempre 
investir em inovações – esse processo é a contradição do desenvolvimento do capitalismo 
quando não há intervenção do estado e controle dos excedentes que através de investimentos  e 
criação de postos de trabalhos convertam estes recursos para a melhoria de vida da população, 
na intensificação da produção e diminuição da desigualdade social.    

Para Lênin a divisão social do trabalho, o desenvolvimento das manufaturas, o aumento 
da produtividade agropecuária cria na cidade demanda por produtos agropecuários e no campo 
demanda por produtos manufaturados (que devido a divisão espacial do trabalho seriam 
urbanos). A intensificação deste processo controlado pelo Estado tende, após um estágio de 
desenvolvimento a passar estes setores para o controle estatal e chegar ao socialismo. 

   
A questão do mercado para o desenvolvimento do capitalismo foi um tema 
amplamente estudado por Lênin. Em debate com os populistas russos sobre as 
características do desenvolvimento do capitalismo da Rússia, Lênin defendia a tese 
de o que cria o mercado para o capitalismo é o aprofundamento da divisão social do 
trabalho, visto que é ele que cria, com a especialização da produção, demanda nas 
cidades por produtos agrícolas e no campo demanda para instrumentos e ferramentas 
de trabalho, produzidos de forma especializada. (CADERNOS GEOGRÁFICOS, 
2005 p. 26). 

 
 O desenvolvimento da produção primária, quando atinge estágio avançado de 

desenvolvimento tecnológico passa a buscar novos ramos para a reprodução do capital. 
Kautsky (1980, p.282) reflete sobre o estágio em que há a união entre a indústria e agricultura e 
afirma que entre os agricultores muitos “são mais lentos na decisão, mais conservadores, 
menos informados a respeito do progresso técnico e das necessidades do mercado internacional 
do que os agricultores capitalistas.” (KAUTSKY, 1980, p.283). Em certo estágio do 
desenvolvimento os produtores passam a unir-se em cooperativas e as produções com maior 
quantidade de capital têm maior facilidade de realizar esta união. “Uma das maiores vantagens 
dos latifundiários sobre as pequenas explorações consiste na possibilidade de uma união 
completa e fecunda da indústria e da agricultura.” (KAUTSKY, 1980, p.283). 

Sobre estas estratégias de competição Kautsky faz um apontamento sobre o quanto 
essas relações de cooperativismo não têm nada de revolucionário, pelo contrário, apenas 
reforçam a reprodução do capital e a exploração do trabalho.  

 
A característica do socialismo moderno reside na posse dos meios de produção por 
parte da classe operária, numa comunidade socialista, feita pela coletividade, 
portanto. Uma sociedade cooperativa de produção, para poder ser considerada uma 
etapa no caminho conducente a esse estado, deve ser uma sociedade de produtores 
revestidos ao mesmo tempo da qualidade de proprietários dos meios de produção. 
Uma das opiniões mais graves possíveis contra a opinião segundo a qual as 
cooperativas operárias de produção, hoje existentes, seriam degraus para o 
socialismo, resume-se do seguinte modo. Na sociedade capitalista, dentro de uma 
cooperativa de produção florescente, chega, cedo ou tarde, o momento em que os 



cooperadores começam a empregar empregado assalariado. Esses proletários não 
participam da propriedade dos meios de produção, na sociedade moderna desenvolve 
a tendência, quando prospera – isto é, quando se expande – de tornar-se uma empresa 
capitalista. (KAUTSKY, 1980, p.284). 

  
Contudo, desta forma as atividades primárias passam a se relacionar cada vez mais 

intensamente, com maiores fluxos de capital, de pessoas, de mercadorias, de informações etc. 
A necessidade de conseguirem boa produção para pagarem os tributos e conseguirem comprar 
os alimentos, roupas, pagarem por serviços como saúde, transporte, lazer, etc. faz com que 
todo.  

No assentamento Zumbi dos Palmares as família tiveram acesso ao crédito PRONAF4. 
O crédito é concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA através do Incra. 
Quase todas as famílias plantaram mandioca, eucalipto, montaram horta, adquiriram poucos 
animais – esta produção é praticamente idêntica para todos os assentados. Estes itens e os 
animais são para o sustento da família e pouca venda do excedente. Muitas famílias se 
preocuparam em plantar o eucalipto apenas para pagarem o Pronaf. Alguns produtores 
plantaram milho, outros um pouco de feijão e pimentão. As produção são pequenas e não dão 
grandes lucros aos assentados. No ano de 2008 os assentados fundaram uma cooperativa que 
esta montando uma farinheira. A farinheira será abastecida com a mandioca plantada pelos 
cooperados e agregará valor á mercadoria produzindo a farinha. A farinheira não é um 
equipamento de grande tecnologia.       

O NEAD escolheu cinco regiões em locais distintos do país com concentração de 
Projetos de Assentamentos - PA para estudar a situação das famílias e situação da produção: 
sudeste do Pará, sertão do Ceará, zona canavieira do nordeste, entorno do Distrito federal, sul 
da Bahia e oeste de Santa Catarina. O NEAD criou a “linhada pobreza”: considerou o salário 
mínimo vigente em abril de 2000, correspondente a R$151,00 meio salário mínimo per capita 
mensal para considerar o rendimento da produção média mensal dos diversos assentamentos 
estudados pelo NEAD. Das cinco manchas estudadas a da Zona da Cana do NE e a do Sertão 
do CE tiveram suas médias entre os assentamentos abaixo da linha da pobreza, as manchas do 
Oeste de SC, do Sudeste do PA, do Entorno do DF e do Sul da BA ficaram na média acima da 
linha da pobreza. Na mancha da Zona da Cana do NE foram estudados onze municípios e a 
penas quatro ficaram pouco acima da linha e os outros sets abaixo. Na mancha de do Oeste de 
SC todos os oito municípios estudados ficaram acima da linha com destaque para o município 
de Dionísio Cerqueira que teve a média muito acima da linha. Na mancha do Entorno do DF 
foram estudados seis municípios e dois ficaram abaixo de linha com destaque para o município 
de Cristalina que ficou muito acima da linha. Na mancha do Sertão do CE os quatro municípios 
estudados ficaram abaixo da linha. Por fim, na mancha do Sul da BA foram estudados oito 
municípios e três ficaram abaixo da linha.   

A linha da pobreza criada pelo NEAD é um sistema de quantificar a produção dos 
assentamentos estudados. Muitos outros fatores devem ser considerados para se avaliar a 
condição de vida dos assentados. Outros fatores, como o poder de compra foram comparadas 
às situações das famílias antes de se tornarem assentados e questionado o grau de satisfação em 
fazer parte do assentamento. 

 
“... esses resultados devem ser vistos em conjunto com outros indicadores de 
condições de vida levantados... em quase todos os municípios cuja a média da renda 

                                                 
4 O PRONAF tem por objetivo conceber as famílias melhores condições de vida: “... [pretende-se] promover o 
desenvolvimento sustentável do meio rural, a partir do aumento da capacidade produtiva, geração de empregos, 
elevação da renda e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares.” (BRASIL – Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate á Fome, retirado de site: www.mds.gov.br, visitado em: 17/06/2008).  
 

http://www.mds.gov.br/


dos assentados não atingiu o patamar da linha da pobreza (exeto Buerarema, Itacaré e 
Areia) o índice médio de avaliação de melhoria no poder de compra é sempre 
superior a 50%. E, ao contrário, dos setes municípios com os maiores índices de 
piora do poder de compra, somente dois deles encontram-se com o rendimento 
médio abaixo da linha da pobreza.” (LEITE et al., 2004, p. 244). 

 
Contudo, apesar da precariedade da condição de vida dos assentados, da falta de 

recursos e de infra-estruturas os assentados se consideram em melhores condições de vida 
antes do se tornarem assentados, mesmo não atingido a linha da pobreza que se trata de “um 
indicador exógeno” (LEITE et al., 2004, p. 244). Um grande problema em comum em todos os 
assentamentos foi a precariedade nos transportes. A maioria dos assentamentos ficam distantes 
dos centros urbanos, em média 40 km e em geral de estradas não pavimentadas. Em períodos 
de chuva as estradas ficam em condições quase intransitáveis. O assentamento Zumbi dos 
Palmares está a 20 km do núcleo urbano de Iaras (a cidade mais próxima) e da rodovia Castello 
Branco.  

 
“...vale lembrar que a situação precárias da estradas e outros aspectos negativos de 
infra-estrutura abordados anteriormente repercutem nas condições e possibilidades 
de comercialização. Na medida em que, das seis regiões apresentadas, em quatro 
predominam estradas de terra, é sabido que em épocas de chuvas as condições de 
tráfego tendem a se degradar bastante. Por vezes impedindo completamente o acesso 
(como é o caso em 29% e 40% na Bahia e no Ceará respectivamente). Isso afeta 
particularmente o escoamento da produção, sobretudo nos cultivos de ciclo curto 
vendidos no comércio local. Assim, apenas para os assentados do Entorno do Distrito 
Federal e parcialmente para os casos de Santa Catarina e Zona Canavieira, 
poderíamos afirmar que as estradas encontram-se em uma situação boa. Na maior 
parte dos casos elas permanecem em condições precárias, agravadas nos períodos de 
chuvas. Lembramos também que a distâncias médias entre os núcleos e o centro 
urbano com o qual os assentados têm uma relação mais freqüente não é 
desprezível...” (LEITE et al., 2004, p. 174). 

 
Desta forma os produtores recebem recursos financeiros mas podem estar em condições 

insuficientes para produzirem e venderem suas respectivas produções.  
 

Considerações Finais 
Neste início de século o que se observa é a expansão da fronteira agrícola em direção à 

floresta Amazônica com predominância de áreas para pastagem, extração de madeira e 
expansão das culturas exportadoras (como a soja, por exemplo).  

O processo de ocupação do campo e formação das atividades agrárias terras irregulares, 
posseiros, grileiros, uma diversidade de situações que criou no Brasil uma grande concentração 
de terras. Esta concentração é fruto e propicia a acumulação de capital. O processo de 
modernização da agricultura, assim como a transformação de outros setores, se ocorre nos 
moldes liberais, onde o Estado pouco intervêm, apenas criando condição e infra-estruturas para 
a criação de grupos capitalistas, e condições de recriação do capital, faz com que unidades 
produtivas se desenvolvam e outras tendam a “quebrarem”. Este “quebrar” faz com que 
produtores agrícolas vedam suas terras e proletarizar-se. A existência do exército industrial de 
reserve é item fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Entretanto observamos no 
campo brasileiro, outras formas de trabalho, como o trabalho serviu. O capitalismo utiliza desta 
divisão do trabalho para a reprodução do capital.   

A intervenção do Estado brasileiro sempre foi de criar estas condições de reprodução 
do capital. Na década de 1990 observamos o afastamento ainda maior do Estado nos conflitos 
de terras e planejamento da produção e do território nacional. O liberalismo econômico permite 
que os grupos privados acumulem capital livremente. A atuação dos grupos privados na 



agricultura pode ser observada em diversas formas: através de venda de fertilizantes, máquinas, 
insumos em geral; no fornecimento de créditos; na compra das mercadorias para revendê-las 
em outros mercados (como atravessadores) e, não propriamente dito na agricultura, mas ligado 
à ela, na manufatura produzindo mercadorias industrializadas a partir da matéria-prima. Este 
acúmulo pode dificultar o desenvolvimento de um Estado quando ocorre demasiadamente. O 
quadro do acumulo de capital e destaque de uma ou poucas empresas diminui a concorrência 
criando os monopólios ou oligopólios. Esta situação de baixa concorrência faz com que os 
grupos privados não invistam em inovações e, portanto freia o desenvolvimento.  

A reforma agrária não deve ser vista como algo exclusivo do campo, como exclusivo 
do setor primário. A necessária divisão social do trabalho e aumento da produtividade cria 
produtos de melhor qualidade e mais baratos. Estes produtos abastecem a mão-de-obra e 
fornece mais matérias primas para as fábricas. Além de passarem a consumir mais 
industrializados, potencializando a indústria nacional.  

 
“Qualquer tipo de reforma agrária hoje deve ter em vista uma agricultura moderna e 
altamente tecnificada, que vise a geração de melhores empregos no campo e nos 
setores produtivos a este ligado. Não podemos mais propor a distribuição parcelaria e 
familiar de propriedades, com o ilusório objetivo de voltar-se aos ‘velhos e bons 
tempos’ de uma maior integração do homem com a natureza. Isso é apenas 
romancear a realidade acreditando-se estar produzindo o socialismo.” (CADERNOS 
GEOGRÁFICOS, 2005 p. 24). 
   

As grandes mudanças na produção agrícola no Brasil devem ser entendidas a partir da 
formação do mercado interno, na industrialização e no desenvolvimento econômico 
(CADERNOS GEOGRÁFICOS, 2005 p. 28). A criação de assentamentos, com o discurso de 
reforma agrária sem a criação de infra-estruturas e inserção destas unidades produtivas em um 
projeto nacional de formação de um mercado interno, tende, como mostra o estudo do NEAD, 
a não se desenvolver.  

De principio, é necessário que os créditos concedidos aos assentados necessitem serem 
inseridos num projeto nacional de Reforma Agrária. Quando concedidos e aplicados sem a 
certeza de serem rentáveis aos agricultores apenas caracterizam-se em fundo perdido. Nos 
assentamentos encontramos mão-de-obra e espaço que são recursos ociosos e frisamos 
novamente a importância da intervenção estatal para organizar e manter produtivo estes 
recursos.   
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