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Resumo: O presente estudo objetiva analisar as experiências e estratégias de resistência, 
reprodução e superação do campesinato europeu territorializado na comunidade agrícola de 
Marinaleda (Província de Sevilha, Espanha) frente à crise do capitalismo mundial, em uma análise 
comparativa com os processos de reprodução social do campesinato brasileiro territorializado, 
especialmente, a partir da atuação política dos movimentos sociais camponeses em projetos de 
assentados rurais de reforma agrária. Neste sentido, analisou-se na referida espacialidade os 
processos de ocupação liderados por movimentos sociais camponeses, a implementação de sistemas 
cooperativos e adoção de estratégias de produção/comercialização coletiva, assim como, estratégias 
estabelecidas com o poder público local e processos de consolidação de políticas públicas com 
efetiva participação da comunidade, como forma de determinação territorial camponesa.  
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Introdução 
 

O principal objetivo desta pesquisa consiste em analisar as principais experiências de 
estratégias de resistência, reprodução social e superação do campesinato europeu espacializado e 
territorializado na comunidade agrícola de Marinaleda (Província de Sevilha, Espanha) frente à 
crise do capitalismo mundial iniciada em 2008, em uma análise comparativa com os processos de 
reprodução social do campesinato brasileiro territorializado, especialmente, a partir da atuação 
política dos movimentos sociais camponeses em projetos de assentados rurais de reforma agrária, 
sendo que, para tanto utilizaremos para fins de análise teórica do campesinato europeu as principais 
conceituações teóricas desenvolvidas em torno dos conceitos de território e campesinato, categorias 
analíticas essas que vêm se tornando extremamente caras a geografia agrária.   

A partir da perspectiva teórica adotada considera-se neste estudo que a ação sócio-espacial 
dos sujeitos e de suas formas de organização, os movimentos sociais, se consolidam a partir de dois 
momentos distintos, a espacialização e a territorialização. O primeiro processo se estabeleceu 
claramente a partir da organicidade produzida pelos movimentos sociais e sua articulação no campo 
e na cidade, construindo um amplo espectro de forças democráticas instaurando o debate e o 
conflito sócio-espacial, que se consubstancia a partir da monopolização do território pelo capital. O 
segundo momento se materializa a partir das formas de ocupação e resistência, demarcados pela 
desapropriação das terras e a efetiva territorialização de novas relações sócio-espaciais de produção. 

Os estudos que se desenvolveram sobre o campesinato europeu processaram-se, 
especialmente, em um momento de expansão e hegemonia do capitalismo industrial, cuja inserção 
no universo agrário europeu, no entendimento dos teóricos marxistas ortodoxos, determinariam a 
sua expulsão e completa destruição, transformados pelas forças do capital em proletários urbanos, o 
que de fato não se consumou, restando-nos neste sentido poucos estudos sobre a permanência e 
sobrevivência desta classe social em um momento de crise do capitalismo mundial, o que acarretará 
um significativo ganho a produção geográfica brasileira. 

                                                 
1 Estágio de Pesquisa no Exterior realizado na Universidade de Córdoba (UCO) – Espanha, entre 01/05/2014 a 31/07/2014, mediante 
concessão de Bolsa BEPE pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Processo FAPESP: 2013/25870-8  



 
 

A atual crise do capitalismo neoliberal, precipitada pela falência do tradicional banco de 
investimentos estadunidense Lehman Brothers e da seguradora American International Group 
(AIG), que pode ser interpretada por distintos ângulos, como uma crise das finanças globais 
desreguladas ou como uma crise da ausência de regulamentação do aparato estatal sobre o mercado 
financeiro, originada na “bolha da internet” (2001), ou em um segmento específico do sistema 
financeiro norte-americano e propagada para outros setores da economia mundial a partir de 
hipotecas de mercado subprime, onde havia se criado uma pirâmide artificial de títulos securitários 
sofisticados que desmoronaram em razão da crise iniciada no mercado imobiliário. 

A crise iniciada no sistema imobiliário norte-americano, em poucas semanas, torna-se um 
movimento sistêmico atingiu o continente europeu, impactando, fortemente, o território espanhol. 
Neste sentido, dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao primeiro 
trimestre de 2013, demonstram que o desemprego continua em um movimento ascendente na 
Espanha, atingindo 27,16% entre a população economicamente ativa (PEA), tratando-se do mais 
alto nível de desemprego desde a queda do regime franquista, em 1976, registrando a “quarta 
economia” da Zona do Euro 6.202.700 milhões de desempregados, 237.400 a mais em relação ao 
trimestre anterior (SEGRE, 2013). 

Entre os jovens até 25 anos, os índices de desemprego atingem o percentual de 57,22% e 
entre os migrantes, o segundo grupo populacional mais atingido pela crise, existe cerca de 1,3 
milhão de desempregados, atingindo 39,21% da população economicamente ativa (PEA), o que 
inclusive resultou em uma redução da população espanhola em 205.788 habitantes, em relação a 
2012, especialmente, em razão da fuga de espanhóis em busca de emprego e retorno da população 
migrante para os países de origem (SEGRE, 2013). 

Neste contexto de crise do capitalismo neoliberal, o discurso político propalado pelo poder 
público de Marinaleda, coletado em pesquisa de campo, assevera que o povoado, a exemplo da 
antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) não impactada pela crise de 
superprodução e/ou subconsumo de 1929) se sobressai como a única localidade espanhola que não 
foi profundamente atingida pela crise do mercado financeiro mundial, mantendo-se imune e 
caracterizando-se como uma ilha de prosperidade e tranquilidade em meio a uma dramática situação 
que assola o país desde 2008. Enquanto no restante da Espanha os índices reais de desemprego 
podem atingir o patamar de 32%, Marinaleda vive uma situação de pleno emprego, situando o 
desemprego entre 0% a 4% da população economicamente ativa, com uma renda média de 47 euros 
por dia (ou 1.128 euros ao mês), comportando ainda baixos índices de criminalidade e ausência de 
especulação imobiliária, pois enquanto na Espanha a hipoteca de uma residência custa em média 
1.000 euros ao mês, no povoado permanece em torno de 15 euros ao mês.  

Os procedimentos metodológicos próprios a essa pesquisa consistem em partir do empírico, 
no caso em estudo, a comunidade agrícola de Marinaleda, abarcando suas relações com outros 
conjuntos empíricos (a crise do capitalismo neoliberal e os processos de reprodução social do 
campesinato brasileiro territorializado em projetos de assentamentos rurais de reforma agrária), 
investigar a sua gênese histórica (os processos de ocupação de terra liderados pelo Sindicato dos 
Obreros del Campo (SOC) na década de 1980) e o seu desenvolvimento interno (cooperativização 
da terra, da produção agrícola e o processamento agroindustrial), reconstruindo, no plano do 
pensamento, todo esse processo.  

O circuito investigativo recorre compulsoriamente à abstração, à teorização do campesinato 
compreendido enquanto uma classe social que se reproduz no campo através de relações não 
capitalista e o território compreendido como produto da luta de classes, alicerçado sobre as relações 
de poder, retornando comumente ao seu ponto de partida, a comunidade agrícola de Marinaleda e, a 
cada retorno, compreendendo-a de modo cada vez mais inclusivo e abrangente. Os acontecimentos, 
a cada nova abordagem, se apresentarão como produtos de relações históricas crescentemente 
complexas e mediatizadas, podendo ser contextualizados de modo concreto e inseridos no 
movimento maior que os engendra, a crise de reprodução do capitalismo financeiro. A pesquisa, 
portanto, procede por aproximações sucessivas ao real, abarcando a história dos processos 
simultaneamente às suas particularidades internas. 



 
 

A estratégia de pesquisa empregada neste trabalho é o estudo de caso, estratégia de pesquisa 
essa própria das ciências sociais, pois o estudo de caso é aplicado a fim de se encontrar respostas 
para as questões de “como” e “por que”, ao estudo de fenômenos sociais complexos e pouco 
controláveis, sendo que seus objetos de estudo são: sujeitos sociais, as organizações, as 
corporações, os grupos sociais, as instituições, os fenômenos políticos, os movimentos sociais e 
comunidades agrícolas, estratégia de pesquisa esta que permite um amplo detalhamento destes 
processos inerentes às ciências humanas e, em particular, à geografia.   

Além de uma revisão bibliográfica de cunho teórico, concedeu-se a esta pesquisa um caráter 
empírico, mediante a realização de trabalhos de campo que se pautaram em uma coleta de dados por 
intermédio de entrevistas semiestruturadas junto a moradores da comunidade agrícola e lideranças 
políticas locais, procurando identificar em que medida os aspectos sócio-territoriais (organização 
social/produção e relações de poder) comparecem como elementos de resistência e superação da 
crise do capitalismo financeiro. A definição da amostra específica de sujeitos da pesquisa a serem 
entrevistados pautara-se no número de moradores envolvidos direta e diariamente no sistema 
cooperativa (42 cooperados), pretendendo atingir a porcentagem de 10% de entrevistados, 
considerada uma amostragem segura em termos quantitativos.  

Ainda quanto às questões de caráter metodológico, convém considerar que a pesquisa de 
campo realizada Marinaleda ocorreu entre os meses de maio e julho de 2014 e neste sentido, os 
dados apresentados neste estudo referem-se ao um determinado momento sócio-histórico-político-
econômico vivenciado pela Zona do Euro e pela comunidade campesina ou de trabalhadores rurais 
cooperados espacializados e territorializados na Região de Andaluzia.  

 
Caracterização histórica-sócio-espacial de Marinaleda 
 

É única, eu tão pouco não a entendo, eu que vivo aqui, eu a não 
entendo, não entendo porque aqui vêm gente de Brasil, de Itália, da 
Eslovênia, alemães, então, quando você vê aqui tanta gente de 
fora, advogados, professores, jornalistas, eu penso e digo isso não 
é normal, esta gente está louca (Morador de Marinaleda, 2014). 

 
Marinaleda caracteriza-se como um pequeno povoado predominante agrícola, localizado na 

região sul da Espanha, especificamente, na porção sudeste da Província de Sevilha, Comarca de 
Estepa, Comunidade Autônoma da Andaluzia 2, com área de 24,8 km², uma população estimada em 
torno de 2770 moradores, distando a cerca de 100 km da capital provincial (Sevilha) e a 90 km da 
cidade de Córdoba (Junta da Andalucía, 2013). Geograficamente, o povoado é constituído por dois 
agrupamentos humanos, o vilarejo de Marinaleda e a aldeia de Matarredonda, que possui uma 
população estimada em cerca de 570 habitantes, sendo os dois povoados unidos pela Avenida da 
Liberdade, a principal via pública de Marinaleda. Os vilarejos foram unidos pelo poder público 
municipal de Marinaleda em razão da identidade cultural entre seus moradores e, neste sentido, os 
discentes de Matarredonda utilizam-se do sistema de ensino de Marinaleda.  

Dessa maneira, Marinaleda encontra-se inserida em uma espacialidade (Comunidade 
Autônoma da Andaluzia), sobretudo, caracterizada por grandes propriedades agrícolas, pertencentes 
a uma a aristocracia senhorial secular, os denominados terratenientes, que exploram trabalhadores 
rurais assalariados, os denominados jornaleiros (diaristas), em condições precárias, análogas ao 
trabalho escravo, classe social essa que retém ainda a posse de cerca de 50% de suas terras. 

A origem desse processo de concentração fundiária remonta à distribuição de terras das 
ordens militares e religiosas no transcorrer da conquista do território andaluz e expulsão dos árabes 
nos séculos XII-XIV. Prolonga-se a desamortização em distintas etapas pelas quais se expropriaram 
e “vendem” aos capitalistas a preços simbólicos as “terras mortas” – aquelas que estavam nas mãos 
da nobreza e da Igreja, mas também as terras comunais – e se fortalece com a contrarreforma 

                                                 
2 Em sua divisão administrativa, o “território” espanhol encontra-se dividido em 17 comunidades autônomas e duas cidades 
autônomas, subdivididas em 52 províncias, aonde se encontram suas comarcas e municípios.  



 
 
agrária do regime franquista. Tais dinâmicas históricas se fortalecem no século XX, com a 
integração da agricultura andaluza e espanhola à modernização agrária na década de 1960 e adiante 
com a denominada Revolução Verde e a Política Agrícola Comum da União Europeia (PAC) 
(ALMEIDA, et al, 2014).  

Além desse processo de concentração, que se prolonga desde o século XII ao XX, o 
povoado de Marinaleda encontra-se circundado ou está inserido em uma região que ser ainda 
caracterizada pela agricultura comercial, convencional (utilização de agroquímicos) e monocultora, 
observando-se, dessa maneira, nesta espacialidade um processo de homogeneização da paisagem 
agrícola, com o cultivo de vastas plantações trigo, girassol e oliveira, responsáveis por produzirem 
cerca de 70% do azeite espanhol, mas empregando um reduzido número de trabalhadores rurais.  

Frente a esse processo de concentração fundiária e homogeneização da paisagem agrícola, 
encontramos em Marinaleda um processo de luta pela posse da terra e, consequentemente, pela 
reforma agrária, um simbólico processo de desconcentração fundiária e a implementação de um 
sistema cooperativista, os quais ocorrem por turnos de trabalho diários e semanais, a fim de 
empregar o maior número de trabalhadores do povoado.  

Com sua economia essencialmente alicerçada no setor agroindustrial, destaca-se nesta área a 
Cooperativa Humar – Marinaleda SCA, criada em 1999 e administrada pelo SOC, com sua fábrica 
de conservas, onde são processadas alcachofras, habas, pimentos (piquillo e morrones) e azeite de 
oliva, assim como, também se diferencia pela criação de rebanhos de ovinos de corte, o que, a 
princípio, sinaliza um processo de diversificação agrícola, mas não totalmente sustentável. Não 
obstante, além dessa cooperativa, o povoado possui outra cooperativa, mas de cunho privado, 
denominada Cooperativa Olivarera San Nicolás de Marinaleda SCA, mas que se encontra na maior 
parte do tempo com as atividades paralisadas. 

Apesar de não ser tão expressivo na economia do município, o setor de serviços de 
Marinaleda compreende um razoável comércio local, concentrado, especialmente, na Avenida da 
Liberdade, além de possuir uma emissora de rádio e televisão instaladas em um centro cultural, 
denominado “Casa da Cultura”, comportando ainda, um parque de lazer com quadras de tênis, um 
complexo esportivo (“Ernesto Che Guevara”), que compreende um estádio de futebol, um ginásio 
de esportes coberto e um centro cívico-social, sendo todas essas estruturas mantidas 
financeiramente pelo poder público municipal, revelando a qualidade de vida proporcionada aos 
seus moradores pelos cofres públicos.  

Apesar de possuir cerca de 2700 moradores, quanto ao setor educacional, o povoado possui 
todas as etapas de ensino que, ao sistema de ensino brasileiro, corresponderiam à creche (Guarderia 
Infantil), ao ensino infantil e fundamental (Colégio de Educação Infantil e Primário “Encarnación 
Ruiz Porras”) e nível médio (Instituto de Educação Secundária “José Saramago”), restando ao 
povoado a criação de um curso de bacharelato (Instituto) ou um curso de formação profissional 3, 
demanda exigida pelo poder público municipal, assim como, por seus moradores, pois, em alguns 
casos, têm levado a evasão escolar. 

Por fim, a comunidade caracteriza-se como um povoado pacífico, com seus programas de 
ócio alternativo, sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos e programas de doações de 
roupas e que não encontra necessidade de instauração de um poder de polícia na comunidade, 
dispensado pela população, provavelmente, pelo receio ocasionado pelos longos anos de repressão 
policial verificados na década de 80, quando se iniciam os primeiros processos de ocupação de 
terras e até mesmo porque esta localidade espanhola não possui qualquer forma de criminalidade e 
nem moradores de rua, cujos recursos financeiros são canalizados para programas sociais. No 
entanto, até o término da década de 1970, Marinaleda caracterizava-se como um povoado andaluz 
desprovido de qualquer infraestrutura física, administrativa, econômica e social, a exemplo de suas 
vias públicas, que não eram pavimentadas, assim como suas moradias eram precárias, seus 
medicamentos insuficientes para a população e o setor educacional praticamente inexistente.  

                                                 
3 O sistema de ensino espanhol encontra-se dividido ou é organizado nas seguintes etapas: Educación Infantil (0 a 6 anos); Educación 
Primária (6-12 anos); Educación Secundária (12-16 anos); Bachillerato ou Formación Professional (16-18 anos) e Ensino Superior. 



 
 

A processualidade histórica do povoado remonta ao período Neolítico, passa pela 
dominação romana (com a construção de uma estrada ligando as atuais cidades de Ecija e Estepa), 
pela ocupação árabe, assim como pela reconquista de suas terras (Guerra de Reconquista da 
Península Ibérica), mesclando-se a história do próprio país, com a “Guerra Civil Espanhola” (1936-
1975), que tem início no povoado com o assassinato de Vicente Cejas, ex-alcaide do município e, 
por fim, com o fim da ditadura de caráter fascista de Francisco Franco em 1975. 

A atenção da impressa espanhola, acadêmica e política para o universo agrário andaluz tem 
se constituído em uma constante na processualidade histórica da Comunidade Autônoma da 
Andaluzia desde o término do século XIX, em uma continuidade que se estende até os dias atuais, 
indubitavelmente, interrompido nos anos da ditadura franquista (que se estendeu durante trinta e 
nove anos), que era, na Andaluzia, como em todas as localidades, tempo de silenciamento 
(TALEGO VÁZQUEZ, 2010). 

Até o término da ditadura franquista, o povoado conheceu, a exemplo do espaço agrário 
brasileiro, um contundente processo de concentração fundiária, cujo principal proprietário era o 
Duque do Infantado, um terrateniente pertencente à nobreza espanhola. No entanto, essa 
configuração espacial do vilarejo começa a alterar-se com a morte Francisco Franco (1975), com o 
início do processo de transição democrática do país, com a criação do SOC, em 1977, e a realização 
de eleições municipais, em 3 abril de 1979, sagrando-se vitorioso, no povoado, Juan Manuel 
Sánches Gordillo com 77,3, contra 1/3 dos votantes (TALEGO VÁZQUEZ, 1995), especialmente, 
pequenos proprietário agrícolas, com um ambicioso programa de base de transformação social e 
política, o que vem tornando o vilarejo reconhecido nacional e internacionalmente. 

Ainda sobre este contexto histórico-político, de meados da década de 70, convém esclarecer 
que, após a queda do regime franquista e o início do processo de transição para o regime 
democrático espanhol, os trabalhadores rurais de Marinaleda começam a se organizar em torno de 
organizações sindicais, mobilizando-se em uma luta social, especialmente, sob a liderança do SOC, 
sobretudo, em razão da redução do emprego no campo, em virtude da crescente mecanização da 
agricultura, a possibilidade de imigração e incertezas com relação às medidas assistências adotadas 
pelo aparato estatal quanto ao desemprego rural (TALEGO VÁZQUEZ, 1995). 

Em 1978, o SOC realizou a primeira ocupação de uma grande propriedade agrícola, 
denominada a Finca de Bocatinaja, local de onde os sindicalistas foram despejados. Neste contexto 
de desemprego rural e instabilidade social e política, após uma bem sucedida greve de fome que 
envolveu 700 pessoas durante treze dias, em 1980, que reivindicavam maior poder aquisitivo e uma 
regulação do trabalho comunitário, intensifica-se ainda mais no povoado, no início da década de 
1980, sob a liderança do Alcaide Juan Manuel Sánches Gordillo e Diego Cañamero um processo de 
luta pela posse da terra, mediante a ocupação de latifúndios pertencentes a grandes proprietários 
rurais entre Bocatinaja Osuna e Los Corrales, sob o lema “a terra a quem a trabalha”. 

Tal processo de luta política pela posse da terra e pela reforma agrária resultará em uma 
série de ações judiciais, processos de reintegração de posse cumpridos pelo aparato policial (Guarda 
Civil) e inclusive prisões. A liderança política exercida por Juan Manuel Sanches Gordillo à frente 
do SOC, dos processos de ocupação, protestos, marchas e que incluem “expropriações alimentares” 
de supermercados, nos municípios vizinhos de Écija e Cádis, cujos alimentos são distribuídos as 
famílias mais carentes, renderam-lhe, perseguições, atentados e cerca de 50 anos de detenção, o 
qual não tem comparecido aos julgamentos por considerá-los de cunho político.  

Neste processo de luta pela posse da terra, foram necessários cerca sete anos de pressão 
política e três processos de ocupação, sob o sol escaldante da Região da Andaluzia, que chega a 
atingir 40 graus no verão, para a conquista de uma propriedade de 1.200 hectares, improdutiva, 
monocultora de girassol e trigo, e que empregava quatro trabalhadores rurais e um caseiro, 
denominada “El Humoso” ou “Los Humosos”, situada na Vega del Genil.  

Os trabalhadores se reuniram pela falta de trabalho, organizando-se em assembleias, 
começando a mobilizar-se para pedir ajuda ao governo, depois, mais adiante, deram-
se conta que não bastaria, começando a reivindicação da terra, então começaram as 
ocupações de terras por toda a Andaluzia e aqui, em Marinaleda, lutamos por muitos 



 
 

anos até consegui-la, ocupamos outros lugares para reivindicar trabalho, a terra não 
como um fim, mas como um meio para se conseguir emprego (Juan Manuel S. 
Gordillo, Alcaide de Marinaleda, 2014).  

Nós, em cada zona, em cada comarca, olhávamos qual era o maior proprietário que 
havia, a propriedade que apresentava um grande proprietário, pacífica, sem a Guarda 
Nacional e assim a ocupamos muitas vezes, para manter a constância, até conseguir 
que a terra fosse dos trabalhadores (Juan Manuel S. Gordillo, 2014).  

Além da conquista de “El Humoso”, ocupada em 1985, o SOC, liderado por Juan Manuel 
Sánches Gordillo, engendrou outros processos de ocupação, a exemplo de Somonte, mas não 
conseguindo se estabelecer politicamente em outras localidade da Andaluzia como no caso de 
Marinaleda. Não obstante, em Marinaleda, a conquista da água antecedeu a conquista da terra, pois 
antes de ocuparem “El Humoso”, os trabalhadores rurais tomaram um pântano situado no rio Genil, 
em 1983, localizado no município vizinho de Cordobilla, exigindo que a Junta de Andaluzia 
transportasse água até a propriedade ocupada, sob o lema “agua para regar la tierra”. Fato pouco 
observado pelos movimentos sociais camponeses brasileiros em seus processos de ocupação de 
latifúndios improdutivos. Neste processo, em 1991, a Junta da Andaluzia, mediante o Instituto 
Andaluz de Reforma Agrária (IARA), procede a desapropriação de 1.200 hectares da Finca del El 
Humoso, que passa a ser gerida pelos trabalhadores rurais.  

São terras ocupadas, uma terra que nós a ocupamos nos anos de 85, eram de um 
duque, onde as terras estavam abandonadas, totalmente abandonadas, só haviam 
duas pessoas trabalhando, semeando trigo e girassol, essas terras nós a conquistamos 
através de uma luta, através de 12 anos, 15 anos pedindo terra, ocupando esta 
propriedade, então chega um momento que o organismo aqui da Andaluzia, que a 
Junta da Andaluzia, tendo tanta pressão desde de Marinaleda, que decide 
desapropriar as terras, pela pressão de Marinaleda de ocupar a propriedade, mas não 
só a terra, ocupamos organismos em Sevilha (...), então nos a cedem, não estão em 
nome de ninguém (Trabalhadora de “El Humoso”, 2014). 

Nas condições em que se processaram a conquista da terra, transformada em território, faz-
se necessário apreender esse conceito à luz do contexto contraditório das relações sociais de 
produção, pois são as relações sociais de produção que determinam à configuração do território. 

(...) o território deve ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade 
concreta do processo/modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas 
articulações e mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas, etc.) 
onde o Estado desempenha a função de regulação. O território é assim, produto da 
luta de classes travada pela sociedade no processo de produção de sua existência. 
Sociedade capitalista que está assentada em três sociais fundamentais: proletariado, 
burguesia e proprietários de terra. Dessa forma, são as relações sociais de produção e 
o processo contínuo contraditório de desenvolvimento das forças produtivas que dão 
a configuração histórica específica ao território. Logo o território não é um prius ou 
um a priori, mas, a contínua luta da sociedade pela socialização igualmente contínua 
da natureza (OLIVEIRA, 2007a, p. 4). 

Dessa maneira, quando os movimentos sociais ocupam uma determinada propriedade, como 
ocorrido em Marinaleda sob a liderança do SOC, estes estão se confrontando com outra classe 
social, com a classe dos proprietários de terras, concepção esta que não deve ser abandonada, pois é 
através das lutas sociais que a sociedade se desenvolve, sendo evidente que as situações de conflito 
encontram-se presentes na sociedade, a luta de classe se manifesta do ponto de vista do controle 
efetivo do território. Neste sentido, o desejo maior dos capitalistas é que esses trabalhadores não 
constituam um território, que não tenham um lugar onde conversar, se organizar e começar a 
realizar novos enfrentamentos (OLIVEIRA, 2007a).  

Sob a ideologia “a terra a quem a trabalha” e a liderança política exercida pelo SOC, 
alegando que a concentração fundiária em Andaluzia constituía-se em algo ilegítimo, a primeira das 



 
 
três ocupações de “El Humoso” teve uma duração de 40 dias, a segunda durou 60 dias e a terceira, 
que ainda é considerada a maior da história da Região da Andaluzia, durou 90 dias, totalizando, 
dessa maneira, 190 dias de pressão política exercida pelos camponeses andaluzes.    

Ao término destes processos de ocupação, os trabalhadores rurais do povoado Marinaleda 
não são exterminados pela “Revolução Verde”, pela inserção do capital monopolista no campo 
andaluz, especialmente, através da crescente mecanização da agricultura e aumento do desemprego 
rural, assim como, prognosticado pelos teóricos marxistas ortodoxos, fundamentados, 
especialmente, em Marx, Lênin, Kautsky, mas, pelo contrário, encontraram formas de luta e 
resistência no interior de um movimento social camponês de luta pelo acesso a terra e efetivação da 
reforma agrária na região, o SOC coluna vertebral do atual Sindicato Andaluz de Trabalhadores. 

Dessa maneira, o papel desempenhado pelo SOC, em Marinaleda, preservando a existência 
de uma classe social, o campesinato andaluz, corresponde ao papel que, no espaço agrário 
brasileiro, é desenvolvido pelas cerca nove dezenas de movimentos sociais, organizados em torno 
de comissões, federações, confederações e organizações que lutam pela realização da reforma 
agrária no Brasil (SOUZA, 2009). 

Ainda neste sentido, os processos de ocupação de terras engendrados pelo SOC, sob a 
liderança do Alcaide Juan Manuel Sánches Gordillo e Diego Cañamero, em Marinaleda, encontram 
enormes semelhanças com as processualidade históricas e estratégias desenvolvidas pelos 
movimentos sociais camponeses ou movimentos sócio-territoriais de luta pela posse da terra e 
efetivação da reforma agrária no Brasil e, em especial, com as modalidades de luta política 
desenvolvidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

Assim como verificado no espaço urbano brasileiro, em consonância com o ocorrido no 
território espanhol, no decorrer da década de 1990, além das ocupações de terras, outras 
modalidades de luta política foram desenvolvidas pela comunidade de Marinaleda através do SOC, 
tais como, ações em edifício governamentais e instituições públicas, especialmente, em sua Capital 
Provincial (Sevilha), a fim de acelerarem o processo de reforma agrária na localidade e neste 
sentido a participação política feminina tornou-se imprescindível para o sucesso desse processo, 
inclusive com o enfrentamento do poder judiciário espanhol. Na Capital Provincial, com a 
participação de cerca de 800 mulheres, as manifestações públicas transcorreram durante 11 dias, 
resultando inclusive em prisões temporária, mas que ao término do processo de luta desencadeado 
pelo SOC resultaram na desapropriação de “El Humoso”.  

     
Os Elementos de Resistência Frente à Crise do Capitalismo Neoliberal 

 
O modelo encontrado em Marinaleda para a superação da crise do capitalismo neoliberal 

(subprime) iniciada, em 2008, e que se estende até os dias atuais, ou mesmo para não ser tão 
fortemente impactada por este movimento sistêmico, congrega um processo de reforma agrária 
iniciado nos anos 80, a criação de uma cooperativa agrícola, um programa de moradias populares, o 
baixo custo de vida no meio rural (impostos e preço dos serviços) e a estabilidade política 
proporcionada por um governo de caráter marxista-leninista, que se sustenta sucessivamente no 
poder no povoado a mais de três décadas e que não faz questão de mensurar o desenvolvimento do 
povoado em termos quantitativos ou econômicos, mas pela qualidade de vida de sua população. 

Apesar da Cooperativa Humar não empregar a totalidade da população do povoado, cerca de 
2700, a propriedade agrícola e a cooperativa constituem a base econômica do vilarejo, dinamizando 
e sustentando todo o povoado, acarretando baixos índices de desemprego. Afirmam as autoridades 
locais que cerca de 80% da população do vilarejo estaria direta ou indiretamente envolvida com as 
atividades da cooperativa. Não encontrando alternativas no turismo rural, o restante da população 
de Marinaleda emprega-se no setor de serviço, especialmente, em pequenos comércios familiares e 
na “construção civil”, entendida, neste estudo, como o programa de moradias de populares 
(“moradias de autoconstrução”) instituídas pelo poder público local. 

Em um contexto de grave crise econômica, enquanto na Espanha e na Região da Andaluzia, 
respectivamente, 32% e 30% da População Economicamente Ativa (PEA) encontra-se 



 
 
desempregada (SEGRE, 2013), Marinaleda, com sua cooperativa agrícola, segundo dados 
divulgados pelo poder público local, atinge uma situação de pleno emprego, variando a taxa de 
desemprego entre 0% a 4%, sendo ainda que nenhum morador do povoado possui dívida por 
hipoteca, em razão do programa de moradias populares instituído pelo poder público municipal. A 
prosperidade econômica e social atingida por Marinaleda, gerando emprego e renda aos seus 
moradores, tem atraído inúmeros migrantes em busca de postos de trabalho.  

Após o processo de desapropriação de “El Humoso”, os trabalhadores rurais do povoado se 
dão conta que somente a conquista da terra não garantiria a sua reprodução enquanto classe social. 
Neste sentido, convém esclarecer que no transcorrer da década de 1990, quando se conclui o 
processo de implementação do sistema de irrigação em toda a propriedade ocupada, na década de 
1980, é instaurado um sistema de produção cooperativista, estabelecendo-se uma fábrica de 
conservas que garante o fornecimento de produtos com valor agregado para a cooperativa 
(alcachofra, pimentos, habas e azeite de oliveira), verificadas em campo, destacando-se ainda a 
criação de ovelhas para corte, caracterizando um exemplo concreto de cooperativização da terra, da 
produção agrícola, do processamento agroindustrial e revelando: 

A já longa luta dos trabalhadores que tem nos campos sua inserção para o trabalho 
(...), ao colocar em questão o poder e o controle exercidos pelos proprietários de 
terra, latifundiários, capitalistas e o Estado, seja por meio das ocupações de terra, de 
prédios públicos, caminhadas, atos públicos, greves, paradeiros, estão acrescentando 
ao aprendizado da luta de resistência e à qualificação da consciência de classe, novos 
elementos para a classe trabalhadora (THOMAZ JÚNIOR, 2004, p. 11). 

Neste sentido, convém acrescentar que no povoado não são os meios de produção capitalista 
(terratenientes versus jornaleiros) que determinam as relações de produção dos trabalhadores rurais, 
mas estes, mediante a coletivização da terra e da agroindustrialização, decidem coletivamente como 
e o quanto trabalhar, controlando os meios de produção em todas as suas fases, desde a produção de 
mudas em estufas até a comercialização das conservas da cooperativa. A partir de dados coletados 
em campo, verifica-se que no topo de sua produção, a Cooperativa Humar chega a contar com 500 
cooperados, que recebem 47 euros por dia, totalizando em média e um “teto” de 1.200 euros ao 
mês, independente do trabalho que realizem (campo, logística, linha de produção, administrativo e 
comércio), enquanto o valor do salário mínimo nacional permanece congelado pelo governo 
espanhol em 645 euros. Contudo, o mesmo não ocorre com os agricultores que trabalham em “El 
Humoso”, assim como nos revela o depoimento a seguir de uma trabalhadora da cooperativa: 

Olha, o funcionamento da cooperativa é o seguinte, todas as pessoas que integram a 
cooperativa, tanto os cooperativistas, como o restante da gente, ganhamos o mesmo, 
todos nós, temos um soldo de 1.200 euros, os que trabalham todos os dias, o restante 
da gente, no campo, não se pode trabalhar tanta gente todos os dias, porque, no 
campo é por época, creio que aqui, na Andaluzia, na Espanha é igual, campo é por 
época, por exemplo, se eu trabalho dez dias ao mês, eu cobro os 10 dias trabalhados.  

Contudo, em termos de seguridade social, os dias não trabalhados são “cobertos” pela 
cooperativa. Nas safras que não exigem uma grande quantidade de força de trabalho, a exemplo da 
produção de alcachofra, o regime de trabalho da cooperativa consiste em seis dias por semana, 
totalizando 36 horas semanais, em um turno que se estende das 6h às 14h, empregando no mínimo 
40 trabalhadores, mas que podem atingir de 80 a 90 pessoas na linha de produção, quando do 
período da industrialização do pimento de piquillo, formando-se dois grupos de trabalho.  

Há umas 40 pessoas à frente da cooperativa, que são as pessoas que trabalham todos 
os dias, o restante de Marinaleda trabalha, mas dependendo da demanda de trabalho 
que tenha “El Humoso”, por exemplo, nós em setembro, mais ou mesmos, quando 
começamos a campanha maior, com a colheita do pimento de piquillo, em pimento 
de piquillo, temos umas 200 colhendo o pimento, parte dessas pessoas colhendo o 
pimento e na linha de produção umas 80 ou 90 mulheres, separadas em dois turnos, 



 
 

em dois grupos, um grupo trabalha das 6h às 9:30h e o outro grupo das 9:30h até as 
11h (Trabalhadora da Cooperativa, 2014).  

A produção agrícola em “El Humoso” ocorre durante todo o ano, ocupando-se as terras 
disponíveis, com excesso das áreas de pousio, com a utilização de implementos agrícolas e sistemas 
de irrigação, com o uso de tecnologia tanto no campo, como na agroindústria, que, por sua vez, 
revele a constante busca do campesinato para adquirir os meios de produção indispensáveis à 
produção agrícola. Contudo, como discutido na revisão teórica deste estudo, considera-se que o fato 
de o camponês ter acesso ao mercado ou possuir a propriedade dos meios de produção não significa 
que esse perdeu a sua condição ou identidade, assim como defendido pelos teóricos da agricultura 
familiar - Ricardo Abramovay (1992) e Hugues Lamarche (1993) -, pelo contrário, o camponês 
envolve-se com o capital industrial e financeiro porque necessita adquirir os meios de produção 
indispensáveis a sua reprodução social (OLIVEIRA, 2001). 

A quantidade de força de trabalho empregada no campo e na Cooperativa Humar depende 
do tipo de cultivo a ser realizado em “El Humoso”, caracterizando-se, em determinados momentos 
do ano, como sazonal, pois, por exemplo, o cultivo e a colheita da alcachofra não exige uma grande 
quantidade de trabalhadores, sendo necessário somente um turno de trabalho. Neste sentido, 
convém considerar que a safra do pimento, colhida no mês de agosto, exige um maior número de 
trabalhadores, período em que ocorrem as chamadas “campanhas” (contratação de trabalhadores), 
assim como a haba (uma espécie de leguminosa), que exige 400 trabalhadores, colhida no meio do 
período da alcachofra e que deve ser rapidamente processada.  

Bom, a assembleia cooperativa, ela é uma organização cooperativista, onde 
trabalham pessoas que são cooperativistas e pessoas que não são, mas queremos que 
não exista muita diferença entre um e outro, que não se criem castas separadas, não é 
fácil o debate, queremos conjugar as duas coisas para que a comunidade toda seja 
beneficiada pelo trabalho da produção da cooperativa, da terra que a nutre (Juan 
Manuel S. Gordillo, 2014). 

Neste sentido convém esclarecer que, os cultivo do pimento (piquillo) e da haba são 
compreendido pelo poder público municipal como “cultivos sociais”, ou seja, produzidos não a fim 
de aportar significativos ganhos econômicos para a cooperativa, mas para gerar emprego no 
povoado. Não obstante, nos momentos em que o trabalho torna-se escasso em “El Humoso”, este é 
compartilhado, repartido entre os trabalhadores rurais, ocorrendo um revezamento semanal dos 
grupos de trabalho, a fim de que se mantenham os postos e não se gere desemprego na comunidade, 
assim como nos revela o depoimento de uma trabalhadora da cooperativa.  

Na produção da alcachofra, há gente no campo e há gente na linha de produção, 
seguimos mantendo os dois grupos, mas no período da alcachofra não existe a 
necessidade de dois grupos, as alcachofras necessitam um grupo, mas para manter os 
mesmos postos de trabalho, para compartilhar o trabalho, um grupo trabalha uma 
semana e o outro grupo trabalha na próxima semana, é uma maneira de manter os 
postos de trabalho (...). 

Sim, essa é a dinâmica, que estamos trabalhando, porque pensamos “El Humoso”, 
que é a filosofia de Marinaleda e a filosofia de “El Humoso” é dar trabalho, não para 
que poucos tenham muito e outros tenham nada, repartindo o melhor trabalho que 
temos.  

Ainda a respeito da relação dos tipos de cultivos produzidos em “El Humoso” e a geração de 
empregos no povoado, encontramos o seguinte depoimento: 

Esta empresa dá trabalho, mas não dá emprego em todo o ano não, isso seria 
impossível eu falar, dá trabalho em campanha, um exemplo, a azeitona dá trabalho 
de setembro a janeiro, a alcachofra dá trabalho desde dezembro até maio, a haba dá 
trabalho em abril, a acelga, porque no verão há menos trabalho, vai dar trabalho em 
julho e, quando não há trabalho, se reparte (Trabalhadora da Cooperativa, 2014).                   



 
 

Dependendo do tipo de cultivo e da força de trabalho exigida, os trabalhadores podem ser 
deslocados entre o campo e a cooperativa e vice-versa, assim como também podem trabalhar em 
nas oito associações cooperativistas administradas pelo SOC que não trabalham em separado, 
especialmente, em razão da coletivização da terra. Neste sentido, convém considerar que os postos 
de trabalho não são considerados pelos trabalhadores como uma propriedade em concreto, seguindo 
tais trabalhadores a ideologia do “trabalhar menos para trabalharem todos”. Em anos ruins para a 
agricultura, em razão das condições climáticas, os agricultores de “El Humoso” trabalham no 
mínimo sete meses por ano, mas que podem atingir 11 meses em safras produtivas. 

Além da produção de “El Humoso”, a Cooperativa Humar tem adquirido e processado a 
produção de pequenos agricultores campesinos, mas sem nenhuma forma de contrato ou parceria, 
contribuindo, dessa maneira, com sua reprodução social. Ao término do ano agrícola, depois de 
quitados todos os custos de produção, ao contrário de outros sistemas cooperativistas, os lucros 
adquiridos como a produção agrícola e agroindustrialização não são distribuídos entre os 
trabalhadores cooperados, mas investidos em novos cultivos e na própria cooperativa, 
especialmente, na aquisição de novos maquinários e implementos agrícolas, a fim de empregar um 
maior número de pessoas no próximo ano agrícola.  

Quanto ao escoamento da produção de “El Humoso”, as conservas produzidas pela 
Cooperativa Humar são, especialmente, comercializadas nas Regiões Autônomas de Andaluzia, 
Navarra, País Basco e com a Itália, sendo ainda que, o azeite de oliva é diretamente comercializado 
(com o logotipo da cooperativa) entre o governo de Juan Manuel Sánches Gordillo com o governo 
de Nicolás Maduro (Venezuela), não tendo como intermediário o governo espanhol. A princípio, 
uma das estratégias utilizadas pelos administradores da cooperativa, a fim de se evitar a ação de 
intermediário, e, consequentemente, um processo de extração da renda da terra pelo capital 
comercial é a comercialização dos produtos industrializados diretamente ao consumidor final na 
sede da própria cooperativa, através do website da cooperativa (individualmente ou em lotes), e no 
comércio local, que não consegue absorver toda a produção da cooperativa, mas assegura-lhes a 
obtenção de uma renda de monopólio. 

Contudo, essa estratégia de comercialização (internet e tenda), mesmo que somadas, 
corresponde a uma pequena porcentagem das vendas da cooperativa, variando entre 15% a 20%, 
sendo adquiridos, especialmente, por associações ou por pequenos consumidores, que estão de 
passagem pelo povoado e que desejam adquirir um dos principais símbolos de Marinaleda. Na 
ausência de um mercado institucional, devemos também considerar que os produtos agrícolas 
produzidos em “El Humoso” também são comercializados com o capital comercial e inclusive sem 
a logomarca da cooperativa, denominado pelos administradores como “marca branca”, o que 
representa, por exemplo, cerca de 80% das vendas do azeite de oliveira, fato justificado pelo 
desconhecimento de sua marca no mercado, mas que evidencia uma extração ou uma subordinação 
da renda campesina, mediante os baixos preços pagos pelos produtos agrícolas e uma perda de 
identidade da Cooperativa Humar, considerada um dos símbolos de Marinaleda, cujo 
desenvolvimento ocorre parcialmente na esteira do capitalismo comercial, entrando, dessa maneira, 
em contradição com o seu sistema político autoproclamado comunista. 

Nós vendemos azeite em por menor, digamos envazamos e vendemos consumo 
direto ou a granel em sistema, à Espanha, Itália e a Venezuela. A porcentagem da 
internet é pequena, 10%, 15%, lhe digo de cabeça, teria que olhar os números, é uma 
porcentagem pequena, porque a maior parte do azeite vendemos a granel e é 
diretamente via telefônica e contato direto com os clientes, internet é o pequeno 
consumidor ou vem uma associação, ou vem um particular que compra, é uma 
porcentagem baixa, porque é uma quantidade pequena, os que querem quantidade 
grande, considerável, tratam diretamente com o gerente (Trabalhadora da 
Cooperativa, 2014). 

Na loja daqui é pequeno, a porcentagem é pouca, aqui se vende pouco, nós não 
estamos dedicados a colocar marca e vender aqui, não, temos aqui para cliente que 
chega, nos pergunta e se vende, nós nos dedicamos principalmente a falar com o 



 
 

cliente e vender quantidade maiores, sem marca é um preço mais baixo, temos pouco 
a pouco, cada vez mais vamos colocando nossa marca no mercado, uma marca que 
não é muito conhecida (Trabalhadora da Cooperativa, 2014).   

Neste sentido, podemos compreender que: 
(...) o campesinato e o latifúndio devem ser entendidos como de dentro do 
capitalismo e não de fora deste (...). O campesinato deve, pois, ser entendido como 
classe social que ele é. Deve ser estudado como um trabalhador criado pela expansão 
capitalista, um trabalhador que quer entrar na terra (OLIVEIRA, 2007b). 

A respeito dos reflexos da crise do capitalismo neoliberal sobre o povoado, convém 
esclarecer que, em razão de estar subordinadamente inserido no mercado, via venda de seus 
produtos agrícolas através da Cooperativa Humar, o vilarejo é parcialmente atingido pela crise, 
sobretudo, em virtude dos baixos preços pagos pelas redes de supermercados as suas conservas, mas 
o que não tem abalado tão profundamente a sua economia. Ainda neste sentido, o povoado é 
atingido via institucionalmente, pela redução das transferências correntes aos cofres municipais (o 
que inviabilizou uma série de obras prometidas pelo poder público) e pelo aumento da procura de 
emprego no campo, ou seja, pelo regresso de moradores que antes do início da crise encontravam-se 
empregados no ramo da construção civil em outros municípios, especialmente, em Málaga, 
localizada acerca de 100 km de Marinaleda.  

Frente a esse quadro de procura de emprego no campo, o poder público tem procurado 
engendrar novas alternativas, a fim de gerar novos postos de trabalho, com os denominados 
“cultivos sociais”, intensificando a agroindustrialização e dando celeridade a transição 
agroecológica, cujos ganhos econômicos são mais significativos, assim como nos revela Juan 
Manuel S. Gordillo: 

Também a afeta, porque é um recorte e os recortes são afetados, sobretudo, a 
cooperativa, os nossos produtos agrícolas cada vez tem um preço menor e também a 
ajuda que recebe a prefeitura está diminuindo, então isso afeta, em certo modo 
também, ao passo que nós estamos tentando supri-la criando mais trabalho, com um 
maior esforço, tentar uma nova reflexão para saber como superamos uma etapa de 
maior indústria, de maior agricultura agroecológica, de maior emprego. 

Sim, isso te disse outro dia, há necessidade ainda, há famílias necessitadas, poucas, 
mas existem (Morador de Marinaleda, 2014). 

Emprego, em Marinaleda, é 100% de emprego que temos, mas sim, com a crise que 
temos, na Espanha inteira, até quatro, cinco anos, antes de começar a crise, tínhamos 
menos gente para trabalhar, não é que se tem menos emprego em “El Humoso”, 
tínhamos menos gente para trabalhar, porque nossos filhos cresceram, uns estudam, 
outros trabalham, mas até os que estudam são filhos de jornaleiros, quando tem um 
espaço, trabalham também e temos também muita gente que se foi para trabalhar em 
construções, estamos a 100 km de Málaga. E o que se passa com essa gente? 
Voltaram. Quando chegava a sua casa trazia 3.000 euros ao mês, só trabalhava ele, a 
mulher não trabalhava (Dolores Tejada, Conselheira do CUT, 2014). 

Além de reter uma parcela da renda da terra, mediante os baixos preços pagos aos produtos 
agrícolas, o capital comercial vem também determinando os tipos de cultivo em “El Humoso”, 
especialmente, nos “cultivos sociais” e interferindo na geração de empregos no povoado: 

Não que tenhamos problemas para vender os produtos, mas tão pouco, no primeiro 
ano de “El Humoso”, por exemplo, semeamos 100 hectares de pimento, 100 hectares 
de pimento dava muito mais trabalho, mas com a crise não podemos semear 100 
hectares de pimento, não se pode semear porque, semeamos menos, mas temos que 
seguir semeando para a gente seguir trabalhando, então nossa fórmula é essa, temos 
menos dias de trabalho, mas tentamos que toda pessoa de Marinaleda que queira 
trabalhar em “El Humoso”, se há 80 dias, por exemplo, há 80 dias para todos, 
repartimos o trabalho (Dolores Tejada, CUT, 2014).  



 
 

Apesar de Marinaleda constituir-se como um símbolo da reforma agrária e da luta pela posse 
da terra na Região da Andaluzia, alimentando o sonho da terra livre, em uma utopia em que, tanto o 
uso da terra, como a produção agroindustrial são coletivos, mantendo-se a propriedade pública, esta 
vem desenvolvendo uma produção agropecuária convencional, não conseguiu implementar  a 
transição agroecológica, mesmo  passados mais  de 20 anos da conquista da terra. Atualmente, dos 
1200 hectares disponíveis para a produção agrícola (oliveira, girassol, trigo, alcachofra, hortifrúti) 
cerca de 50 hectares encontra-se no sistema agroecológico (ALMEIDA, et al, 2014). 

A transição do modelo agrário constitui um desejo da comunidade, contudo, vagaroso, pois 
exige uma desintoxicação da terra, um resquício da opção inicial pela agricultura convencional 
como possibilidade de retorno rápido para as famílias que, depois de anos de luta, ansiavam por 
trabalho e comida, a partir de uma forma de produzir que conheciam. No entanto, a razão desta 
dificuldade parece estar mais calcada em questões de ordem político-ideológico, uma vez que o 
movimento sindical, no caso o SOC/SAT, que lidera a luta pela terra dos trabalhadores do campo, 
tanto em Marinaleda como em Somonte, tem sua raiz historicamente direcionada para a melhoria 
das condições de vida do trabalhador rural.  A partir desta perspectiva político-ideológica, a terra 
entra como luta para socialização de um “meio de produção” e o debate ecológico toma corpo em 
um momento posterior à conquista da terra (ALMEIDA, et al, 2014). 

Apesar da Cooperativa Humar não ter realizado na Finca de “El Humoso” uma completa 
transição agroecológica passados 23 anos da desapropriação da propriedade, encontrando-se, dessa 
maneira, em contradição com um dos princípios da reforma agrária, a produção de alimentos 
saudáveis, tal contradição não pode ser compreendida como um desqualificador de um processo 
histórico de luta pela posse da terra e resistência a um modelo de sociedade consumista, salientando 
o fato que a terra conquista, configura-se como um território delimitado, circundado por 
propriedade privadas com cultivos (oliveiras, girassol, trigo) com uso intensivo de agroquímico.  

Além de uma consciência ambiental, os depoimentos apresentados a seguir revelam que a 
transição da Finca de “El Humoso” para uma matriz agroecológica vem ocorrendo paulatinamente, 
segundo o interesse do mercado, escoamento da produção, encontrando-se em uma fase que 
denominam Agricultura de Produção Integrada (API), com o uso controlado dos produtos 
(agrotóxicos) aplicados no campo, assim como nos revela uma trabalhadora da cooperativa.  

Na cooperativa, há 1.200 hectares, começamos com 17 hectares ecológicos, cada vez 
que vai se conseguindo mercado, vamos plantando mais ecológicos, porque nos 
parece um produto mais interessante, porque seu nome indica mais sadio, sem 
agrotóxicos. Eu tenho duas crianças pequenas, quando eu posso lhes dar ecológico, 
eu dou, quando eu não posso, não dou, é mais sadio para o corpo, ademais, a 
agricultura ecológica é interessante, principalmente por isso, não vai produto 
químico nenhum. 

Começamos com 17 hectares, depois mais 10 hectares e estamos fazendo produção 
ecológica com a oliveira, mais 27 hectares, vamos por uma quantidade de hectares, 
pouco a pouco, segundo o mercado, segundo a facilidade que temos, porque o 
produto ecológico é mais custoso, então, dá mais trabalho para vendê-lo. 

Estamos em uma produção integrada, digamos que é aplicado produto no campo, ao 
cultivo, mas muito controlado, qualquer produto não, não é ecológico, mas um 
seguinte passo para o ecológico, não é qualquer produto, são produtos que estão 
controlados pela agricultura integrada, como se chama, produção integrada se chama 
que estamos, em API, API é Agricultura de Produção Integrada, é simplesmente 
isso, um cultivo mais controlado, te certificam que estão em produção integrada, 
usamos produtos, mas está mais limitado. 

Reconhecendo a contradição entre o modelo de agricultura convencional desenvolvida um 
uma significativa parcela da Finca de “El Humoso” e um dos paradigmas da reforma agrária, a 
produção de alimentos saudáveis, a intenção do poder público é a transição completa para a matriz 
agroecológica, mas sem um tempo previsto, pois, em momento de crise dos mercados, as atenções 



 
 
encontram-se voltadas para a geração de mais emprego, mediante os “cultivos sociais” e a produção 
agroecológica passa a representar um passo seguinte. 

A respeito do polo industrial do povoado, convém esclarecer que a Cooperativa Humar é a 
única instalação existente no local, indicando a falta de interesse por parte do poder público 
municipal em atrair outras empresas e/ou investimentos para a localidade, o que, por sua vez, 
poderia resultar em perda de controle por parte de Juan Manuel Sánches Gordillo o território 
conquistado e, consequentemente, sobre as relações sociais, de poder e produção, instituídas desde a 
década de 1980. Fato questionado pelas forças de oposição, especialmente, pelos conselheiros do 
PSOE, que afirmam, em uma percepção mais liberal, que o vilarejo encontra-se estagnado no 
tempo, focado exclusivamente no setor agrícola (sem diversidade econômica) e que o polígono 
industrial deveria estar repleto de empresas, assim como também, declaram ser incerta a condição 
de pleno emprego no povoado.    

Frente à bancarrota do mercado imobiliário, o programa de moradias populares idealizado 
pelo poder público no povoado denominado “moradias de autoconstrução” ou “Casas da 
Revolução” consiste basicamente na aquisição pela prefeitura de terrenos considerados “rústicos” a 
preços irrisórios, que são em seguida urbanizados e, consequentemente, valorizados. Os materiais 
de construção são subvencionados pelo Estado, via transferência de recursos da Junta de Andaluzia. 
Contudo, em atitudes drásticas, havendo a recusa do proprietário em vender o terreno, esta 
propriedade pode ser inclusive expropriada pelo poder público municipal de Marinaleda. 

Tal programa de moradias populares possuiu por objetivo envolver o futuro morador em 
todo o processo construtivo das casas, construídas coletivamente e simultaneamente, ou seja, este 
possui por obrigação trabalhar em sua moradia, não sabendo, contudo, qual será a de sua 
“propriedade”, pois ao término das construções é realizado um sorteio, em assembleia pública, a 
fim de se definir qual morador ocupará determinada moradia. Não podendo por algum motivo 
trabalhar em sua futura residência, existe a possibilidade no programa de contratação de mão-de-
obra paga pelo beneficiário, além de pagar pelo serviço de pedreiros profissionais, a fim de que 
realizem atividades mais complexas, gerando, dessa maneira, emprego no povoado. 

A partir dos relatos coletados através dos trabalhos de campo, asseveram as autoridades 
locais que, nesta sistemática de trabalho implementada pelo programa de moradias, são necessários 
cerca de 400 dias de trabalho para a conclusão das obras, não necessariamente consecutivos, sendo 
que todos os autoconstrutores, acompanhados de um arquiteto remunerado pelo poder público, 
devem ter a mesma quantidade de dias de trabalho.     

O discurso político empreendido pelo poder público municipal salienta quanto ao seu 
pagamento, que, enquanto na Espanha, o valor de uma hipoteca pode atingir 1000 euros mensais, 
tais moradias construídas no povoado são amortizadas a 15 euros por mês (a fim de ressarcimento 
dos materiais de construção subvencionados pela Junta de Andaluzia), que se transformam em uma 
espécie de aluguel social, em prestações que serão provavelmente quitadas por seus filhos ou 
mesmo netos, que obterão ao término do processo a posse do imóvel. 

A partir das condições estabelecidas, o poder público do povoado pretende evitar um 
processo de especulação imobiliária no município, via construtoras e sistemas bancários, pois o 
valor total das casas, construídas em um modelo padronizado, inclusive em sua pintura, com área 
construída de 90 m² e 100 m² de pátio para possibilitar futuras ampliações, chega ao custo total de 
20 mil euros, valor declarado pelos seus moradores. A ideologia impregnada neste programa, que 
também perpassa pela percepção de direitos explicita no movimento Nacionalismo Andaluz, 
pretende transmitir aos moradores do povoado uma concepção de que a moradia deve ser 
compreendida como um direito fundamental do cidadão, garantido constitucionalmente, e não como 
uma fonte de especulação, renda ou um negócio, compreendida, assim como a terra, como valor de 
uso e não como valor de troca.  

Mesmo ao término do pagamento do imóvel, o autoconstrutor torna-se dono, mas, 
aparentemente, não adquirem um título de propriedade da moradia, não podendo, dessa maneira, ser 
comercializada, exceto com o poder público municipal, que paga pela moradia somente o valor dos 



 
 
dias trabalhados pelo autoconstrutor e não o valor das prestações quitadas, que as revende pelo 
mesmo valor, não especulando, dessa maneira com o imóvel.   

No entanto, os depoimentos das autoridades públicas locais revelam que, neste programa, 
existem flexibilizações, pois estas moradias podem ser alugadas, mas pelo valor das prestações (15 
euros).  Até o início desse programa de moradias populares, que beneficiou até o momento 350 
famílias e tem atraído migrantes para a localidade, o povoado comportava imóveis com até três 
gerações familiares convivendo em uma única moradia. Os critérios adotados para a seleção dos 
autoconstrutores são os seguintes: casal com filhos, casal sem filhos e a pessoa solteira, sendo que, 
nas últimas construções pessoas solteiras já estão sendo beneficiadas. Por fim, ainda sobre este 
programa de moradias, convém esclarecer que caso o imóvel não for ocupado pelo morador, o 
poder público pode expropriá-lo e revendê-lo.    

Finalmente, parcialmente apartada do grande capital e caracterizada por um determinado 
nivelamento social e por um pequeno comércio de caráter familiar concentrado na Avenida da 
Liberdade, em Marinaleda, o sistema capitalista (industrial, comercial, financeiro ou rentista) ainda 
não se instaurou, com suas grandes redes de supermercados, sistema bancário, eletrônicos, redes de 
fast food, etc., não se observando, dessa maneira, nesta espacialidade, o materialismo e consumismo 
exacerbado visualizado nos grandes centros urbanos espanhóis.  

Nos institutos de ensino, por exemplo, os livros são adquiridos coletivamente, o que os 
torna mais baratos, e repassados aos alunos dos ciclos seguintes, sendo também o refeitório dos 
colégios acessível aos alunos, cobrados a 13 euros ao mês, assim como a creche que custa 2 euros 
ao mês (instituição de ensino para a qual não existe lista de espera) e o ginásio, que tem um custo 
mensal de 2 euros, assim como a piscina cobrada a 3 euros/mês, valores constantemente salientados 
pelas autoridades públicas locais, especialmente, conselheiros  em seus depoimentos e que, no seu 
entendimento, revelam o baixo custo de vida no povoado.  

Ainda neste sentido, convém considerar que no povoado, em razão das dimensões das 
moradias, que possuem quintais, existe o hábito entre os moradores de produzirem alimentos 
agrícolas no fundo de suas casas, assim como a criação de animais de pequenos, complementando 
parte de sua alimentação, em uma espécie de produção agrícola de autoconsumo e que podem ser 
consideradas como uma espécie de habitus camponês instaurado no espaço urbano.  

No entanto, divergências são o que não faltam a respeito das causas do desenvolvimento 
social e econômico e da condição de pleno emprego anunciado pelo poder público do povoado de 
Marinaleda, especialmente, atribuídas pela oposição, particularmente, pelo Partido Socialista 
Operário Espanhol (PSOE) e pelo Partido Popular (PP) a um programa de transferências correntes e 
de capital promovidos pelo Conselho Provincial de Sevilha, pelo Conselho da Andaluzia e Governo 
Central para a composição do orçamento municipal do povoado, além do fato de que cerca de 700 
trabalhadores serem segurados pelo Plano de Emprego Agrícola (PER).  

A partir dessas críticas, o seu desenvolvimento social e econômico seria ocasionado não 
por fatores endógenos, mas por fatores exógenos ou subvencionado artificialmente. Contudo, 
mesmo que ocorrendo tais transferências de recursos estas podem ser compreendidas não como um 
ato voluntário dos organismos estatais, especialmente, da Junta de Andaluzia, mas como a 
continuidade de um processo de luta política desencadeada desde meados da década de 1980 e que 
encontra continuidade nos dias atuais mediante marchas, atos públicos e protestos, constantemente, 
verificados nos noticiários locais. 

 
Considerações Finais 
 

Apesar de Marinaleda ter se constituído uma singularidade, chamando a atenção da mídia 
espanhola e internacional ao não ser ao menos tão profundamente impactada pela crise do 
capitalismo neoliberal de 2008, o que gerou uma série de reportagens sobre essa localidade, o 
modelo de desenvolvimento social, econômico e político implementado no povoado pelo CUT ou 
Izquierda Unida, que vem sendo desenvolvido desde meados da década de 1980 e que encontra 
enormes semelhanças com as modalidades de luta e paradigmas de desenvolvimento rural 



 
 
implementados pelos movimentos sociais camponeses em seus projetos de assentamento rural, 
permaneceu restrito a esta espacialidade, não se expandindo por outros municípios andaluzes, 
apesar dos inúmeros processos de ocupação engendrados pelo SOC, a exemplo, de Somonte. 

O povoado andaluz de Marinaleda, com sua luta pela terra, com a implementação de seu 
sistema cooperativista, que abarcam ainda programas de moradias populares, o compartilhamento 
do trabalho agrícola denominado “cultivos sociais”, engendra não somente um modelo alternativo 
aos paradigmas estabelecidos de administração pública, configurando-se não somente, como uma 
utopia para paz, mas como uma alternativa aos mercados, como a tentativa de criar uma realidade 
social mais justa e igualitária, onde as relações sociais não são pautadas pelo domínio da 
propriedade privada dos meios de produção, especialmente, da terra e do espaço urbano, mas pelo 
espírito coletivo e cooperativista de sua população, vilarejo andaluz onde as palavras-chave são 
solidariedade e singularidade. 

Apesar de verificadas suas contradições internas, inerentes a qualquer sistema, o povoado 
conseguiu adotando outros valores, demonstrando que um modelo alternativo de sociedade é 
possível e desenvolvendo um dispositivo político, econômico e social original, que fez estancar o 
desemprego sistêmico, cessando a imigração e atraindo antigos moradores. O engajamento dos 
moradores da aldeia andaluz sob a liderança de um sindicalista possibilitou colocar em curso uma 
verdadeira experiência política e econômica, em uma espécie de ilha comunista de resistência no 
centro dos campos capitalistas andaluzes e na sociedade do consumo urbano espanhola, superando 
as sucessivas crises do mercado neoliberal. 
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