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Resumo 
Este projeto teve como objetivo analisar o processo de ocupação do território brasileiro, 
partindo-se de segmentação regional com destaque para o Estado de São e a região do 
Oeste Paulista. Procurando destacar os fatores determinantes da dinâmica de ocupação 
do território, com destaque para a agricultura e, em especial a agricultura do café. 
Refletindo também sobre os desdobramentos para o território do fenômeno da 
industrialização, com consequente urbanização e a questão do crescimento populacional 
no Brasil. Esta análise procura abranger a interrelação de diferentes escalas no processo 
de territorialização, partindo-se da nacional para a escala regional e posteriormente com 
inferências no local/lugar.   
Palavras-chave: território, população e urbanização. 
 

 

1 - Introdução 

A proposta original deste trabalho, conforme o título e o projeto inicial em 

elaborado há a preocupação em se analisar o processo de industrialização brasileiro e a 

questão do crescimento populacional no Brasil no período histórico de 1920-1970 e seus 

reflexos sobre o processo de urbanização – escala local.  

Nessa análise histórica, se procurou discutir também, a ligação entre o 

aumento populacional de áreas urbanas e o surgimento de problemas sociais, tais como a 

questão da moradia, marginalização, violência, subemprego, etc. Partindo, a pesquisa 

como foco de exemplo a ocupação do Oeste Paulista, pois essa região possui uma 

dinâmica histórica envolvendo a migração, população e inter-relações com problemas 

sociais. Também, porque essa região constitui uma parte representativa do estado e de 

relevância, sendo importante este recorte espacial – escala regional – para analise de 

processos históricos espaciais, estes podem se reproduzir em outras escalas, servindo, 

portanto, como possível modelo de problemática e podendo contribuir para a transposição 

do mesmo para o lugar, no caso, Indiana – SP – escala local – na qual deveria dar-se o 

enfoque principal da pesquisa inicialmente proposta.    

Essa análise histórica de ocupação do território perfaz diferentes fases, 

interligadas ou não, mas que possui em comum a dinâmica de ocupação da terra, 

primeiro pela agricultura e depois por estruturas comerciais e industriais.  
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A dinâmica industrial é uma das que mais se destaca no processo de 

ocupação do território paulista trazendo inúmeras consequências. 

As conseqüências desse processo – industrialização – conforme Costa 

(1995) resultam na construção de infra-estruturas básicas e no processo de intensa 

urbanização. A esse fenômeno, liga-se outro, o da movimentação no território de massas 

humanas, a migração e, conseqüente crescimento populacional em áreas urbanas tão 

bem analisados por Martins e Vanalli (1994) e Santos (1995). 

 

Justificativa 

Esta pesquisa, como já salientado, teve um recorte espacial – escala 

regional - procurando focar o Estado de São Paulo. Porém deveria catalizar esforços na 

sua vertente local, a cidade de São Paulo, destacada como um dos exemplos dessa 

dinâmica histórica, ou seja, os processos de migração, população/urbanização e 

interrelacões com as questões sociais, pois esta constitui a Grande Metrópole Nacional e, 

a ligação entre população, urbanização e problemas sociais neste recorte espacial, 

reproduz-se em outros. Dessa maneira, a análise da metrópole brasileira, pode servir 

como possível modelo dessa problemática e sendo possível a transposição do mesmo 

para outros lugares – outro recorte espacial - no caso, a cidade de Indiana, no mesmo 

Estado, qual seja, o Estado de São Paulo. 

Estudar o local/lugar é importante, pois é nele, conforme diferentes autores 

como Santos (2006), Lacoste (1988) e Moreira (2009) que se constroem as primeiras 

percepções humanas e, consequentemente, a identificação do indivíduo com o fenômeno 

espacial. Se o lugar permite a inserção do indivíduo no mundo espacial, é importante 

conhecê-lo em sua formação histórica, daí o recorte espacial privilegiando a análise das 

condicionantes históricas para a região de Presidente Prudente e, em específico, para a 

cidade de Indiana, ambos do Estado de são Paulo, a partir da comparação do processo 

em outro local, a metrópole Paulista, a cidade de São Paulo do mesmo Estado. 

De maneira geral, se procurou a construção de conhecimentos que 

pudessem levar à compreensão sobre a dinâmica populacional, especialmente a questão 

da migração, em suas diferentes escalas: nacional, regional e local. Procurando 

compreender assim, como essa dinâmica pode interferir no processo de urbanização, pois 

quando ocorrem de maneira abrupta e aliada a elementos como o crescimento das taxas 

de natalidade e fecundidade e, diminuição das de mortalidade da população, podem levar 

a explosões populacionais. Uma vez ocorrendo o fenômeno da explosão populacional, 
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tem-se na escala local – municípios – a dificuldade do planejamento urbano, e pode 

ocorrer o crescimento desordenado e/ou o fenômeno da urbanização sem controle. 

Por conseguinte, da urbanização desenfreada e sem planejamento podem 

decorrer conseqüências sócio-ambientais, não tendo sido esta categoria, questões 

ambientais, diretamente, objeto de estudo nesta pesquisa, embora em alguns momentos 

se faça uso das análises de Dean (1996) e se comenta as consequências da ocupação do 

território para o meio ambiente natural.  

A compreensão desse processo, no período inicialmente destacado – 1920-

1970 – é importante para a busca de mecanismos de soluções e/ou minimização das 

consequências, para que não se repeta, hodiernamente e no futuro, os mesmos 

processos, como por exemplo, a favelização comum em áreas urbanas. E, seguindo essa 

lógica de estudar o passado para se compreender o presente, é que se justifica o 

presente trabalho, pois o mesmo pode contribuir para a formação dos profissionais 

ligados ao ensino, em especial, no caso, daqueles que optaram pelo curso de licenciatura 

em História. 

 

Objetivo 

Este projeto teve como objetivo analisar o processo de ocupação do território 

brasileiro, partindo-se de segmentação regional com destaque para o Estado de São e a 

região do Oeste Paulista. Procurando destacar os fatores determinantes da dinâmica de 

ocupação do território, com destaque para a agricultura e, em especial a agricultura do 

café. Refletindo também sobre os desdobramentos para o território do fenômeno da 

industrialização, com consequente urbanização e a questão do crescimento populacional 

no Brasil. Esta análise procura abranger a interrelação de diferentes escalas no processo 

de territorialização, partindo-se da nacional para a escala regional e posteriormente com 

inferências no local/lugar.  

 

Metodologia 

Para a concretização, em termos práticos, dos objetivos traçados no projeto 

de pesquisa apresentado, elaborou-se uma metodologia que proporcionasse a realização 

de um trabalho de iniciação científica, considerando que a iniciação de um trabalho 

científico ocorre depois da definição de um objetivo, que será a razão de existir do 

trabalho. E que para se poder atingir o objetivo é necessário a utilização de ferramentas, 

ou seja, métodos de pesquisa. Através desses métodos de pesquisa que se torna 
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possível a condução do trabalho e consequentemente pelo sucesso ou até mesmo o 

insucesso atingido, dentro do contexto definido, conforme Lakatos (2005). 

Neste sentindo, a pesquisa bibliográfica foi a que melhor se enquadraria 

para os objetivos propostos, além da sua contribuição para a fase de “pesquisa 

exploratória” (RAMPAZZO, 2005, p. 54), que serviu de base tanto para a elaboração do 

projeto inicialmente proposto como das análises efetivamente realizadas. 

Havia desde o início a preocupação de que a pesquisa deveria se pautar 

dentro de uma abordagem qualitativa, para tanto, procuraria propor à interpretação e 

reflexão sobre os dados coletados por meio da revisão bibliográfica. Podendo também, 

eventualmente, trazer elementos do viés quantitativo uma vez que números (dados 

estatísticos) poderiam surgir no transcorrer dos trabalhos e que exigiriam este tipo de 

abordagem.  

Em termos de estratégias metodológicas, buscou-se realização de leituras e 

análises bibliográficas pertinentes aos objetivos propostos, portanto, de trabalhos já 

realizados e que fossem relacionados com as questões da pesquisa. Procurou-se 

também a análise de dados estatísticos de instituições locais e que também estivessem 

relacionados com as questões da pesquisa inicialmente propostas. Finalmente, a 

utilização de entrevistas com alguns moradores do município de Indiana-SP para se tentar 

destacar a percepção dos mesmos sobre o desenvolvimento urbano da cidade. 

 

Resultados e conclusões 

  Em termos de ocupação efetiva do território, dentro das análises feitas, tanto 

por pesquisadores brasileiros como Boris Fausto (2009), Caio Prado Junior (1994 e 

1997), Milton Santos e María Laura Silveira (2008) entre outros, ou brasilianistas como o 

estadunidense Warren Dean (1996) e ainda pesquisadores que se radicaram no país por 

determinados períodos como Pierre Monbeig (1984), etc., as reflexões caminham com 

certo paralelismo.  

  Dentro desse paralelismo percebe-se, como sugere Dean (1996, p. 183), a 

formação de grandes latifúndios: 

As políticas sociais exigidas pelos grandes proprietários de terras no 
Brasil independente e imperial garantiam-lhes uma força de trabalho e 
os credenciavam a qualquer porção de terra pública que quisessem 
chamar de sua.  

 

  Essa estrutura encontra suas bases, segundo Costa (1995), nas primeiras 

políticas territoriais implantadas pelo colonizador português em terras brasileiras que 
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foram a divisão do território em capitanias hereditárias dando plenos poderes aos 

donatários e, diante da falácia desse sistema, sua sucedânea que é o sistema de 

sesmaria.  

Outro aspecto comum no processo de territorialização do Brasil, conforme 

Santos e Silveira (2008), foi o aproveitamento dos meios que a própria natureza 

proporcionava. Dessa maneira, a penetração do território seguiu a lógica das 

possibilidades de circulação, sendo assim, os rios eram os caminhos naturais.  

  Mas o elemento que realmente propiciou a ocupação do solo paulista, só 

viria na virada do século XVIII e no transcorrer do século XIX, com a chegada de um novo 

cultivo agrícola, o café, embora em algumas áreas ocorressem o desenvolvimento de 

atividades ligadas à produção de cana-de-açúcar e seus derivados.  

  Warren Dean (1996), estadunidense que desenvolveu importantes 

pesquisas sobre a ocupação do território brasileiro a partir do enfoque da degradação da 

Mata Atlântica, é enfático em dizer que o café foi a cultura agrícola que proporcionou a 

efetiva ocupação do território e o desenvolvimento de sua economia.  

Dean (1996, p. 195) diz até que o café é a redenção da economia nacional e 

da estrutura burocrática necessário ao Estado: 

Na verdade, o café foi a salvação da aristocracia colonial. Foi também 
a salvação da corte imperial cambaleante, que, assediada por rebeliões 
regionais e duramente pressionada a pagar pelas burocracias civil e 
militar necessárias para consolidar o Estado, foi resgatada pelas 
receitas do café [...]. 

 

  O café teve facilitado o seu desenvolvimento no Estado de São Paulo, pois 

possuía condições morfoclimáticas e pedológicas que propiciou a disseminação rápida e 

eficiente da cultura: 

O café chegou ao estado nos anos de 1790, com o plantio nos 
domínios do oeste do vale do Paraíba e ao longo do litoral de Ubatuba. 
Em 1817, havia plantios comerciais na região de Campinas, cem 
quilômetros para o interior da capital da província. [...] se irradiou para 
noroeste, acompanhando a extensão da floresta primária rumo ao rio 
Paraná. As vias férreas, que logo passaram a ser financiadas pelos 
próprios cafeicultores [...] estendendo-se a partir dos terminais em 
Jundiaí e Campinas. O plantio dobrou na década após a abolição e em 
1900 havia 650 milhões de pés de café no Estado. (DEAN, 1996, p. 
232) 

 

É inegável, portanto, a importância da lavoura cafeeira para a ocupação do 

território brasileiro, em especial do Estado de São Paulo, assim como a implantação de 
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estruturas técnicas, no caso o sistema ferroviário, ou “o meio técnico”, termo cunhado por 

Milton Santos (2006, p. 236).  

O desenvolvimento de infra-estruturas mais modernas como a ferrovia são 

decorrentes diretamente da expansão da cultura cafeeira e da sua interiorização e, estas, 

por sua vez, acabam se tornando, em um segundo momento, em fatores de expansão da 

própria lavoura cafeeira. A ferrovia se torna fator de expansão, pois a partir do momento 

em que os trilhos avançam como argumenta Monbeig (1984), avança, por conseguinte, a 

cultura do café, a interiorização do território com formação de novos núcleos urbanos.  

Dessa maneira, Monbeig (1984, p. 197) diz que: “Os trilhos atingiram Quatá 

em 1916, Presidente Prudente em 1920[...]” – consequentemente a cidade de Indiana - e 

“[...] Presidente Epitácio em 1922” promovendo não só o crescimento das lavouras de 

café como as cidades por onde passavam. 

  A cidade de Indiana no Estado de São Paulo é – em sua fase de expansão 

urbana - reflexo desse movimento, estando o seu surgimento ligado a expansão da 

própria Ferrovia Sorocabana, que, como o próprio nome já induz, parte de Sorocaba em 

direção as margens do rio Paranapanema e conforme avança a “franja pioneira” 

(MONBEIG, 1984, p. 181) sofre alterações em sua direção primeira atingindo a região de 

Presidente Prudente. 

Deve ser ressaltando, porém, que a chegada da ferrovia por si só não 

constitui em fator de formação das vilas e cidades, estas antecedem em muitos casos à 

chegada dos trilhos e das primeiras locomotivas com seus vagões. No caso específico da 

cidade de Indiana, suas origens são bem anteriores a própria ferrovia, remontando ao ano 

de 1906 (IBGE, 2011, s/p).  

  Mas, para a ocupação do território não bastava o favorecimento da natureza 

contribuindo com vias de penetração e também, não só, o desenvolvimento de infra-

estruturas, assim como possibilidades de exploração econômica. O elemento humano é 

primordial.  

Fausto (2009) destaca o elevado crescimento da imigração em fins do 

século XIX e início do século XX: 

Cerca de 3,8 milhões de estrangeiros entraram no Brasil entre 1887 e 
1930. O período 1887-1914 concentrou o maior número, com a cifra 
aproximada de 2,74 milhões, cerca de 72% do total. Essa concentração 
se explica, entre outros fatores, pela forte demanda de força de 
trabalho para a lavoura de café, naqueles anos. (FAUSTO, 2009, p. 
275) 
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  Segundo Monbeig (1984) a ocupação da região do Oeste Paulista se 

destaca dentro da lógica da imigração estrangeira, sendo que em alguns casos são 

fundadas colônias predominantemente de população estrangeira, como nos casos dos 

municípios de Regente Feijó onde ocorre a implantação de uma colônia italiana (Bairro 

Palmitazinho), Presidente Venceslau (alemães) e Varpa (letões).  

  Já em termos de processo de urbanização no Brasil, esse processo está 

ligado às próprias necessidades do universo rural, ou seja, nas cidades é que vão se 

estabelecer o comerciante, o comprador de café, o banqueiro e demais agentes que irão 

dar sustentação à produção agrícola e promover o escoamento das safras.  

Os próprios proprietários de fazendas vão abrir caminho para o êxodo rural 

que irá ocorrer na segunda metade do século XX com o crescimento da mecanização da 

agricultura brasileira. É um processo lento, porém constante e sem volta. Autores como 

Caio Prado Júnior (1994), Fausto (2009), Santos e Silveira (2008), entre outros, 

concordam que o processo de urbanização é mais intenso quando o Brasil começa a 

entrar no domínio da indústria. Sendo que este processo de industrialização é incentivado 

enormemente pelo Estado – governo federal – com políticas de substituição de 

importações, conforme Costa (1995), destacando-se o período de 1920-1970. 

Além do crescimento da população urbana do país, é possível perceber 

também, a concentração urbana em uma faixa do espaço territorial brasileiro, ou seja, 

65% da população brasileira está concentrada em áreas urbanas que ocupam uma faixa 

de até 100 quilômetros do litoral (BRASIL, Ministério dos Transportes, 2009).  

Segundo Durhan (1978), o crescimento populacional nas cidades pode ser 

explicado pelo fato de que as estruturas urbanas passaram por diversas transformações 

que fizerem com que os habitantes das áreas rurais tivessem um estímulo maior para 

procurarem melhorias de suas condições de vida nas cidades, e também, em cidades de 

outras regiões e também de cidades menores para cidades maiores. Essa dinâmica pode 

explicar o fato do decrescimento populacional de cidades menores como Indiana-SP.  

Dessa lógica, têm-se elevada concentração urbana e crescimento das 

cidades, decorrem inúmeras conseqüências. Algumas positivas como à promoção da 

saúde e da educação escolar. Entre as conseqüências negativas, o rápido crescimento 

das cidades e da concentração populacional, convulsiona a oferta de moradias 

adequadas, daí surgindo áreas de favelização e precarização das residências e, paralelo 

a isso, questões relacionadas a marginalização e violência.  
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Resumo 
Habermas compreende a modernidade como um projeto inacabado caracterizado pelo 
fracionamento dos modelos estabelecidos no passado, construídos em  unidades 
fechadas e que agora se abrem direcionadas ao desconhecido. Conjugando deste 
pensamento e concebendo as sociedades modernas num estado de alta ou radicalizada 
modernidade, que apresenta como característica dominante um elevado grau de 
reflexividade, Beck acredita que a modernização reflexiva possibilita o entendimento e a 
criação de interpretações que possam responder as descontinuidades da modernidade, 
geradas a partir das mudanças da vida moderna. Este artigo apresenta reflexões dos dois 
autores sobre a modernidade tardia ou reflexiva, enfatizando seus principais argumentos 
e procurando estabelecer um diálogo entre eles. É um estudo de caráter qualitativo 
baseado na revisão da literatura existente sobre o tema.  Conclui-se que a modernidade 
pode ser encarada como a emancipação da razão ou a forma de (re)inventar novos 
caminhos de pensamento que deem conta dos novos questionamentos. São as novas 
leituras de mundo. 
Palavras-chave: Sociedade; Modernidade; Reflexividade. 
 

 

1 Introdução 

Em “Ciência e política: duas vocações”, Max Weber (1968) definiu o advento da 

modernidade como um processo crescente de “racionalização intelectualista”, que estava 

ligado intimamente ao progresso científico. Como consequência dessa ligação, 

encontrava-se o “desencantamento do mundo”. Habermas (1992) comenta Weber no seu 

texto “Modernidade: um projeto inacabado”:  

Max Weber caracterizou a modernidade cultural, mostrando que a 
razão substancial expressa em imagens de mundo religiosas e 
metafísicas se divide em três momentos, os quais apenas formalmente 
ainda podem ser mantidos juntos. Uma vez que as imagens de mundo 
se desagregam e os problemas legados se cindem entre os pontos de 
vista específicos da verdade, da justeza normativa, da autenticidade ou 
do belo, podendo ser tratados, respectivamente como questão de 
conhecimento, como questão de justiça e como questão de gosto, 
ocorre nos tempos modernos uma diferenciação de esferas de valor: 
ciência, moral e arte (HABERMAS, 1992, p. 109-110). 

 

De acordo com Habermas, Weber concebe a modernidade como o próprio 

mundo racionalizado da economia capitalista, das ''esferas de valor'', do Estado 

burocrático moderno, da arte, da moral e da ciência. Além disso, este mundo 
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racionalizado é definido pela formação de uma estrutura baseada na conduta de vida 

metódico-racional, sendo um fenômeno típico do Ocidente. Consoante a isso, Anthony 

Giddens a modernidade “refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que 

emergiram na Europa a partir do século XVII, e que ulteriormente se tornaram mais ou 

menos mundiais em sua influência” (GIDDENS, 1991, p.11). 

Nesse processo, além do modo de vida e formas de organização, tem-se 

também a ciência e a técnica transformadas na principal força produtiva no campo do agir 

instrumental, comandado pela "evolução das forças produtivas”. De acordo com 

Habermas (1990), umas das consequências desse processo de dominação material 

capitalista é a "colonização" do mundo da vida pela razão instrumental, uma 

racionalidade, que, embora não definida como instrumental, já no inicio do século 

passado foi observada por Max Weber (1983) como a “gênese do agir dos indivíduos 

remetidos ao destino social, ao tributar à razão e liberdade a possibilidade de 

transformação da sociedade”.  

Neste texto primeiramente exploramos a noção de modernidade em Habermas, 

seus meandros, sua complexidade e ambiguidades, para num segundo momento, avaliar 

como Beck se apropria desse conceito e lhe dá novos contornos. 

O propósito é expor a caracterização das sociedades contemporâneas 

mediante duas fontes conceituais, de modo a oferecer elementos que nos possibilitem 

pensar os fenômenos políticos, sociais e culturais de nossos contextos. 

Este artigo apresenta reflexões dos dois autores sobre a modernidade tardia ou 

reflexiva, enfatizando seus principais argumentos e procurando estabelecer um diálogo 

entre eles. É um estudo de caráter qualitativo baseado na revisão da literatura existente 

sobre o tema.  

 

2 O projeto da modernidade de habermas 

Habermas é enfático ao conduzir uma crítica ao discurso pós-moderno, 

encarando-o como uma “antimodernidade”:  

Julgo infundada a tese da pós-modernidade. Nem a estrutura do 
espírito da época, nem o modo de debater as futuras possibilidades de 
vida se modificaram; nem as energias utópicas, em geral, retiraram-se 
da consciência da história. Antes pelo contrário, chegou ao fim uma 
determinada utopia que, no passado, cristalizou-se em torno do 
potencial de uma sociedade do trabalho (HABERMAS, 1987, p. 105).  

 

O autor compreende que os pós-modernos pretendem se desfazer de um 

passado, afirmando que com o uso do prefixo pós, os pós-modernos pretendem romper 
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com este passado, sem ao menos lhe atribuir, na atualidade, um novo nome e, tampouco 

oferecer soluções para os problemas que estão por vir, mas que já estão sinalizados no 

presente. Ainda, o autor destaca que esses movimentos ''pós'' decorrem de despedidas 

apressadas, que acontecem principalmente nos períodos de transição, como o que 

apreciamos hoje em dia.  

Habermas destaca o que ele chama de projeto da modernidade, e que tem sido 

muito discutido nos dias de hoje. Segundo Harvey, mesmo sendo o termo “moderno” 

utilizado há tempos, o que Habermas chama de projeto da modernidade começou a 

vigorar durante o século XVIII. Para Harvey, esse projeto corresponde a um grande 

esforço intelectual dos pensadores iluministas “para desenvolver a ciência objetiva, a 

moralidade e a lei universais, a arte autônoma nos termos da própria lógica interna 

destas”, objetivando a emancipação humana a partir do acúmulo de conhecimento gerado 

por muitas pessoas trabalhando livre e criativamente (HARVEY, 1992, p. 23). 

Ao refletir a respeito da origem da modernidade, Habermas a associa ao 

surgimento de uma “consciência temporal” que confronta o moderno ao antigo e cria uma 

concepção histórica processual da vida, cujo “horizonte é um futuro que não pode ser 

previsto”. Para o autor, a modernidade é um “projeto inacabado”, no qual deve aprender 

com os “desacertos que acompanham o projeto” (HABERMAS, 1992). 

A Teoria da Modernidade de Habermas integra a Teoria da Ação Comunicativa. 

Esta teoria procura explicar a origem da moderna sociedade ocidental, diagnosticar seus 

problemas e propor correção. Para tal, baseia-se em um conceito de sociedade que 

associa a perspectiva subjetiva do mundo vivido à perspectiva objetiva e do resgate de 

um conceito de racionalidade. 

Pode-se assim entender a modernidade como o fracionamento dos modelos 

estabelecidos no passado, construídos em  unidades fechadas e que agora se abrem 

direcionadas ao desconhecido. Pode ser encarada como a emancipação da razão ou a 

forma de (re)inventar novos caminhos de pensamento que dêem conta dos novos 

questionamentos. São as novas leituras de mundo. 

Diante das inúmeras forças de desintegração que estão dentro e fora das 

sociedades nacionais, ressalta-se o fato de que todas as sociedades estão inseridas em 

uma comunidade de riscos partilhados percebidos como desafios para a ação política 

cooperativa (HABERMAS, 1995). Os indivíduos só poderão conter o avanço desses riscos 

se estiverem munidos de uma formação discursiva da opinião e da vontade, objetivando a 

racionalização do mundo da vida. Nesse contexto, a racionalidade é encarada como uma 
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força produtiva “importante para os desafios da modernização reflexiva” (HABERMAS, 

2001).  

De acordo com Beck (1997), existem conceitos que devem estar no centro de 

qualquer pensamento na modernidade: risco, globalização, tradição, família e democracia.  

O desafio para os governos e para a política é conseguir traduzir isso para a 

ação, porque certamente a solução está muito além da tradicional social-democracia e do 

neo liberalismo. Em verdade, seria uma resposta frente a imprevisibilidade do mundo 

globalizado que deve ser encarada como um problema estrutural e não um problema de 

simples conjuntura dos dias atuais. 

Em relação a imprevisibilidade, sabe-se que o mundo de hoje é tão previsível 

quanto era antes. Entretanto, atualmente, ocorrem situações de risco que as gerações 

passadas não tiveram que enfrentar. A ciência e a tecnologia são as responsáveis pelo 

surgimento desses novos riscos que incluem desde os nossos corpos, até as grandes 

mudanças na estrutura da sociedade. Sendo assim, não há como escapar da 

imprevisibilidade, que integra o mundo em que vivemos. Esta imprevisibilidade é 

estrutural também no sentido de que um retorno ao passado não é concebível. A solução 

para esse impasse é encontrar um novo tipo de equilíbrio entre o risco e a segurança.  

Uma consequência da incerteza, da imprevisibilidade, é a individualização, que 

passa a ser sofrida pelas pessoas que se encontram cada vez mais longe das instituições 

que davam segurança à sociedade industrial, como, por exemplo, a família. Este processo 

de individualização obriga as pessoas a tomarem decisões cotidianas que implicam risco 

pessoal e faz surgir uma infinidade de opiniões sobre os mais variados assuntos, 

tornando a Sociedade de Risco uma sociedade autocrítica. 

Este contexto, conforme Beck, originou a Modernização Reflexiva, um processo 

contínuo, imperceptível, quase autônomo de mudança que atinge as bases da sociedade 

industrial.  

 

3 A modernização reflexiva de Ulrich Beck 

Conjugando do pensamento de Habermas e, concebendo as sociedades 

modernas num estado de alta ou radicalizada modernidade, que apresenta como 

característica dominante um elevado grau de reflexividade, Beck prefere a expressão 

modernidade reflexiva à pós-modernidade, pois acredita que a modernização reflexiva 

possibilita o entendimento e a criação de interpretações que possam responder as 

descontinuidades da modernidade, geradas a partir das mudanças da vida moderna. O 

autor acredita que esse processo favorece o potencial destrutivo envolvido na relação dos 
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homens com a natureza e dos homens entre eles mesmos, aumentando o nível de perigo 

vivenciado na vida coletiva. 

De acordo com Beck (1997), a sociedade passa a ser reflexiva quando “ela se 

torna um tema e um problema para si própria”. As sociedades reflexivas precisam 

encontrar soluções por elas mesmas para os problemas criados sistematicamente pela 

modernização social, principalmente no âmbito político. 

Uma sociedade dotada de reflexividade é marcada pela redescoberta e pela 

dissolução da tradição, bem como pela destruição daquilo que sempre pareceu ser uma 

tendência estabelecida. Isto não significa que o mundo se torne imune as tentativas 

humanas de controle. Essas tentativas de controle, principalmente no que diz respeito aos 

riscos de grandes consequências, permanecem necessárias. Entretanto, é necessário 

reconhecer que essas tentativas estarão sujeitas a muitas rupturas. 

Pode-se assim abordar a questão do risco. Segundo Beck: 

Qualquer um que conceba a modernização como um processo de 
inovação autônoma deve contar até mesmo com a obsolescência da 
sociedade industrial. O outro lado dessa obsolescência é a emergência 
da sociedade de risco. Este conceito designa uma fase no 
desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, 
políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar 
das instituições para o controle e a proteção da sociedade industrial 
(BECK, 1997, p.15).   

 

Beck completa esse pensamento afirmando que a sociedade de riscos não é 

uma opção a ser escolhida ou rejeitada no calor das lutas políticas. Ela surge no decorrer 

dos processos de modernização autônoma que produzem ameaças que questionam e 

finalmente destroem as bases da sociedade industrial. 

Habermas (1990) acredita que a reflexividade criada pela coletividade deve ser 

uma reflexividade substancialmente política e deve estar fundamentada num modelo ético 

universalista. Para Beck (1997): 

O conceito de política na modernidade simples é baseado em um 
sistema de eixos, em que uma coordenadora passa entre os pólos da 
esquerda e da direita e a outra, entre o público e o privado. Nesse caso 
tornar-se político significa deixar a esfera privada e caminhar em 
direção a esfera pública, ou, ao contrário, permitir que as exigências 
dos partidos, da política partidária ou do governo proliferem em todos 
os nichos da vida privada. Se o cidadão não vai para a política, a 
politica vem para o cidadão (BECK, 1997, p. 60).  

 

Na visão de Beck, a modernização reflexiva necessita de uma reforma da 

racionalidade, uma vez que a racionalidade da ciência, juntamente com seus padrões e 
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métodos explicativos não são capazes de controlar o fluxo contínuo de novas ameaças e 

riscos, vivenciados nas sociedades atuais.  

Por consequência, o autor acredita que a racionalidade científica deve ser 

substituída por uma ética reflexiva, que se baseie na evidência de que “o microcosmo da 

conduta da vida pessoal está inter-relacionado com o macrocosmo dos problemas 

globais, terrivelmente insolúveis” (BECK, 1997, p. 61). Ainda, as sociedades modernas 

encontram-se em um momento em que são obrigadas a refletir sobre si mesmas e ao 

mesmo tempo, desenvolvem a capacidade de refletir retrospectivamente sobre si 

mesmas, isso caracteriza a chamada modernização reflexiva. 

Neste contexto o conhecimento científico vem substituindo a tradição na busca 

dos indivíduos por fontes de segurança. O mecanismo que enfrenta a insegurança 

produzida pelas transformações sociais e a ruptura das estruturas tradicionais, é a 

absorção de sistemas abstratos de conhecimentos, que são teorias, conceitos e 

descobertas e, segundo Giddens, “em todas as sociedades, a manutenção da identidade 

pessoal, e sua conexão com identidades sociais mais amplas, é um requisito primordial 

de segurança ontológica” (GIDDENS, 1997, p. 100). 

A Modernidade indica uma mudança no modo de vivenciar as relações, a partir 

da identificação da razão como o elemento ordenador que produz confiança e elimina ou 

minimiza os riscos. Ao indivíduo moderno, cabe confrontar seus exageros, assumir-se 

como objeto de reflexão e exercer uma crítica racional sobre o próprio sistema, tornando-

se um tema e um problema para si mesmo. Este indivíduo reflete sobre o mundo em que 

vive e exerce uma análise racional das conseqüências de fatos passados, as condições 

atuais e a probabilidade de perigos futuros, procurando assim, minimizar os perigos à 

medida que esse futuro vai se tornando presente. 

 

Considerações finais 

A modernização reflexiva possibilita o entendimento e a necessidade de se 

produzir interpretações que respondam as descontinuidades da modernidade, 

consequência da grande rapidez e ritmo de mudança da vida moderna. 

Habermas e Beck apostam na proposta de ação reflexiva essencialmente 

política, mediante a qual as sociedades atuais, enquanto sociedades pós-tradicionais, 

encaram as incertezas da vida tomando posse do conhecimento especializado, tanto na 

esfera da vida privada, quanto na esfera das instituições sociais.  

Na visão de Habermas ao mesmo tempo em que a modernidade se manifesta 

contra as certezas do modelo, ela se abre para a investigação sobre o sentido da 
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realidade. Esse constante questionamento leva a sociedade ao provisório, fazendo com 

que comecem a despontar novos perfis, abrindo espaço para a conflitualidade. A 

modernidade se expressa como a fusão do múltiplo, do heterogêneo, do fragmentado, do 

efêmero, onde se envolve a atividade racional,  científica e  tecnológica. 

Diante do impasse entre os que defendem a retomada do projeto da 

modernidade e aqueles que defendem a pós-modernidade, o que resta é a certeza da 

crise e da necessidade de se criar mecanismos de interpretação da realidade atual, 

indiscutivelmente, uma preocupação comum aos homens modernos.  
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Resumo 
O trabalho vai analisar a importância dos movimentos sociais no Brasil, destacando como 
esses novos atores se tornaram tão importante para a democracia do país. Vai abordar a 
força dos movimentos sociais na luta por melhores condições e direitos de uma vida 
digna. Em especial o MST, conferindo a sua importância perante a sociedade brasileira e 
a dimensão de sua grandeza na luta pela terra, reforma agrária e direitos a que faz jus. A 
verdadeira luta é simbolizada pela terra, mas o que se busca são novos direitos, inclusão 
social, ser respeitado como ser humano. O Brasil se tornou um dos países de maior 
índice de desigualdades do mudo, tudo isso enraizado por momentos históricos. Permear 
a reforma agrária, e entender como este assunto pode mover estruturas de uma 
sociedade capitalista e conservadora.   
Palavras-chave: MST. Reforma Agrária. Desigualdades. 
 

 

1 Introdução 

O presente trabalho tem por escopo trazer a verdadeira razão pela qual o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, ou seja, demonstrar que a luta 

pela terra é mais do que isso. 

O sem terra na verdade querem ser reconhecidos como seres humanos dignos de 

direitos conforme estipula a nossa lei maior, a Constituição Federal. 

O trabalho analisa a importância dos movimentos sociais, como trouxeram novos 

atores políticos que se rebelaram contra o conservadorismo mantido pela sociedade 

dominante. 

Analisar o maior movimento da América Latina, o MST, sua importância para 

sociedade, na luta pela terra, reforma agrária, igualdade, liberdade e o reconhecimento 

dos trabalhadores rurais como pessoas que lutam por algo mais valioso, a vida. 

Por fim, os verdadeiros direitos a que fazem jus a classe oprimida, esquecida pela 

sociedade, e deixamos claro que o tema MST não esgotou. 

 

2 Novos atores 

Os movimentos sociais como ações coletivas tendentes a obter mudanças nas 

esferas sociais e culturais, falam da liberdade, igualdade e justiça social, que na verdade 

é a liberdade de forças novas num mundo de tradições e preconceitos. 
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Maria da Glória Gohn define os movimentos sociais como ações coletivas de 

caráter sociopolítico construída por atores sociais pertencentes a diferentes classes e 

camadas sociais, esses movimentos politizam suas demandas e criam campo de pressão 

na sociedade.1 

O surgimento de uma nova geração de movimentos populares como o MST 

buscam organizar, concretizar e articular interesses dos setores menos privilegiados. 

Como reflete Stedile2, o MST somente pode constituir como movimento social 

porque coincidiu com um processo mais amplo de luta pela democracia no país marcado 

pelo ressurgimento das greves dos operários de 1978 e 79. 

Com a vinda dos movimentos sociais instaurou-se novas políticas em condições de 

abrir espaços sociais inéditos, revelando novos atores capazes de se auto-organizarem e 

auto-determinarem. 

Segundo Vera da Silva Telles3, transformar os trabalhadores em novos atores 

sociais sobre os quais se projetam as possibilidades de uma mudança de uma ordem 

instituída. 

O INCRA aceitou a legitimidade dos procedimentos e reconheceu os movimentos 

como representantes autorizados a solicitar desapropriações acatando suas demandas e 

os participantes da ocupação como candidato legítimos da terra. 

Uma das dimensões deste fato consiste na mudança de atitude do judiciário diante 

do problema, alterando-se a jurisprudência do STJ. O MST deve ser considerado como 

um acontecimento histórico igual as idéias radicais da revolução francesa de 1640, que ao 

seu modo tentaram virar o mundo, onde de tempo em tempo produz desejos e ações que 

visam mudanças. 

 

3 MST - Movimento dos trabalhadores rurais sem terra 

O Movimento dos trabalhadores rurais nasceu da articulação das lutas pela terra 

que foram retomadas a partir da década de 70 na região centro-sul do Brasil. 

O MST teve a sua gestação no período entre 1979 a 1984 e foi criado no primeiro 

encontro nacional de trabalhadores sem-terra em 1984 na cidade de Cascavel/PR.  

Após meados da década de 1990, o movimento ganhou fama nacional como um 

dos principais críticos da política neoliberal e constituem uma vigorosa voz em defesa dos 

setores mais desprovidos. 
                                                            

1 GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo. 
Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2010. 
2 CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2000. 
3 TELLES, Vera da Silva. Direitos sociais: afinal, do que se trata? Belo Horizonte: Ed UFMG, 1999. 
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Conforme ensina o historiador e jornalista José Arbex Junior, “o MST mostra um 

caminho possível, ele recriou o espaço publico, desenvolveu um movimento cujo 

pressuposto é a discussão política, a preocupação com o coletivo”. 4 

Nas primeiras ações os próprios sem terra usavam a expressão “vamos invadir 

aquela fazenda”, aos poucos foi mudando o termo para ocupar. 

As marchas do MST, são lutas pela justiça, cívicas de salvação nacional. Migram 

da desesperança para esperança, da exclusão para a inclusão, da condição de apátridas 

do abandono social para a condição de construtores da pátria. 

A contribuição mais importante do MST esta na sua ação de reconstituição da 

identidade cultural das populações cujos modos de vida foram destruídos pelo capitalista.  

 

4 Terra 

O problema da terra acompanha a história brasileira desde o começo do século XVI 

quando assentaram as bases da exploração colonial do território recém descoberto. 

A ocupação de terra não é uma forma de luta criada pelo MST, ela é tão antiga 

quanto a existência de camponeses sem terra na história, sendo escolhida como símbolo 

da rebelião e dos levantes de trabalhadores do campo. 

O MST propõe a exploração cooperativa da terra pelo conceito de “terra de viver” 

como sucedâneo do conceito de “terra de negócio” que se explora com uma única 

finalidade de obtenção de lucro. 

Conforme afirma José de Souza Martins5, “terra de viver” é o pedaço com o qual o 

camponês sonha ter, um lugar onde viver e reproduzir sua família com produto de 

trabalho desta. 

 

5 Reforma agrária 

A atual estrutura agrária tem raízes na história do país. Ela foi forjada durante o 

período colonial com a concessão de extensas sesmarias, à família portuguesa 

privilegiadas e a instituição de um regime de trabalho baseado na escravidão.6 

A acentuada simetria fundiária foi mantida sob diferentes sistemas políticos: 

império, república, oligarquia, governo militar e democracia política. 

As primeiras atividades camponesas pela reforma agrária no Brasil ocorreram na 

década de 1950 na região pobre do nordeste. Nesse novo contexto houve uma ampla 
                                                            

4 CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2000. 
5 CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2000. 
6 CARTER, Miguel. (Organizador). Combatendo a Desigualdade Social: O MST e a Reforma Agrária no 
Brasil. São Paulo: UNESP, 2010. 
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repressão aos novos movimentos sociais do campo e seus aliados da esquerda política e 

eclesial. 

Reformas agrárias implicam o envolvimento do Estado na reestruturação das 

relações do direito de propriedade da regulamentação nos termos de posse no campo em 

favor de trabalhadores rurais.  

Qualquer programa de distribuição fundiária depende da demanda da sociedade, 

sua execução implica de uma combinação por parte do Estado e da sociedade. 

A reforma agrária progressista propõe mudança na estrutura agrária e a correlação 

de forças sociais e políticas no campo com uma representação maciça e rápida da terra: 

1) Extinguir os latifúndios por meio de normas legais que limitam o tamanho das 

propriedades rurais; 2) Democratizar o acesso a terra para famílias pobres do campo; 3) 

Romper com o oligopólio dos grandes grupos multinacionais que sustentam o modelo 

agrícola baseado na concentração da terra no monocultivo, na exclusão social e na 

degradação do meio ambiente.  

O MST apresenta uma proposta de reforma agrária que se assenta em quatro 

pilares: Democratização do acesso a terra; Desenvolvimento e aplicação da agroindústria 

local; Educação em todos os níveis; Mudança modelo tecnológico agrícola. 

Se os juízes não permitirem a reforma agrária dentro da lei, o que nos restará? 

 

6 Desigualdades 

O Brasil é uma das nações de maior desigualdade social do mundo. Suas enormes 

disparidades em termos de distribuições de riquezas têm profundas raízes históricas. 

Acentuada disparidade social no Brasil, passa de sua dimensão continental: é o 

quinto país do mundo tanto em território quanto em população e a nona maior economia 

do mundo, é uma das sociedades mais desiguais do planeta.7 

De acordo com o relatório do IPEA publicado em 2005 somente em Serra Leoa 

assolada pelas guerras apresentava uma desigualdade de renda maior que o Brasil. No 

campo a distribuição da riqueza é ainda mais desigual, onde 1% dos proprietários rurais 

controla 45% d todas as terras cultiváveis ao passo que 37% dos proprietários rurais 

possuem apenas 1% da mesma área. O Brasil é uma das nações com maior 

concentração de terra do mundo.8 

                                                            

7 CARTER, Miguel. (Organizador). Combatendo a Desigualdade Social: O MST e a Reforma Agrária no 
Brasil. São Paulo: UNESP, 2010. 
8 Ibidem. 
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Os contrastes sociais no Brasil são evidentes, no campo uma economia agrícola 

altamente modernizada e dinâmica coexiste com uma sociedade que mais da metade da 

população vive abaixo da linha da pobreza, uma sociedade de extremas desigualdades 

sociais caracterizada pela marginalização de uma ampla camada da população que 

subsiste no desemprego e no trabalho precário.9 

Sem uma efetiva reforma agrária, não se pode falar com seriedade em 

desenvolvimento estável, equilibrado, econômico, ecológico e social.  

 

7 Direitos 

Os pobres do Brasil são vítimas recorrentes da negação e violação dos direitos 

humanos básicos. 

Por direitos humanos ou direitos do homem são entendidos como direitos 

fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, pela sua própria natureza 

humana, pela dignidade que é própria da natureza humana. 

Nas ações do MST, ocorre uma inversão colocando a vida e o direito ao trabalho 

com anteriores ao direito de propriedade, ocorre uma mudança de conceitos e valores. 

O objetivo principal do MST aponta para uma luta que deverá ir além da conquista 

da terra, apontando a luta pela reforma agrária e por mudanças sociais no Brasil: a luta 

pela terra seria o pilar principal, na sua atuação não se esgotaria nela. 

A realidade dos trabalhadores do campo evidencia que os mesmos estão privados 

de direitos fundamentais. 

Agir permanentemente na transformação de circunstâncias e em busca de 

conquistar seus próprios direitos, aos poucos vai desenvolvendo nos sem terras uma 

postura de lutar por direitos, superando as injustiças.10 

A intenção do MST é combinar a luta pela terra, pela reforma agrária e luta para 

transformação do país. Lutar pela terra é lutar pela vida, a terra que se quer conquistar é 

ao mesmo tempo lugar de trabalhar, produzir, morar e viver. 

Em 1996 durante a semana da pátria o MST decidiu lançar um manifesto ao povo 

brasileiro: “somos sem terra, somos trabalhadores e sonhamos com um Brasil melhor 

para todos, mas na sociedade brasileira atual é negado ao povo o direito de vida digna”.11 

Essa nova realidade altera as formas de organização do espaço e do trabalho, e, 

por conseguinte as relações sociais e políticas. O acesso a terra é condição social ao 

                                                            

9 Ibidem. 
10 CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2000. 
11 Ibidem. 
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campesinato, pois é nesta que os camponeses asseguram o seu meio de existência, 

constroem a sua identidade e reproduzem seu trabalho familiar. 

Os trabalhos, os acampamentos e as ocupações constituem os espaços de 

socialização política. Esses diversos espaços de socialização política colocam as pessoas 

em movimento, e ajudam a construir a consciência de seus direitos e tornam efetivo e 

esforço coletivo para superar sua situação de miséria. 

No período posterior a constituição federal de 1988 houve avanços de direitos 

sociais incluindo direitos agrários que afirmam compromissos como a igualdade. Para o 

MST a principal questão não é sacrificar o Estado de direito em nome do combate a 

pobreza e a exclusão, mas recuperar os aspectos da lei que cuidam de modo favorável 

como questões de pobreza e exclusão social. 

 

8 Conclusão 

O trabalho nasceu dos encontros debatidos em sala de aula sobre a importância 

dos movimentos sociais no Brasil e se eles ainda sobrevivem. 

A escolha do MST vem por ser considerado o movimento que mais combate e vem 

lutando por seus interesses ideológicos e que arrasta seguidores do Brasil e do mundo, 

onde ao mesmo tempo desperta ódio entre os conservadores devido as notícias 

veiculadas pela imprensa, como sendo a escorio da humanidade que deve ser 

exterminada. 

Na verdade o trabalho trouxe a questão sobre os sem terras serem ouvidos e 

ignorados pela sociedade.  
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O conceito de gestão do conhecimento, parte do princípio que em uma organização todo o capital intelectual é 
patrimônio da mesma e dessa forma, o desafio maior dos gestores é disseminar essa ideia, alinhando a
tecnologia com a organização e sistematização ao capital humano. Pressupõe-se que gerenciar os ativos
intangíveis, baseados na competência dos colaboradores, como estratégia política, pode trazer inúmeros
benefícios para a organização, atentando-se sempre para a valorização dos colaboradores e promovendo seu
aprimoramento. Nessa missão, o líder irá descobrir, desvendar, compartilhar e aproveitar o conhecimento, a 
aptidão, a sabedoria e o relacionamentodas pessoas. Entende-se que o saber muito sobre alguma coisa não 
proporciona maior poder de competição para uma organização por si só, sendo necessário à criação e a
implantação de processos que geram e gerenciam o conhecimento. Para que essa estratégia tenha seu objetivo
alcançado com sucesso, a tecnologia da informação vem a ser um poderoso aliado nas organizações, além de
influenciar também nos métodos de treinamento e na redução dos custos operacionais. Neste trabalho, aborda-
se como a gestão do conhecimento pode vir a ser um valioso recurso estratégico para a vida dos colaboradores
e das organizações. Baseado no material pesquisado, observa-se como funciona a gestão do conhecimento
dentro de uma organização de manutenção de aparelhos condicionador de ar residencial, percebendo a
facilidade de comunicação e relacionamento entre os seus colaboradores.  
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