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Introdução 

A política agrária, encarregada tradicionalmente de formular propostas para amenizar 

os problemas apresentados sob a denominação de questão agrária, vem sendo substituída 

por políticas públicas de (des)envolvimento rural sustentado que propõem estratégias para a 

dinamização do meio rural, excluindo camponeses e trabalhadores da terra3. O crescimento 

das atividades turísticas e a criação de infra-estrutura e serviços para atrair investimentos, 

capitais e pessoas nos arredores das áreas urbanas fazem parte da agenda do Estado e 

das reflexões sobre as alternativas para o “novo rural” brasileiro. 

O empreendedorismo rural criado para dinamizar e fortalecer a gestão empresarial 

para os “agricultores familiares” estabelece no imaginário popular alternativas 

aparentemente exeqüíveis, democráticas e lucrativas, opondo-se à “violência e à barbárie” 

cometidas pelos movimentos sociais, que lutam pela terra e pela reforma agrária. Não é 

necessário “ocupar terras” já que as oportunidades estão sendo democratizadas e com 

“paciência e conversa as coisas vão se ajeitando”. 

Esse discurso visa mascarar o conflito social e criar consensos sociais 

(MONTENEGRO GÓMEZ, 2003) na defesa da propriedade da terra como contraponto à 

realização de uma reforma agrária ampla, democrática e plural. Reforçado pelas elites e 

pela intelectualidade, comprometidas com o status quo, desconsidera a trajetória de milhões 

de brasileiros que, expulsos da terra, vivem em condições sub-humanas nas periferias 
                                                 
1  Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Goiás, Campus de Catalão 
(Goiás). Doutor em Geografia junto ao Programa de Pós-Graduação da FCT/UNESP/Presidente 
Prudente sob a orientação do professor Antonio Thomaz Júnior; Membro do CEGeT e diretor da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB-Seção Local de Catalão. Fone (64xx) 411 1548 - Fax- 
(64xx) 441 1515. E-mail: mendonca@innet.psi.br 
2Professor de Geografia da FCT/UNESP/Presidente Prudente; Membro dos Programas de Pós-
Graduação em Geografia da FCT/UNESP e do CEUD/ UFMS/Dourados; Coordenador do Grupo de 
Pesquisa “Centro de Estudos de Geografia do Trabalho” (CEGeT) < www.prudente.unesp.br/ceget >; 
Coordenador do Centro de Memória, Documentação e Hemeroteca Sindical  “Florestan Fernandes” 
(CEMOSi). Autor do livro “Por Trás dos Canaviais os Nós da Cana”, São Paulo: Annablume/Fapesp, 
2002.  E-mail: thomazjr@stetnet.com.br  
3Aqueles que exercem labor na terra e, portanto, possuem no trabalho rural as condições essenciais 
para a sobrevivência. Compreende os trabalhadores rurais assalariados nas suas diversas 
modalidades, camponeses, agregados, parceiros, arrendatários etc. que estabelecem o sentido pleno 
da vida na terra e, em situação de desfiliação social, forjam a luta pela terra e pela reforma agrária. 
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urbanas e/ou sofrendo a violência física e psicológica patrocinada pelo capital, escudada na 

proteção do Estado nas áreas de fronteiras e nos acampamentos que pululam por todo o 

país. 

Basta lembrar o trabalho escravo nos latifúndios pecuaristas e nas empresas rurais, 

a expulsão de indígenas de suas terras por madeireiras e empresas mineroquímicas, a 

desterritorialização das populações ribeirinhas, quilombolas e camponeses dos fundos de 

vales pelas barragens, o trabalho infantil nas carvoarias e nas lavouras comerciais, entre 

outras formas de externalização do trabalho na contemporaneidade, para que se tenha a 

clareza da necessária reflexão sobre a territorialização do capital e da relevância de refletir 

sobre essa temática na Geografia. 

Contudo, a leitura das transformações espaciais no campo brasileiro e 

especificamente no Centro-Oeste se referencia no paradigma da modernização da 

agricultura, que se tornou o principal viés para a interpretação do espaço agrário, mediante 

a implementação das formas modernas de produção, pautadas nas técnicas e nas 

tecnologias, alterando consideravelmente o desenho espacial e territorial, materializando as 

tramas espaciais do capital e do trabalho. 

Propor-nos a investigar as transformações recentes no espaço agrário brasileiro nos 

parece fundamental, uma vez que os desafios existentes clamam pela necessidade de se 

rever paradigmas. Para tanto, é necessário considerar o processo de reestruturação 

produtiva do capital após os anos 1970 e as substanciais mudanças no perfil do trabalho de 

uma forma ampla e, especificamente, no perfil dos camponeses e trabalhadores da terra. 

Isso implica em averiguar os rebatimentos na atuação política e sindical e, considerar os 

resquícios do corporativismo e da fragmentação/representação por categorias, que 

segmentam a luta e a ação política dos trabalhadores. 

Pensar o rural implica pensá-lo não enquanto espaços subservientes e/ou 

independentes do urbano, mas compreendê-lo a partir das imbricações resultantes das 

diferencialidades existentes como condição de vitalidade e expansão do capital, na busca 

permanente pela acumulação. Assim, campo e cidade são espacialidades diferenciadas, 

mas denotam formas e modos de vida que se confundem e se distanciam a partir da escala 

geográfica e das inserções do capital financeiro e industrial nos diversos lugares. Os 

desdobramentos ocasionados no Brasil na década de 1990 apontam um cenário pouco 

inspirador para os movimentos sociais. Thomaz Júnior (2001), salienta a precarização das 

relações sociais de trabalho como o elemento determinante para se efetivar as novas 

“leituras” do território brasileiro. 

O desemprego crescente e as condições de vida cada vez piores para os 

trabalhadores podem ser verificadas através dos dados: “(...) dos 418.000 postos de 
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trabalho criados no ano de 1999, 94% materializaram-se sem carteira assinada (...)” (2001, 

p. 06), expressando as mazelas resultantes do não-acesso a terra, que aglutinam em 

acampamentos e assentamentos cerca de 20 milhões de brasileiros que lutam pela terra no 

país. Se a agricultura capitalista, referenciada no modelo da modernização do capital e dos 

requisitos do agronegócio4 se expressa na grandiosidade das supersafras, também retrata o 

suporte dos mais elevados coeficientes de concentração da terra e de riquezas do planeta. 

A título de exemplo, poderíamos destacar o desemprego no campo, que já se compara aos 

elevados níveis urbanos, (em 2003 foram encerrados aproximadamente 2.500.000 postos 

de trabalho no campo brasileiro). 

As informações indicam que mais da metade das pessoas que vivem no meio rural 

no país está abaixo da linha da pobreza, ou seja, ganha menos de um quarto de salário 

mínimo per capita. Conforme reportagem veiculada no Jornal O Estado de São Paulo 

(1998)5, em números, tem-se 18.756.494 brasileiros – cerca de 3,4 milhões de famílias de 

pequenos proprietários, meeiros, parceiros, assalariados e trabalhadores sem remuneração 

que representam 53% dos habitantes do campo. Em Estados como Ceará, Paraíba e Piauí, 

os pobres somam mais de 70% dos moradores das áreas rurais. Há crescimento da pobreza 

nos centros urbanos, todavia, proporcionalmente a pobreza ainda continua sendo maior nas 

áreas rurais. Certamente a maior pobreza no campo está centrada nas famílias que lutam 

por terra e/ou são potenciais demandantes de terra – camponeses e trabalhadores da terra. 

No que tange à utilização das terras, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, apenas 11,8% dos estabelecimentos agrícolas no país são 

cultivados com lavouras. O valor da produção agropecuária caiu em praticamente todos os 

Estados brasileiros – sendo positiva apenas no Amapá e Mato Grosso – em níveis que vão 

de 15% a 60%. O nó da questão está na baixa produtividade e competitividade dos 

pequenos proprietários que formam um exército de 11.593.103 de pessoas que trabalham 

sob regime familiar, sem empregados, representando 65% do pessoal ocupado no campo 

brasileiro. 

A Geografia brasileira possui como uma das principais referências para as 

pesquisas, a questão agrária, na medida em que esta se apresenta sob distintas 

modalidades, caso sejam consideradas as formas de uso e de exploração da terra, que 

                                                 
4 O agronegócio se refere ao complexo de atividades integradas e/ou articuladas que combinam desde 
a fabricação de insumos, a produção de matérias-primas e a sua transformação em mercadorias. 
Incorpora os serviços de apoio, tais como assistência técnica, logística e transporte, comercialização, 
crédito, qualificação dos trabalhadores etc, possibilitando uma combinação diversa de interesses das 
frações do capital industrial e financeiro, diante da produção de máquinas e implementos agrícolas, 
investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia conforme as exigências mercadológicas (empresas 
transnacionalizadas) que em sua maioria são viabilizados com recursos públicos. 
5 Jornal O Estado de São Paulo, 22 de novembro de 1998. Disponível em 
www.estado.estadao.com.br/. 
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evidenciam configurações geográficas distintas, embora hegemonizadas por uma mesma 

matriz espacial. As “leituras” geográficas da questão agrária evidenciam metodologias que 

apontam uma hegemonia de determinados agentes sociais, econômicos, políticos e 

culturais, que expressam a conformação das classes sociais e as perspectivas colocadas 

para os segmentos sociais envolvidos na luta pela terra e pela reforma agrária. 

Certamente não é possível numa única pesquisa captar as capilaridades que 

formatam o desenho societal do espaço agrário brasileiro, mas, a partir de um recorte 

territorial, é possível pensar apontamentos metodológicos que agilizam essa interpretação 

geográfica. A essência geográfica não está no campo ou na cidade, mas nas múltiplas 

relações interargentes que, ao se imbricarem, produzem as diferencialidades espaciais, 

tanto no campo quanto na cidade, uma vez que esses espaços estão hegemonizados pelas 

formas de produzir estabelecidas pelo capital. A sustentação dessa abordagem está na 

compreensão de que a categoria trabalho é fundante na interpretação do espaço geográfico, 

possibilitando o desvendamento da relação capital x trabalho, seus contornos territoriais e 

perceber as tramas espaciais (re)criadas no processo de autoexpansão pelos “novos 

territórios” hegemonizados pelo capital industrial e financeiro mundializados. 

Assim, torna-se fundamental realizar novas “leituras” do território, pois a 

relação capital x trabalho se territorializa sob múltiplas formas, desloca e requalifica as 

contradições, os conceitos, as categorias, denotando diferentes sujeitos políticos e 

objetivando manter a hegemonia no processo produtivo. É pela apreensão do território que é 

possível compreender a dinâmica societária, as suas formas e o seu conteúdo, 

evidenciando as ações emancipatórias materializadas a partir do enfrentamento capital x 

trabalho. Para isso, há que estar atento à dominação de classe e à subordinação do 

trabalho ao metabolismo social do capital, processo esse que pode ser verificado a partir da 

dinâmica sócio-territorial. 

Há uma combinação de diversos fenômenos que aliam os interesses das empresas 

transnacionais, do Estado e das elites locais e regionais, que culminam na reformatação das 

alianças de classe, que alteram substancialmente o pacto agrário, pautado no latifúndio 

agropecuarista hegemonizado pelos empresários rurais. Surgem novos elementos, novos 

atores sociais, novas categorias de trabalhadores, novas demandas, que associadas 

produzem novas territorialidades. As alterações nas relações de poder, a (des)construção 

de formas identitárias, a natureza reivindicatória dos territórios hegemonizados pelo capital 

com o intuito de asseverar maiores ganhos, seja na forma de infra-estrutura, redes viárias, 

políticas creditícias e tributárias etc., evidenciam os novos constructos identitários nas áreas 

cerradeiras. 
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A territorialização implica perceber o enraizamento territorial, a valorização do 

território e o enredamento desse território nas complexas relações globais, garantindo o 

“marketing territorial”. A valorização das condições naturais-sociais-culturais coloca o 

território como aberto às inovações, ao progresso, que indubitavelmente atinge todos, seja 

na rearticulação das elites e das relações de poder, seja enquanto potenciador das mazelas 

sociais para parcela significativa dos trabalhadores. Se o progresso é portador do capital, ao 

ser ideologizado pelas elites, se efetiva, enquanto materialidade da produção capitalista. Por 

isso não se pode desconsiderar os seus aspectos de negatividade, vez que “aparentemente” 

forja um pacto de alianças, não apresentando as contradições que são, inclusive, condição 

para a sua operacionalização. 

A reunificação cidade/campo, patrocinada pelas necessidades de acumulação 

(autoexpansão) do capital, redimensiona as formas de ocupação e produção com impactos 

substanciais nas suas ações políticas construídas pelos trabalhadores. Alguns elementos 

não podem ser negligenciados nessa análise, destacando-se a expansão da rede viária e a 

difusão das informações que atingem os lugares, gerando comportamentos e valores que 

tendem a ser universais, na medida em que são imposições dos mercados 

transnacionalizados. Entretanto, há níveis de aceitação e assimilação, a depender da 

constituição histórica e da composição social e política dos lugares, que podem se colocar 

abertos às inovações e/ou estabelecer resistências parciais ou totais à inserção aos novos 

parâmetros produtivos. Dessa forma, percebe-se desafios teóricos e metodológicos para 

pesquisar o campo, sendo necessário elaborar novos conceitos e/ou recuperar outros tidos 

como ultrapassados (a partir das pesquisas) como condição para apreender as 

complexidades territoriais existentes. 

Na atualidade destaca-se a importância da pluralidade enquanto condição primordial 

para as investigações geográficas avançarem, embora as várias tendências defendam 

posições discordantes, são relevantes para estabelecer o debate e os distintos olhares 

sobre a realidade no campo. No que tange à agricultura, há que se considerar o tempo 

histórico para verificar de forma mais nítida as formas de controle do capital sobre o trabalho 

através da racionalização do uso e manejo do território, consubstanciadas em tempos 

distintos num mesmo espaço. 

A modernização da agricultura que praticamente se tornou um paradigma de 

interpretação das transformações espaciais, principalmente nas áreas de Cerrado, necessita 

ser amplamente repensada. A indagação se dá sobre a apropriação das pesquisas 

realizadas, que não conseguem avançar além das constatações acerca da natureza 

perversa para os trabalhadores da terra e para o meio ambiente. Propõe-se compreendê-la 

enquanto modernização capitalista do campo, considerando o movimento do capital global 

através da reestruturação produtiva e da agudização dos conflitos que redundaram em 
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queda nas taxas de lucro. Era necessário reinventar formas e relações sociais de produção 

que assegurassem a natureza expansionista do capital e, paralelamente, sugerissem novas 

perspectivas para os trabalhadores, diluindo as ações políticas e apontando para uma aldeia 

global, conforme Ianni (1995), onde todos pareciam ser constituídos do mesmo barro. 

As investidas econômicas associadas ao aparato político e ideológico afetaram 

duramente as organizações dos trabalhadores, facilitando a recomposição espacial do 

capital, na medida em que promovia a fragmentação espacial do trabalho. Assim, a 

modernização da agricultura no Centro-Oeste e vizinhanças é acelerada e promove a 

produção destrutiva, com conseqüências significativas para os povos cerradeiros6 e para o 

Bioma Cerrado. A modernização da agricultura que aparentemente homogeneiza o espaço, 

padronizando formas de produção, de consumo e de relações sociais de trabalho, precisa 

ser pesquisada a partir das contradições, das clivagens e não apenas das teses tradicionais, 

que não possibilitam a percepção dos desdobramentos para o trabalho, tampouco para as 

ações que visam fortalecer a luta pela terra e pela reforma agrária. 

Essa posição política e científica é diferente das alternativas apontadas por 

pesquisadores que tentam amenizar a relevância e a atualidade da reforma agrária e se 

enveredam por discussões sobre (des)envolvimento rural sustentado e políticas públicas 

pontuais, com o objetivo de amenizar ou diminuir as graves distorções sociais e econômicas 

existentes. Sob esse prisma os pesquisadores formulam avaliações forjadas, com o intuito 

de evitar “convulsões sociais”, nada interessantes ao empresariado moderno. A estratégia 

de minimização do conflito em torno da posse da terra no meio rural, tanto em relação à 

prática das ações, quanto dos documentos norteadores da política fundiária e agrária do 

Estado, tem como único objetivo a construção de um consenso social amplo. O Banco da 

Terra, a Bolsa de Arrendamento são as principais marcas que ainda garantem a vigência do 

Projeto Novo Mundo Rural. Enfatizando a participação da sociedade civil na gestão dos 

programas de (des)envolvimento, os protagonistas desse projeto atraem a opinião pública e 

os trabalhadores para a tese de que a saída para a construção de um consenso entre todos 

os grupos sociais deve viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico harmônico e favorável 

para todos. 

A idéia do desenvolvimento rural (local) seguido dos adjetivos humano, solidário, 

sustentável etc., forja os elementos que vão soldar os interesses centrais da sociedade 

produtora de mercadorias, na qual subjaz a lógica da rentabilidade, da concorrência e do 

controle social pelo capital. Ficam secundarizadas e mesmo desconsideradas as questões 

                                                 
6 Refere-se às classes sociais que historicamente viveram nas áreas de Cerrado constituindo formas de 
uso e exploração da terra a partir das diferenciações naturais-sociais, experienciando formas materiais 
e imateriais de trabalho, denotando relações sociais de produção e de trabalho muito próprias e em 
acordo com as condições ambientais, resultando em múltiplas expressões culturais. 
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sociais emergentes no campo, que se ligam à concentração da terra, de renda e de capital, 

pois a questão agrária não mais possui um caráter estrutural, como defende Martins (2001), 

ou não apresenta impasses ao desenvolvimento do capital. (THOMAZ JÚNIOR, 2003). Essa 

posição acerca da questão agrária se expressa, concretamente, na tentativa de mascarar os 

atos de barbárie praticados pelo capital, pelos latifundiários e pelos órgãos repressivos do 

Estado, sobretudo com os assassinatos de trabalhadores e lideranças, bem como a 

parcialidade da justiça em favor do latifúndio. 

Ainda sobre a reforma agrária, há que ter maior intercambiamento entre os 

trabalhadores (urbanos e rurais), mesmo porque a ação política é coletiva, pois a luta pela 

terra e pela reforma agrária deve ser a pauta prioritária dos movimentos sociais no país. A 

questão da terra é elemento fundante para a solubilidade de históricos problemas sociais e 

econômicos vivenciados pelos trabalhadores brasileiros. Aqui, intenta-se apontar algumas 

tendências que se propõem a entender a realidade existente no campo brasileiro. Nesse 

caso em estudo, destacam-se aquelas que marcam o debate acadêmico na atualidade. 

Obviamente esse debate necessita ser pontuado no tempo e no espaço, pois são grandes 

as influências de outras áreas das ciências e da conjuntura político-econômica internacional 

e nacional, além das ações decorrentes da luta de interesses entre as frações do próprio 

capital e os interesses dos trabalhadores, bem como internamente às suas entidades de 

organização. 

De forma sucinta pretende-se apenas situar as principais tendências dos estudos em 

Geografia Agrária no país, destacando o debate contemporâneo e as perspectivas políticas 

postas na construção de novas interpretações. 

A primeira tendência privilegia a agricultura camponesa, com enfoque na luta e na re-

Existência, mediante o processo de (re)criação do campesinato, apontando, enquanto 

perspectiva política, a luta pela terra e pela reforma agrária e as especificidades que 

envolvem o “mundo camponês”. A reforma agrária é necessária e urgente, como parte do 

processo de reconstrução da identidade camponesa. Comungam dessa perspectiva as 

pesquisas desenvolvidas por Bernardo Mançano Fernandes, Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

e outros, denotando grande influência no meio acadêmico atual, principalmente a partir da 

destacada ação política empreendida pelos camponeses e trabalhadores da terra. 

A segunda tendência prioriza a agricultura familiar, baseada nas relações de trabalho 

familiar, onde os conflitos pela posse da terra tendem a desaparecer, na medida em que 

esses produtores rurais se integram ao mercado. Não há alternativa para os produtores 

rurais que não seja a tecnificação e a especialização, objetivando atender as demandas 

colocadas pelo mercado. Por isso, utilizam como elemento estruturante a presença do 

Estado, que, toma para si os interesses do capital, viabilizando políticas públicas e parcerias 
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com o intuito de possibilitar o (des)envolvimento local e sustentável, mas de maneira a 

sedimentar o capital. 

Essa formulação cai como uma bomba para os trabalhadores e seus 

efeitos são devastadores porque ganha dimensões sociais e 

territoriais maiores do que aqueles segmentos que originariamente a 

formularam. Daí ser mais importante ser considerado agricultor 

familiar do que camponês, inclusive quando os papéis sociais são 

forjados pelo próprio Estado, quando estipula enquadramentos que 

predefinem a existência dos atores sociais que podem se beneficiar 

de créditos agrícolas, subsídios etc. No âmbito dos trabalhadores, 

das suas organizações políticas de representação (sindicatos, 

associações, cooperativas e demais esferas dos movimentos 

sociais), ainda seguindo o exemplo em questão, entre os próprios 

trabalhadores há atribuições de pesos e valorações ao se 

entenderem como camponês e, atribuir às demais expressões do 

trabalho no campo, agricultor familiar, assalariado e vice-versa, 

importância e até exclusividade do ponto de vista da existência 

social. Isso poderia parecer trágico se não fosse cômico, pois 

também se faz presente na ambiência acadêmica e intelectual7, e se 

espalha para os aparelhos de Estado, como é o caso do NEAD8, 

com rebatimentos para as demais esferas da convivência social, 

especialmente no meio partidário e político, como encontramos a 

situação predominante no PT (Partido dos Trabalhadores) em nível 

nacional. (THOMAZ JÚNIOR, 2003a, p. 08). 

O (des)envolvimento de atividades rurais não-agrícolas como a agricultura part-time 

e a pluriatividade (combinação de atividades agrícolas com não-agrícolas) passaram a ser 

apresentadas como a alternativa para os conflitos fundiários no país. (SILVA, 1999). A 

“solução” passou a ser a implementação de atividades não-agrícolas inseridas a partir do 

processo de urbanização do meio rural (moradia, turismo, lazer e outros serviços) 

consorciadas com atividades de preservação do meio ambiente e pequenos negócios 

agropecuários intensivos (piscicultura, horticultura, floricultura, fruticultura de mesa, criação 
                                                 
7 Não se trata de fechar as portas para o debate, entretanto há um bloco intelectual nas universidades 
públicas que atuam frontalmente contra a Reforma Agrária mas que há pouco tempo defendiam essa 
bandeira. Os casos mais emblemáticos, dentre tantos outros, são do professor José de Souza Martins 
(USP) e do sociólogo Zander Navarro (UFRGS). 
8 O Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD), criado no governo FHC, e vinculado 
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, é onde se concentra a inteligentisia incorporada ao poder 
estatal, para formular políticas para conter o avanço dos movimentos sociais envolvidos na luta pela 
terra e pela Reforma Agrária, coibindo assim ações que não passem pelo crivo das alianças que 
beneficiam a burguesia rural e os latifundiários.  
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de pequenos animais etc.), que buscam “nichos de mercado” muito específicos para a sua 

inserção econômica. Essa tese não considera a existência de uma agricultura camponesa, 

tampouco de um ethos de campesinidade (WOORTMAM, 1997) que perpassa as 

manifestações sociais e culturais de grande parcela dos povos cerradeiros. 

De acordo com essa abordagem, a reforma agrária não é tão necessária, pois 

grande parcela da população já vive nas cidades, e caso a reforma agrária seja executada, 

há que considerar diversos fatores de ordem econômica para a sua implementação. 

Diversos grupos de pesquisa, dentre eles aqueles coordenados por José Graziano da Silva 

e José Eli da Veiga e outros, partilham dessa interpretação. 

A terceira tendência centra sua atenção no desaparecimento paulatino e gradativo 

dos camponeses, reafirmando a tese clássica acerca da diferenciação social do 

campesinato. Assim, a perspectiva para o campesinato brasileiro será a sua lenta extinção 

mediante a implantação da mecanização e da agroindustrialização no campo, que 

implementam de forma crescente o assalariamento rural. Nesse grupo colocam-se em 

grande parte, pensadores de origem pecebista9 (Partido Comunista Brasileiro) e diversos 

outros estudiosos, que possuem como referência uma “leitura” particular do marxismo em 

relação ao processo revolucionário e à implantação do socialismo no país. 

A quarta tendência10 – em consolidação – tenta apreender as novas configurações 

geográficas a partir de uma análise centrada no desenvolvimento das forças produtivas e as 

conseqüentes alterações nas relações de trabalho, referenciando-se na concepção 

marxiana de sociedade e de natureza. As pesquisas, ainda recentes, norteiam-se pela 

reestruturação produtiva do capital (após os anos 1970), onde o capitalismo, hegemonizado 

pelo capital financeiro, promoveu substanciais valorações nos territórios e propiciou, 

conseqüentemente, distintas territorialidades. Considera que há diferentes categorias de 

trabalhadores da terra (temporários, subcontratados, domiciliares etc.) e camponeses, que 

enquanto “classe trabalhadora”, no sentido ampliado, necessitam agregar ações políticas 

conjuntas, com o intuito de atingirem a unidade na ação política e, assim, terem 

efetivamente as condições de iniciarem um processo radical de transformação do desenho 

societal vigente. 

Reafirma a centralidade do trabalho e volta-se de forma contundente contra as 

investidas do capital (controle social) sobre o trabalho, denunciando a sua natureza 

perversa, destrutiva, e excludente, componentes esses, deliberadamente, esquecidos pela 
                                                 
9 SANTOS, R. (Org.). Questão agrária e política: autores pecebistas. Rio de Janeiro: Editora da UFRRJ, 
1996. 
10 Nessa última tendência situam-se as pesquisas desenvolvidas por Antonio Thomaz Junior - 
coordenador do CEGeT (Centro de Estudos de Geografia do Trabalho); FCT/UNESP – Presidente 
Prudente/SP e pelos pesquisadores sob sua orientação. Ainda, Ruy Moreira (UFF/RJ) apresenta essas 
preocupações, dentre outros pesquisadores espalhados por outras áreas do país. 
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intelectualidade neoliberal. Compreende que a materialização das formas perversas também 

possibilita leituras diferenciadas do fenômeno e aponta a necessidade histórica da 

emancipação dos trabalhadores dessa forma de contrato, pautado na típica relação capital x 

trabalho, hegemonizada pelo capital financeiro e suas frações nos mais distantes rincões do 

Planeta. 

Atualmente a formulação e a sistematização dessa tendência possui como locus 

operandi o CEGeT – Centro de Estudos de Geografia do Trabalho – que objetiva efetivar a 

discussão a partir da revista PEGADA e da Jornada do Trabalho11, realizada anualmente 

desde 1999. Nos últimos anos, a realização de diversos congressos e simpósios, no Brasil e 

no exterior tem possibilitado um amplo debate com diversos pesquisadores que estão 

desenvolvendo pesquisas, tendo como preocupação central a reestruturação produtiva do 

capital e os rebatimentos no trabalho e nas instâncias políticas representativas dos 

trabalhadores. 

Pensar o novo conteúdo na relação cidade-campo é uma necessidade, uma vez que 

as idéias estão consolidadas e expressam uma correlação de forças entre os diversos 

segmentos acadêmicos. Muitos desses, se enclausuram nos gabinetes e, assim, formatam 

realidades em constante processo de transformação, ao agarrarem as tábuas de salvação, 

“alumiando” o caminho para os menos afortunados cientificamente. O debate sobre a 

relação cidade-campo é uma das mais importantes formas de adquirirmos consciência das 

vivências e das experiências e das ações decorrentes da crise da sociedade 

contemporânea. Para tanto, não se deve discutir as transformações espaciais sem 

considerar os processos, aparentemente intrínsecos a pesquisa, pois se corre o risco de 

tentar compreender as permanências, mas sem o movimento da história. Essa atitude pode 

dar satisfação emocional ou intelectual, todavia, não propiciará atingir o âmago do problema 

e/ou da realidade pesquisada. 

Realidades aparentemente distintas (como se fossem mundos diferentes), mas 

regulados pelas relações sociais. Isso tudo impede muitos pesquisadores de perceber e, 

assim, reconhecer que o caráter específico do capitalismo não está na utilização de 

máquinas aperfeiçoadas e/ou de técnicas modernas na agricultura, mas no fato de que a 

propriedade de tais coisas está concentrada nas mãos de uma minoria, portanto, a questão 

fundante é a necessidade de romper as históricas formas societais centradas na 

propriedade dos meios de produção. 

A possibilidade de superação está na capacidade de determinação do futuro e na 

tentativa dar novo sentido as decisões políticas. Para tanto, há que se apropriar de uma 

                                                 
11 Mais informações www.prudente.unesp.br/ceget 
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nova consciência, na medida em que o presente não é alvissareiro, mas apresenta as 

potencialidades criadoras, enquanto condições objetivas e subjetivas para animar uma ação 

política transformadora, agregando diferentes atores políticos, mas, com o cuidado de que a 

diferença não seja apenas mais um discurso para manter a “normalidade” do metabolismo 

social do capital. 

O Agronegócio nas Áreas de Chapadas no Cerrado Goiano 

A ocupação “racional” e indiscriminada das áreas de Cerrado, precisamente a partir 

da década de 1970, relaciona-se ao processo de crise do processo produtivo mundial – 

padrão de regulação – que explicitou mudanças no seio do metabolismo social do capital 

(MÉSZÁROS, 2002), mediante a hegemonia do capital financeiro, possibilitando um 

crescente endividamento dos “países periféricos” e a expansão de poucas grandes 

empresas pelos territórios mundiais. No Brasil, essa situação pode ser compreendida a 

partir da decisão política estatal/privada, de retomar a Marcha para o Oeste, idealizada 

desde o século XIX, mas, efetivamente implementada a partir de Getúlio Vargas com o 

objetivo de ocupar os “vazios demográficos”. 

A construção de Goiânia, o rodoviarismo e a construção de Brasília expressam a 

opção política e econômica em “ocupar” o centro-norte do país, com prioridade para as 

áreas de Cerrado. As argumentações favoráveis eram diversas, desde a concepção de 

“vazios demográficos” até a idéia de que o Bioma Cerrado, tido e havido, como improdutivo 

e subutilizado poderia ser incorporado aos interesses mercadológicos, através dos avanços 

técnicos e científicos. 

Dessa forma, foram construídas as ações políticas (planejamento econômico), as 

ações econômicas (capital privado nacional e transnacional), as ações sociais (melhoria da 

infra-estrutura e da qualidade de vida da população local e regional) e as ações culturais 

(ideologia do atraso, do isolamento), entre outras argumentações, com o intuito de criar 

consensos sociais em torno da implementação das atividades modernizantes na 

agropecuária do Planalto Central. Essas motivações, no contexto da ditadura militar 

praticamente não foram questionadas, possibilitando a “livre territorialização” do capital, 

negando a trajetória histórica dos camponeses e dos trabalhadores da terra que foram 

forçados a adotarem o moderno, a “civilização”, as formas de vida e visões de mundo 

centradas no mercado, hegemonizado pelos grandes complexos industriais e financeiros 

mundializados. 

As transformações espaciais decorrentes dessas investidas culminaram em novas 

paisagens nas áreas cerradeiras. Da pecuária extensiva, da agricultura tradicional e 

camponesa restou muito pouco, pois a agropecuária moderna com os maiores índices de 

produção e produtividade do país, expulsou as “velhas” formas de uso e exploração da terra 
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para as áreas de fronteiras, para as áreas urbanas e/ou para os fundos de vales que se 

tornaram refúgios para os camponeses e trabalhadores da terra desterritorializados. Em 

Goiás, a (re)arrumação espacial se efetivou a partir da desagregação dos tradicionais 

ocupantes de terras que, em sua maioria, se dedicavam à pecuária extensiva. A expulsão 

dos camponeses e trabalhadores da terra que praticavam a agricultura camponesa, cedeu o 

direito de usufruto àqueles que possuíam capital financeiro e experiência acumulada, vindos 

do sul do país, onde a agricultura moderna se iniciara a partir da década de 1950. 

Os incentivos creditícios e fiscais, o baixo custo da terra, a topografia plana das 

chapadas, o clima favorável, a disponibilidade de água, a infra-estrutura construída pelo 

poder público e os diversos programas estatais, estimularam os investimentos dos 

empresários rurais. Os novos proprietários rurais (muitos movidos pela possibilidade de 

reprodução ampliada de capitais, visto que nas áreas de origem a referida expansão estava 

dificultada, dentre eles outros fatores pela valorização das terras) com tradição no cultivo de 

grãos chegam e fazem a política da terra arrasada, impondo valores, comportamentos e 

atitudes que negavam as experiências, as vivências e os saberes dos povos cerradeiros. 

A relação com o meio-ambiente sofre brusca alteração, principalmente nas áreas de 

chapadas, até então “sub-aproveitadas”, pois apresentavam solos pouco férteis para cultivos 

intensivos e excesso de água no período chuvoso, o que dificultava as atividades agrícolas. 

Os chegantes, portadores do “progresso”, utilizaram o aparato técnico e tecnológico 

disponibilizado pelas pesquisas científicas, propiciando a transformação de áreas até então 

pouco produtivas em celeiros agrícolas. 

As inovações técnicas e tecnológicas excluíram e excluem aqueles que não têm 

formação técnica necessária para o exercício das novas funções, forçando-os a migrar para 

outros lugares, em geral áreas urbanas. Contudo, sabe-se que não há emprego para todos, 

em função do “enxugamento” proposto pela reengenharia e pelas alterações no processo 

produtivo que, na origem, eliminam postos de trabalho. Ainda, o discurso da insuficiente 

qualificação dos camponeses e trabalhadores da terra é reforçado para mascarar as razões 

da crise estrutural do capital, responsabilizando os excluídos pela sua condição sócio-

econômica. 

Há diferentes perspectivas para os trabalhadores da terra: alguns possuem um 

saber-fazer que consideram como uma qualificação, pois sabem trabalhar a terra e o que 

querem é apenas assegurar o sustento da família. Denotam clareza da sua especialidade, 

no trato com a terra. Mas não é só isso, expressam a autonomia conferida pela posse da 

terra, e, daí, a necessidade de um pedaço de terra, na medida em que não estão totalmente 

separados do produto do seu trabalho. Outros desejam continuar trabalhando nas áreas 

urbanas, pois perderam a consciência de sua especialização (o trabalho na terra), 
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incorporando os discursos da empregabilidade. Aspiram ser operários, trabalhadores 

assalariados fixos e, para tanto, se distanciam das suas origens, negando até mesmo o 

modo de vida rural. 

As Mudanças no Trabalho e a Urgência da Reforma Agrária 

A reestruturação produtiva do capital que vem sendo implementada em âmbito 

mundial, mas especificamente nas áreas de Cerrado, mediante a territorialização acelerada 

dos agentes do capital (empresas rurais, agroindústrias etc.), propiciou alterações nas 

relações sociais de produção, com profundas mudanças no trabalho e, especificamente, na 

ação política dos trabalhadores. A “nova” organização da produção (flexibilização, 

desregulamentação etc.) e as conseqüentes mudanças nas relações sociais de trabalho 

(superexploração, sujeição, precarização etc.) ainda não foram totalmente assimiladas pelas 

organizações sociais e sindicais (sindicatos dos trabalhadores, movimentos sociais, 

cooperativas, associações etc.), que não conseguiram dar as respostas adequadas às 

novas investidas do capital, seja no campo, seja na cidade. 

Esse processo produz mobilidade populacional, altera as relações sociais de 

produção e introduz novas modalidades de trabalho. Como resultado das pesquisas de 

campo observou-se o operador temporário de máquinas agrícolas, os trabalhadores 

temporários nas lavouras de soja, milho, trigo e algodão e, os novos trabalhadores, 

“adestrados” para operar os sistemas informacionais das modernas máquinas e 

implementos agrícolas que fazem parte da realidade do agronegócio no Cerrado goiano. 

Alguns pesquisadores questionam sobre o que há de novo no rural brasileiro, vez 

que o processo de “urbanização do campo” promoveu a concentração populacional nas 

áreas urbanas diante da expulsão dos camponeses e trabalhadores da terra da terra de 

trabalho12. Atualmente, parcela desses sujeitos sociais busca se reterritorializar através da 

luta pela terra e pela reforma agrária, incorporando-se aos diversos movimentos sociais que 

lutam pela reforma agrária, destacando-se o MST – Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra e o MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens. Estes movimentos sociais 

concebem a reforma agrária como uma política que ultrapassa a mera distribuição de terras, 

questionando o modelo econômico e energético impulsionados pelo capital e adotados pelo 

Estado. 

As pesquisas que tratam da modernização da agricultura nas áreas de Cerrado 

enfatizam as transformações espaciais (sociais e ambientais) a partir de duas opções 

teórico-metodológicas. De um lado, lamentam as mazelas sociais descrevendo e 

caracterizando, minuciosamente, as condições impostas aos camponeses e trabalhadores 

                                                 
12 Ver MARTINS, J. S. (1986). 
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da terra, sem, contudo, considerar as alternativas viáveis e exeqüíveis que, historicamente, 

foram e continuam sendo implementadas pelos povos cerradeiros. De outro, fazem uma 

apologia ao modelo adotado – o agronegócio – que assegura produção e produtividade de 

grãos essenciais ao “bem-estar da humanidade” e, por isso, sem qualquer possibilidade de 

ser questionado. 

Na origem, essas duas abordagens se assemelham, pois acabam por apresentar um 

quadro que reforça as imposições do capital e as estratégias de controle social, não 

considerando as perspectivas políticas construídas pelos trabalhadores. Aos camponeses e 

trabalhadores da terra que não foram expulsos restaram as áreas dissecadas (fundos de 

vales), que não puderam ser incorporados pela agricultura moderna em virtude das 

condições orográficas. 

A necessidade de políticas compensatórias que reforçaram o assistencialismo oficial 

e/ou a indigência assistida13 onde estão milhares de famílias, mascaram a complexa 

situação em que vivem os trabalhadores que lutam pela terra no Brasil. A alternativa mais 

acertada passa pela implementação de uma ampla reforma agrária que contemple as 

necessidades desses trabalhadores, assim como, as diferenciações entre as várias 

realidades geográficas brasileiras. Apontar políticas compensatórias, sem dizer da urgência 

da reforma agrária é não querer alterar a estrutura fundiária, base das classes 

historicamente hegemônicas, tanto no campo quanto na cidade. 

Negar a importância da reforma agrária é não querer “mexer” na estrutura fundiária e 

manter os privilégios de classe, enquanto milhões clamam por pão para seus filhos. Quando 

é adotado o termo agricultura familiar negligencia-se essa reflexão e abandona-se a 

perspectiva histórica de luta pela terra, “fechando” os olhos aos movimentos sociais que 

lutam pela reforma agrária, tentando calar, através da “força da razão”, as vozes sufocadas 

que teimam em re-Existir (GONÇALVES, 2003), até que a terra seja, de fato, uma realidade. 

O discurso do agronegócio, centrado na incorporação das terras “improdutivas” e/ou 

no potenciamento da produção e da produtividade, mediante a densidade das áreas 

cultivadas com incremento técnico e tecnológico, redunda em crescente degradação dos 

recursos naturais e no aumento do desemprego no campo e na cidade. Esses discursos 

                                                 
13 A partir da década de 1980, Goiás se tornou um grande laboratório de políticas de “compensação 
social”, atendendo as demandas de milhares de famílias – camponeses e trabalhadores da terra, que, 
expulsas do campo, ocupavam de forma desordenada as áreas urbanas, principalmente as metrópoles 
(Goiânia e Brasília), mas também nas médias cidades goianas. A política clientelista conservava o 
estilo populista, como forma de amainar as possíveis convulsões sociais e consolidava o novo pacto 
social entre as velhas elites oligárquicas e os empresários rurais. O Estado acenava com estímulos 
fiscais e infra-estrutura assegurando a modernização conservadora da agricultura e, 
concomitantemente, acalentava os trabalhadores desterritorializados com políticas assistencialistas, 
perpetuando no poder as elites conservadoras. 
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precisam ser desmascarados e ao fazê-lo é urgente reafirmar a viabilidade social e 

econômica de uma ampla reforma agrária no país, com a possibilidade de combinar 

diferentes usos e modalidades de exploração da terra, em consonância com as condições 

edafoclimáticas, as vivências e as experiências já construídas. 

O estudo de Oliveira (2004)14, nos mostra, amparado nos dados do Censo 

Agropecuário de 1995/96 (IBGE), que são as pequenas unidades de produção que 

produzem a maioria dos produtos agropecuários15. Enquanto representam 94,0% do número 

e 29,2% da área, se responsabilizam, considerando as lavouras temporárias: por 38,0% do 

rebanho bovino; 71,5% da produção do leite; 79,3% de ovos de galinha; 55,0% do algodão 

herbáceo; 78,5% do feijão; 92,0% da mandioca; 54,4% do milho em grão; 34,4% da soja em 

grão; 20,0% da cana-de-açúcar, sendo, pois, esse o único caso em que as grandes 

unidades (33,1%) superam as pequenas, com as médias representando 47,0%, assim como 

no caso do arroz em casca (42,7%), na soja em grão (43,7%); e na silvicultura16 a base de 

65,3%, 

Para os produtos oriundos das lavouras permanentes, as marcas em favor das 

pequenas unidades de produção também são expressivas: 76,0% do algodão arbóreo; 

85,4% da banana; 70,4 do café em coco. Tudo isso reflete na superioridade das pequenas 

unidades de produção (56,8%) no valor da produção (animal e vegetal), e também nas 

commodities (laranja, café e cacau), enquanto as médias detêm 29,6% e as grandes 13,6%. 

Em relação ao pessoal empregado, essas grandezas se repetem, pois de um total de 

18.000.000 de trabalhadores, as pequenas unidades representam 87,3% e as grandes 

apenas 2,5%. 

É importante enfatizar que mesmo diante da superioridade das pequenas unidades, 

os latifúndios “escondem” a terra improdutiva, sabendo-se que, historicamente, o papel da 

grande propriedade no Brasil é de servir como reserva patrimonial de valor para as elites e 

setores hegemônicos, ao contrário das pequenas, que sempre se vinculam à produção, daí 

sua participação destacada no agronegócio. (OLIVEIRA, 2004). 

Essa realidade deve ser compreendida considerando: a) as mediações que garantem 

o processo de reprodução do capital; b) a intensificação da mecanização do processo de 

trabalho e toda ordem e dimensão do controle social (formas recriadas que revelam a 

                                                 
14 Referimo-nos ao texto “Barbárie e Modernidade: O Agronegócio e as Transformações no Campo”. 
Cadernos do XII Encontro Nacional do MST. São Paulo: MST, 2004.  
15 Considerando-se, pois, a classificação dos estratos de área da Reforma Agrária, ou seja: menos de 
200 hectares (pequenas); de 2001 a menos de 2000 hectares (médias); e com mais de 2000 hectares 
(grandes). 
16 Considerando-se carvão vegetal (67,8%), madeiras em tora (55,1%) e madeira para papel, 
(73,1%). 
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expropriação, a subordinação do trabalho); c) a apropriação da renda da terra pelo capital; 

d) a execução e extinção das políticas públicas etc. 

Por esse viés podemos identificar as contradições que revestem e redefinem o 

agronegócio no Brasil, e que mistificam a existência de um campo moderno e um campo 

atrasado. A esse respeito, o marketing reforça os números que engrandecem o significado 

mercantil e econômico do agronegócio (como sinônimo da supremacia da produção para o 

mercado mundial), especialmente quando isso tem a ver com os setores que se 

responsabilizam pelas 123.000.000 de toneladas de grãos produzidas em 2003, com 

superávit na balança comercial (US$24,8 bilhões), com destaque para as exportações do 

complexo soja (US$7,8 bilhões)17, carnes (US$4,8 bilhões), açúcar (US$2,1 bilhões), 

madeira e suas obras (US$2,0 bilhões), suco de laranja e fumo (US$1,0 bilhão), etc. 

Ora, pensar uma política agrícola para gerar mais empregos no campo a partir da 

modernização capitalista da agricultura, tal qual foi implementada pelas grandes empresas 

rurais, significa não perceber que essas medidas atendem apenas aos interesses 

expansionistas do grande empresariado e, jamais, significará solução para os graves 

problemas vivenciados pelos camponeses e trabalhadores da terra e, tampouco, para as 

questões ambientais, mascaradas sob o discurso do (des)envolvimento sustentado, que na 

verdade, objetiva assegurar as condições adequadas para a expansão e a reprodução do 

capital. 

Os postos de trabalho no campo estão sendo reduzidos através da adoção das 

técnicas modernas e a maioria dos “empregos” que surgem não podem ser defendidos 

diante das condições de sujeição e precarização, que se assemelham àquelas dos 

primórdios do capitalismo. (ALVES, 2000). O crescente aumento da subproletarização e da 

precarização do trabalho nos faz refletir e ter cuidado com o argumento da geração de 

emprego e renda diante de uma espetacularização da miséria e da pobreza e da 

constatação das mais degradantes formas de existência humana. 

É preciso indagar até que ponto isso é viável: manter a superexploração do trabalho 

no campo sob alegação de que se está gerando “empregos”. Esse discurso, inclusive 

realizado por defensores da esquerda histórica (ANTUNES, 2001) é um engodo e não pode 

ser aceito, sob pena de capitularmos frente aos equívocos colocados e, ainda, reforçarmos 

a sanha do capital, por meio de um discurso “humanitário”, onde a contradição viva seja 

escondida, ocasionando um descomprometimento com a emancipação social. 

O processo de deslocamento compulsório dos trabalhadores da terra em direção às 

cidades, comumente denominado de êxodo rural, termo ainda utilizado no ensino médio e 

                                                 
17 Essa denominação indica o conjunto das atividades do processamento da soja. 
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fundamental, necessita ser aclarado. Êxodo pressupõe a saída, mas não explicita as razões, 

fazendo crer que é algo natural e necessário, inclusive para as famílias migrantes. Assim, o 

significado do êxodo rural não coloca em questão o cerne do problema – a expulsão dos 

camponeses e trabalhadores da terra de suas terras de trabalho. Dessa forma, utilizamos o 

conceito de desterritorialização, por expressar a concretude do significado sócio-histórico na 

luta pela terra diante da hegemonia do latifúndio e, mais recentemente, da empresa rural no 

campo. 

Nos anos 1990, a modernização capitalista – capitalismo industrial e financeiro – 

provocou alterações no universo do trabalho propiciando novos sentidos para o trabalho. 

Algumas mudanças importantes no trabalho, principalmente nos grandes centros, com o 

crescimento da informalidade, são: diminuição dos trabalhadores com carteira assinada no 

setor privado e perda do poder aquisitivo; expansão de formas precárias de trabalho em 

tarefas subcontratadas, terceirizadas etc; crescimento do trabalho em tempo parcial, 

trabalho domiciliar, entre outros, sem qualquer regulamentação do Estado; intensa retração 

do emprego industrial e demissões em massa; crescente aumento de postos de trabalho no 

setor de serviços e no comércio, embora em condições aviltantes. 

Isso também chega ao campo, principalmente nas empresas rurais, que reordenam o 

uso e as formas de exploração da terra, implementando novas formas de trabalho, através 

da participação nos lucros para alguns trabalhadores, adoção de programas de qualidade 

total, obrigatoriedade de cursos de qualificação para o exercício das atividades mais 

complexas, orientação sobre o uso dos recursos naturais, entre outras. 

Todavia, a territorialização das empresas rurais com atividades que demandam 

intenso uso de tecnologias, não melhorou as condições de vida dos camponeses e 

trabalhadores da terra, haja vista a intensificação da precarização do trabalho e a reedição 

de diversas relações sociais de trabalho que implicaram em condições sub-humanas de 

existência. As condições degradantes de trabalho possuem diversas razões, destacando-se 

a concentração da terra, a inexistência de políticas públicas eficazes, a existência de uma 

massa de trabalhadores disponíveis para qualquer tarefa e a omissão das autoridades 

competentes. 

Apontamentos Conclusivos 

A partir dessas considerações deve se compreender os desenhos espaciais através 

das tramas do capital e do trabalho nas áreas cerradeiras e demonstrar a preocupação com 

o outro lado da moeda – a externalização do trabalho – e as ações políticas dos 

trabalhadores frente ao processo de modernização capitalista, materializado através da 

modernização da agricultura. Isso implica em fazer “leituras” do território, a partir do 
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enfrentamento capital x trabalho, com ênfase nas ações desencadeadas pelos movimentos 

sociais.  

Cabe aos pesquisadores/intelectuais orgânicos desmistificar os consensos sociais 

construídos a partir do discurso midiático e das políticas públicas, mostrar a realidade do 

campo no país, evidenciando a luta dos camponeses e trabalhadores da terra que, 

organizados, reivindicam a terra de trabalho como um direito à vida. 

 Por fim, o debate contemporâneo entre agricultura familiar e agricultura camponesa 

e as perspectivas políticas apontadas necessita ser recuperado na perspectiva de que os 

camponeses e os trabalhadores da terra são classe trabalhadora, portanto, com potencial 

emancipatório, a partir das experiências concretas dos povos cerrradeiros na luta pela terra, 

pela reforma agrária e contra o capital. 

 A expropriação e o empobrecimento dos camponeses, a precarização das relações 

sociais de trabalho, a depredação ecológica, a desterritorialização dos trabalhadores da 

terra são resultantes da histórica opção feita pelo capital patrocinado pelo Estado, que 

obteve todas as condições para a sua ampliação e reprodução no campo brasileiro. 

 Ainda, os desafios para as pesquisas em Geografia, no campo da luta 

emancipatória necessitam ser delineados, considerando as pesquisas como aportes para 

instrumentalizar a “reconquista do território” a partir da ação concreta dos movimentos 

sociais e a construção da geografia do trabalho, como condição para assegurar “leituras” 

diferenciadas dos territórios e a necessidade da pluralidade, como contraponto ao 

pensamento único, implementado pela intelectualidade neoliberal. 
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