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A ocupação “racional” e indiscriminada das áreas de Cerrado reforçou o poder 

político e econômico das elites conservadoras, a partir das empresas rurais, do Estado e 

das transnacionais impulsionadas pela agroindustrialização, estimulada pela reestruturação 

produtiva do capital mundializado. Isso significa perceber que há um movimento do valor em 

nível geral que se auto-expande, sendo que o ápice desse processo é o capital financeiro, 

hegemônico a partir dos anos 1970. 

O padrão de regulação entre o capital geral e os múltiplos capitais sofre adequações 

através de ações político-econômicas, que culminam no incremento das forças produtivas, 

impulsionadas pela ciência e pela tecnologia. Disso decorre que as formas de produzir são 

alteradas e, conseqüentemente, as configurações do trabalho, ocasionando mutações na 

forma de ser social do trabalho. Esse padrão de regulação entra em crise, devido aos 

impactos do conflito entre formas tradicionais e formas novas, que possibilitaram um 

consorciamento de atividades, evidenciando variadas formas de existência do capital e do 

trabalho. 

A partir dessa argumentação, a modernização aparece com o capitalismo e se 

metamorfoseia devido aos momentos de crise do padrão de regulação. Esse processo se 

agiganta a partir de meados do século XX, com o advento das novas relações sociais de 

produção e de trabalho, evidenciando as novas formas de valor em movimento com 

destaque para o capital financeiro. A territorialização do capital promove uma diversidade de 

territorialidades, ao mesmo tempo em que atinge “toda a superfície terrestre”, ocasionando a 

hegemonia do capital industrial e financeiro nas áreas mais distantes, agora, extremamente 

próximas aos centros de decisão mundializados. 
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Compreende que o capital na contemporaneidade se estrutura a partir da taxa de 

utilização decrescente das mercadorias, como uma das alternativas viáveis para a sua 

autoexpansão, apresentando diferenciações nos diversos lugares. É a sociedade 

descartável que, controlada, pela velocidade do consumo, implica na subutilização até 

mesmo dos produtos relativamente duráveis, que necessitam ser lançados no lixo muito 

antes de esgotada a sua vida útil. Esse processo promove impactos na distribuição dos 

recursos naturais entre os povos e uma pressão sobre os países pobres que possuem 

grandes quantidades de recursos naturais. O caráter destrutivo do consumo rápido e a 

perda de recursos naturais e sociais alteram as relações sócio-políticas, assim como 

acarreta a mais violenta expropriação e exploração das potencialidades existentes nos 

países dependentes. 

Assim, como resultado da absurda reversão dos avanços produtivos 

em favor dos produtos de consumo rápido e da dissipação destrutiva 

de recursos, o “capitalismo avançado” tende a impor à humanidade o 

mais perverso tipo de existência imediatista, totalmente destituída de 

qualquer justificativa em relação com as limitações das forças 

produtivas e das potencialidades da humanidade acumuladas no 

curso da história. (MÉSZÁROS, 1996, p.35). 

Nessa conjuntura mundial, as formas de produzir entram em crise, promovendo 

alterações nas relações sociais de produção e de trabalho. Para a maior parte dos 

estudiosos do assunto, esse momento – década de 70 do século XX – expressa a crise do 

fordismo/taylorismo e a emergência de novas formas de regulação e de gestão, culminando 

com a produção flexível. (HARVEY, 1992). Embora não haja consenso sobre o assunto, ao 

analisarem as transformações espaciais, destacam as mudanças no trabalho e o intenso 

(re)ordenamento territorial. Harvey (1992), Chesnais (1996), Antunes (2001), Alves (2000), 

Mészáros (2002), Thomaz Júnior (2002), Moreira (2003), entre outros, destacam a 

relevância de pesquisas sobre as transformações impulsionadas pela financeirização da 

economia mundial e seus impactos devido à reestruturação produtiva do capital, propiciando 

a complexificação, a heterogeneização e a precarização das relações sociais de trabalho. 

No que se refere às mudanças no padrão de acumulação no Brasil, tem-se a 

combinação de elementos do fordismo/taylorismo com as inovações trazidas pelo toyotismo. 

“(...) a transformação profunda da base técnica, em marcha no mercado, retira da metal-

mecânica fordista o papel de engendrador do dinamismo, posição assumida pela 

mecatrônica toyotista." (GONÇALVES, 1999, p. 78). As novas formas de gestão, baseadas 

na adoção de novas tecnologias no processo produtivo combinam de um lado, uma elite de 

trabalhadores altamente qualificados e, de outro, uma grande massa de trabalhadores 

subordinados a níveis de exploração e precarização, semelhantes aos primórdios do 

 9268 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

capitalismo. Nunca se assistiu uma produtividade do trabalho tão elevada, mas, jamais se 

verificou tamanha precarização e desemprego. Eis a contradição colocada pela adoção das 

novas tecnologias: aumenta-se a produção e a produtividade e, são diminuídas as 

condições de sobrevivência para milhares de trabalhadores que ficam alijados das benesses 

do “progresso”. 

A modernização da agricultura evidencia a reestruturação do capital industrial 

(máquinas, implementos agrícolas etc.) e financeiro (empréstimos) que pressionou o Estado 

a estabelecer políticas para assegurar a sua autoexpansão, mediante os desdobramentos 

das alterações no processo produtivo nos países ricos. A necessidade de novos mercados 

para seus produtos, demonstrava que as áreas periféricas, controladas pelas elites 

dependentes, no afã de se industrializarem, aceitariam os “pacotes tecnológicos” como 

forma de auxílio econômico, embora, estivessem enviando ao exterior elevadas quantias 

como parte do pagamento dos juros da dívida externa. 

A adoção de políticas públicas para a ocupação “racional” e indiscriminada das áreas 

de Cerrado foi efetivada a partir do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR (1965), 

tornando-se o principal instrumento de política agrícola no país, sem o qual, a modernização 

da agricultura brasileira não teria se efetivado com tamanha eficiência. A política creditícia 

forneceu as bases materiais para o crescimento econômico, viabilizando a internalização da 

agricultura aos setores industriais à montante (insumos e implementos etc.) e à jusante 

(indústrias processadoras). A concretização do projeto modernizador se viabilizou através 

das políticas creditícias (Tabela 01) que tiveram duplo papel: primeiro, atender o mecanismo 

da demanda colocado pelo capital, ansioso por áreas de expansão; segundo, reforçar a 

histórica concentração da renda e a centralização do poder nas mãos de um pequeno 

número de empresários rurais. 

Tabela 01 – Crédito rural: agropecuária – financiamentos 

concedidos por categoria 1965 – 2000 

Anos Custeio Investimento Comercialização Total (US$ 
Milhões) 

1965 562,40 156,60 54,30 773,30 

1970 2.112,00 666,50 1.112,90 3.891,40 

1975 8.481,90 4.357,80 4.718,30 17.558,00 

1980 12.261,2

0 

2.799,20 4.447,90 19.508,30 
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1985 6.100,60 800,50 1.438,40 8.339,50 

1990 6.546,50 588,20 1.310,00 8.444,70 

1995 3.995,30 819,20 1.207,40 6.021,90 

2000 4.878,58 1.263,55 1.372,80 6.514,97 

Fonte: Adaptado de Inocêncio, M. E. (2002). Org. M. R. Mendonça (2004). 

Conforme os dados apresentados, é no período de 1970 a 1980 que ocorreram os 

grandes financiamentos para custeio, investimento e comercialização, visando 

operacionalizar a ocupação “racional” das áreas cerradeiras. A partir de 1985, as mudanças 

nas políticas governamentais, propiciaram um regramento gradativo na disponibilização dos 

créditos para as atividades agropecuárias, uma vez que havia um relativo segmento dos 

empresários rurais que se capitalizaram e tinham as condições de competirem no mercado, 

aniquilando a maioria dos pequenos e médios empresários rurais que se “aventuravam” a 

exercer a agropecuária moderna. 

Havia um mosaico de fatores que, imbricados, foram responsáveis pelo significativo 

êxito da autoexpansão do capital em terras brasileiras. A crise do capital e a conseqüente 

necessidade de expansão rumo às áreas pouco exploradas; a reorientação dos fluxos 

migratórios, principalmente de nordestinos, em direção ao novo Eldorado, desviando a 

atenção dos graves problemas urbanos vivenciados pelas áreas industrializadas (São Paulo, 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte); o Estado centralizador e autoritário; e o entreguismo 

associado aos interesses externos justificados no contexto da Guerra Fria, entre outros, 

foram fatores fundamentais para explicar a “ocupação” das áreas de Cerrado pela 

agricultura moderna. 

Soma-se a isso, o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, que possibilitaram o 

surgimento de um aparato técnico-científico e de inovações tecnológicas, específicas para a 

agropecuária nas áreas de fronteira, no caso, para o Centro-Oeste brasileiro. Além de todos 

esses elementos havia o conteúdo político, vinculado ao desejo de afirmar o Estado 

enquanto mantenedor da ordem, com atributos para gerir os conflitos fundiários e evitar a 

reforma agrária, uma vez que a grande disponibilidade de terras nas áreas de fronteiras, 

amenizaria o conflito e a luta histórica dos camponeses e trabalhadores pela terra e pela 

reforma agrária. 

O crescente incremento de insumos e fertilizantes, assim como as sementes 

climatizadas, possibilitaram um aumento na produtividade com destaque para a soja. Na 

década de 1980, um hectare nas áreas de Cerrado permitia produzir 11 sacas de soja, já na 

década de 1990, essa produtividade chegou a 50 sacas. Paralelamente a elevação da 
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produtividade, resultando numa densidade técnica do território a partir das exigências das 

empresas rurais, ocorreu à ampliação das áreas cultivadas com a agricultura intensiva 

comercial, devido ao processo de incorporação das chapadas e a expansão mais recente 

para as terras planas que antes estavam destinadas à pecuária leiteira e/ou à agricultura 

tradicional nas áreas externas às chapadas. 

A fertilização dos solos ácidos do Cerrado possibilitou o consumo de fertilizantes a 

partir dos anos 1970, atendendo interesses das indústrias transnacionais que estimulou a 

implantação de plantas industriais no país com a presença do Estado no setor, que chegou 

a 60% da produção nacional, equivalente a aproximadamente 45% da produção consumida 

no país. Segundo o IBGE, no período de 1970-1980, o Brasil aumentou o consumo de 

fertilizantes de 2.750,060 toneladas para 10.272,127 toneladas, demonstrando a ampliação 

das áreas com agricultura moderna no Cerrado. A adição de fertilizantes, agrotóxicos e 

sementes melhoradas etc. permitiu elevados ganhos de produtividade, mas, com o passar 

dos anos, a simples adição desses insumos não significou mais tantos ganhos, fazendo com 

que a redução dos custos recaísse no trabalho, com a crescente superexploração e 

precarização das relações sociais de trabalho. 

O crescente consumo de calcário (Gráfico 01) em Goiás no período de 1980 a 

1995/96 e de fertilizantes (origem química), evidencia a incorporação dos solos do Cerrado 

aos interesses da indústria química e de fertilizantes no país. 

 
Gráfico 01 - Uso de Fertilizantes e

Calcário em Goiás (1980-1996) 
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Fonte: IBGE. Anuários Estatísticos do Brasil – 1995/96. 

Outro mecanismo essencial para a modernização da agricultura foi os incentivos 

fiscais, principalmente para a modernização setorial no Centro-Oeste e na Amazônia. 
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Os incentivos fiscais atrairiam, para esse “novo eldorado” grandes 

empresas de outros setores da economia, nacionais e estrangeiras, 

que passam a atuar na agropecuária onde não apenas a produção é 

estimulada por facilidades fiscais palpáveis, como também a própria 

propriedade adquirida “valoriza-se” especulativamente, promovendo 

ganhos patrimoniais expressivos. (GONÇALVES, 1999, p.102). 

O interesse das políticas públicas era específico para alguns tipos de culturas, com 

destaque para a soja, mediante as exigências do padrão global de modernização da 

agricultura. Inicialmente, como não era possível cultivar a soja, em função da acidez 

apresentada pelas áreas de Cerrado, após a derrubada da cobertura vegetal natural, 

plantava-se arroz como condição para preparar o solo e, posteriormente, cultivar soja e/ou 

pastagens. Assim, soja e arroz recebiam a maior parte dos investimentos do crédito rural, 

enquanto que mandioca e feijão, as denominadas “culturas de subsistência”, recebiam 

parcos recursos. Mais tarde, quando não era mais necessário o cultivo do arroz, mediante 

as pesquisas genéticas (desenvolvimento técnico-científico), o crédito rural para essa cultura 

foi sendo diminuído gradativamente, refletindo o crescimento da produção de soja e na 

estagnação do cultivo do arroz. (Gráfico 02). 

Gráfico 02 - Produção de Grãos: Brasil 
Arroz e Soja (1964 a 2001) 
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Fonte: IBGE, org. Mendonça, M. R. 2002. 

Essa atitude expressa a prioridade do processo de modernização da agricultura que 

visava atender as demandas do mercado transnacional. Os Estados de Goiás e Rio Grande 

do Sul receberam a maior parte do crédito, enquanto áreas de tradicional importância no 

cultivo do arroz, como o Maranhão, praticamente ficaram alijadas das políticas de crédito. 

No Rio Grande do Sul, havia a tradição no cultivo do arroz e a força política dos gaúchos no 

cenário político nacional; e no caso de Goiás, os financiamentos eram liberados por ser o 

cultivo do arroz, uma condição para a abertura do Cerrado para as culturas comerciais. 
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Observando o gráfico 03, percebe-se que a tendência na redução do cultivo do arroz 

ocorre em Goiás e em Catalão, evidenciando o apoio do Estado através das políticas 

creditícias ao cultivo de soja que obteve grande crescimento. 

 
Gráfico 03 - Produção de Soja e Arroz em Goiás
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Fonte: IBGE. 1970,1980,1996,1998,2000,2004. 

A produção das culturas comerciais (soja, cana, algodão, milho, café), culturas 

altamente integradas ao processo agroindustrial e aos mercados externos, tiveram 

prioridade e elevaram significativamente sua participação na economia brasileira. No que 

tange ao expressivo crescimento da soja no Centro-Oeste, quase que um fenômeno, a 

maior parcela dos autores atribuem esse fato, às facilidades de mecanização, ao cultivo em 

escala (vantagens comparativas), assim como à presença de programas especiais de 

financiamento e à construção da infra-estrutura necessária. As políticas técnico-científicas, 

de insumos e fertilizantes, de créditos, entre outras, ofereceram o suporte necessário à 

implementação das empresas rurais nas áreas de Cerrado. O êxito da modernização da 

agricultura foi notável, pois não há como negar que, do ponto de vista, da produção e da 

produtividade de certos cultivos, houve avanços extraordinários. 

Contudo, os elevados índices de produtividade da terra e do trabalho encontrados 

nos núcleos mais dinâmicos da estrutura produtiva, não podem nos intimidar, a apontar os 

problemas e fazer uma leitura das transformações espaciais pelo viés do trabalho, da 

contradição viva, enxergando os camponeses e trabalhadores da terra, os trabalhadores 

temporários e permanentes e demais categorias como sujeitos sociais, e, mais, como 

portadores de ações políticas eivadas de vícios, mas também de possibilidades 

emancipatórias, na medida em que lutam pela terra e pela reforma agrária. 
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Dessa forma, houve o reforço das elites agrárias que aliadas ao empresariado 

urbano, implementaram diversas formas de controle social, mediadas pela ação estatal, 

ocasionando a fragmentação e a desregulamentação do trabalho. O discurso da 

necessidade da produção de alimentos, associado à idéia de manter estável a balança 

comercial é massificado, como estratégia para justificar as mazelas sociais e ambientais. 

Thomaz Júnior (1996) aponta a intervenção estatal de forma direta ao anunciar enquanto 

política pública de interesse nacional o Proálcool3 – Programa Nacional do Álcool – 

evidenciando a estratégia do capital, que se apropria do Estado e, efetiva, políticas públicas 

para solucionar a falsa questão do abastecimento.  Silva (2003), denomina esse 

processo de uma modernização seletiva e parcial. Os efeitos dessa modernização sobre a 

força de trabalho no campo foram a ampliação da proletarização do camponês, o aumento 

de emprego temporário e a conseqüente deterioração das relações sociais de trabalho. A 

esse processo, Gonçalves (1999), denominou pseudomorfose da agricultura brasileira 

definida pela ocorrência de grandes transformações na estrutura produtiva, sem provocar 

rupturas no plano social e político. “(...) trata-se nada mais que uma pseudomorfose onde a 

mudança aparente esconde uma essência permanentemente reafirmadora de diferenças em 

aprofundamento.” (GONÇALVES, 1999, p. 05). Diz ainda que enquanto não houver uma 

radicalização da democratização do poder, tudo quanto for desenhado e implantado, não 

representará mais que uma transformação sem ruptura: uma pseudomorfose. Ainda, 

destaca como categoria de análise relevante a iniquidade enquanto a exacerbação perversa 

dos problemas, historicamente, advindos da questão agrária no país, ressaltando-os como 

elementos intrínsecos ao modelo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

Assim, considera que houve modernização, pois se avançou na atividade industrial 

diante da implementação de uma economia transnacionalizada, baseada no 

intercambiamento entre as mais diferentes empresas, territorializadas nos diversos espaços 

geográficos. Havia uma intencionalidade do capital que na tentativa de assegurar as 

condições de autoexpansão criou e estabeleceu um modelo de sociedade, baseada nas 

novas necessidades de produtos industrializados que atendia aos interesses da indústria, 

frente às fusões dos complexos agroindustriais na busca por novos mercados. 

No Brasil as políticas públicas adotadas propiciaram um (re)ordenamento territorial 

através da desterritorialização sob duas formas: a primeira, a desruralização, na medida em 

que os expulsos do campo seguiam em direção às grandes metrópoles, com a expectativa 

de se tornarem cidadãos, a partir do momento que fossem inseridos como consumidores e, 
                                                 
3Gestado de comum acordo entre capital e Estado, Programa Nacional do Álcool (Proálcool), instituído 
através do Decreto 76.593 de 14/11/1975, resultou no fortalecimento de uma relação secular de 
privilégios e favores especiais. Isto é, nascido em berço esplêndido, o Proálcool, selou a mediação 
estatal na atividade sucro-alcoleira, indexando a produção de álcool os objetivos centrais. (THOMAZ 
JUNIOR, 1996, p. 66). 
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para tanto, teriam que vender a sua força de trabalho; a segunda, a ocupação das áreas de 

fronteira que apresentava diversas funcionalidades, destacando-se a absorção de 

excedente populacional, amenizando a pressão pela reforma agrária e a legitimidade dos 

investimentos realizados pelo Estado, apresentando como justificativa, o atendimento às 

demandas dessas populações, mas na realidade atendia aos interesses do capital. 

A modernização da agricultura é o discurso da modernização do capital sendo 

implementado nas áreas cerradeiras, até então consideradas inóspitas, improdutivas e 

atrasadas. É conservadora porque expressa o movimento do capital na busca incessante 

pela produção do valor e mantém a estrutura fundiária concentrada. Assim, não 

consideraram que já havia sociedades organizadas pelo capital nesses espaços, desde 

tempos idos e que exerciam funcionalidades diversas, através da produção de alimentos 

e/ou por serem mercados consumidores. A modernidade se expressa através da 

modernização da agricultura, que significa a adoção de valores e comportamentos urbanos, 

mesmo para aqueles que ainda permanecem no campo. Ser moderno é ser um consumidor. 

Como a pobreza não é apenas rural, ao contrário, está também concentrada nas cidades, 

são poucas as alternativas para a sobrevivência, o que estimula o Estado e a sociedade 

civil, pressionados pelo caos urbano (violência, tráfico, seqüestros etc.) a viabilizarem 

medidas paliativas (políticas assistencialistas) sem conteúdo de cidadania. 

Nos preocupa o uso indiscriminado da modernização da agricultura para 

compreender as transformações no espaço agrário brasileiro, principalmente nas áreas de 

Cerrado. É necessário qualificar, conceituar e nomear com clareza o que se quer dizer 

quando se utiliza o termo modernização da agricultura. A impressão que se tem é que é um 

grande “guarda-chuva”, abrigando as mais diferentes abordagens teórico-metodológicas4, 

agregando e aglutinando atores sociais diferentes e até mesmo antagônicos. 

A universalização do pensamento moderno europeu não permitiu que, as lógicas dos 

que a ele resistiram, tivessem acento no debate e na discussão científica, fazendo valer a 

lógica do capital. Entretanto, esses sujeitos sociais, denominados de novos e, que 

atualmente, 

(...) põem em debate outras questões, outras relações, ele(a)s que 

tiveram que se forjar em situações assimétricas de poder mas que 

nem por isso se anularam e, mais do que resistir, Re-Existiram, se 

reinventaram na sua diferença, assim como o europeu é, também, 

                                                 
4 Ver GONÇALVES, J. S. Mudar para Manter: Pseudomorfose da Agricultura Brasileira. São Paulo, 
CSPA/SAA, 1999. 
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uma invenção na diferença embora na condição de pólo dominante 

no “sistema-mundo”. (GONÇALVES, 2003, p. 03). 

Na verdade, não se tem a transformação do Jeca Tatu num homem moderno, mas, a 

sua substituição, decorrente das novas formas de uso e exploração da terra, inauguradas 

com as empresas rurais. 

Algumas dessas abordagens se colocam claramente na defesa dos interesses do 

capital e utilizam a nomenclatura modernização da agricultura como sinônimo de progresso 

e bem-estar para a maioria da população local e regional, salientando que as possíveis 

conseqüências negativas são necessárias para se atingir o bem-comum. Nesse sentido, 

objetivam homogeneizar as diferentes formas de produzir, as diferentes relações sociais de 

trabalho, os conflitos e as contradições em torno da posse da terra, não contribuindo para 

decifrar e/ou compreender as múltiplas clivagens e contradições envoltas no processo 

social. Apontam uma perspectiva política conservadora, sem qualquer compromisso social 

com uma perspectiva analítica e crítica e, afirmam, a lógica perversa do capital no processo 

de apropriação das áreas cerradeiras, desconsiderando inteiramente o trabalho e os 

desdobramentos para os povos cerradeiros. 

Essa mesma leitura também é feita por cientistas sociais, inclusive geógrafos, que se 

colocam numa perspectiva crítica, mas que, apenas lamentam as desgraças cometidas pelo 

processo de modernização da agricultura, enfatizando o deslocamento populacional e as 

seqüelas ambientais, sem, considerar as formas de controle social, impetradas sobre o 

trabalho e a ação política dos trabalhadores. A modernização da agricultura é a expressão 

da modernização capitalista em seu movimento constante de autoexpansão, alterando o 

processo produtivo, acarretando diferenciações espaciais nos territórios, territorializando a 

contradição capital x trabalho e, assim, conformando possibilidades emancipatórias – 

contradição viva – a partir da luta pela terra e pela reforma agrária. 

A modernização conservadora da agricultura é compreendida como o processo de 

reformulação das técnicas, sem alterar as relações de propriedade que permanecem 

centradas no latifúndio moderno, escudado na denominação de empresas rurais. A 

tecnificação do latifúndio – empresa rural – significou um novo fôlego aos grandes 

proprietários de terras, dissimulados sob o discurso produtivista do agronegócio, tentando 

encobrir a necessidade da reforma agrária e descaracterizando os movimentos sociais que 

lutam pela terra. Dessa forma, não é possível compreender o processo de modernização da 

agricultura, seja na perspectiva política da modernização conservadora e/ou da 

modernização dolorosa5, ou ainda, da pseudomorfose da agricultura brasileira, sem 

                                                 
5 “Modernização dolorosa – porque é lenta e restrita – continuará o seu caminho, acompanhada por 
uma presença cada vez maior de capitais monopolistas controlando a venda dos insumos básicos 
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considerarmos o movimento mais geral do capital, pois não compreenderíamos com a 

acuidade necessária, a existência das contradições. Mas, perceber as contradições não 

basta, é necessário apreender o seu conteúdo emancipatório, possível apenas a partir da 

análise da territorialização do movimento do capital global, assim como dos múltiplos 

capitais que se associam no processo de acumulação. 

O capital ao se territorializar assegura as condições para a sua superação, ou seja, a 

possibilidade da agudização da luta de classes se efetiva mediante a ação dos movimentos 

sociais, dos sindicatos de trabalhadores, das associações de pequenos produtores, dos 

partidos políticos no campo da esquerda histórica, das organizações não-governamentais 

etc., que de forma diferenciada e vivenciando situações organizacionais distintas expressam 

as reivindicações da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, uma reflexão acerca da forma predominante de pensar as 

transformações no espaço agrário é necessária, particularmente nas áreas de Cerrado, pois 

a modernização da agricultura é tida como consolidada. Não se indaga sobre a ação e a 

atuação dos movimentos sociais e/ou mesmo sobre as fraturas e clivagens, visíveis no 

processo de modernização da agricultura. Os pesquisadores centram suas análises no 

processo de urbanização e industrialização que promoveu grandes mudanças no campo, 

e/ou nos impactos sócio-ambientais, em função do modelo empresarial adotado pelo capital 

como prioridade para a racionalização da agropecuária e para a agroindustrialização nas 

áreas cerradeiras. 

A investigação sobre os desdobramentos da modernização da agricultura torna-se 

plural e concreta, ao considerar a realidade vivenciada pelos povos cerradeiros. Isso implica 

em utilizar a categoria trabalho e as múltiplas formas assumidas (as velhas e as novas) 

relações sociais de trabalho para apreender as transformações nos territórios cerradeiros, a 

(re)definição do conteúdo na relação cidade-campo e a ação política dos trabalhadores 

(movimentos sociais, sindicais e ambientalistas). Insiste-se na tese de que a modernização 

da agricultura foi extremamente exitosa e, que, o processo de ocupação das áreas de 

Cerrado – ocupação “racional” e indiscriminada – visava exatamente obter elevada 

produtividade da terra e do trabalho. A viabilização da modernização da agricultura – projeto 

integrado e impulsionado pelas necessidades do capital em assegurar as condições de 

autoexpansão – provocou graves problemas sociais e ambientais. Entretanto, a 

preocupação fundamental era produzir com custos baixos e, isso, implicava em não 

                                                                                                                                                         
(adubos, sementes melhoradas, defensivos), os meios de produção (máquinas e equipamentos) e a 
comercialização da produção. E será cada vez mais submetido a esse estreito controle oligopolista-
monopsônico que o pequeno agricultor terá de organizar a sua produção de modo a conseguir obter o 
sustento da sua família ai empregada”. (SILVA, 1982 p. 124). 
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desenvolver técnicas e tecnologias que pudessem minorar os impactos sociais e ambientais 

decorrentes das atividades modernizantes. 

Havia uma intencionalidade pensada e efetivada a partir do estabelecimento de 

políticas públicas e privadas, demonstrando a opção realizada pelo capital e pelo Estado. O 

objetivo era o crescimento econômico do país, daí ter que compreender a lógica da 

modernização da agricultura, a partir da necessidade de universalizar as novas relações 

sociais, calcadas na superexploração, na subordinação e na precarização do trabalho aos 

interesses das novas formas de produção, operacionalização e gestão do capital. A 

heterogeneização, a complexificação e a precarização do trabalho expressa as mudanças 

decorrentes processo de reprodução do capital, baseado em novas formas de gestão e 

produção para assegurar a acumulação do capital. Assim, o espaço passa a ser construído 

na perspectiva das elites, onde o Estado aparece como o sujeito da história e o mercado 

como o locus em que o Estado e a sociedade se enraízam, não permitindo qualquer reflexão 

acerca das relações capital x trabalho. 

A modernização da agricultura significou a transfiguração das formas avançadas do 

capitalismo para as áreas, até então incorporadas ao sistema, mediante a esfera da 

circulação. Apoiada no Estado significou a implantação da racionalidade técnica e científica, 

alterando profundamente as relações sociais de produção, ocasionando mudanças 

substanciais no trabalho e, conseqüentemente, territorializando elementos que permitem 

pensar em um novo conteúdo na relação cidade-campo. 

Heterogeneização, Complexificação e Precarização do Trabalho nas Chapadas 

A modernização conservadora da agricultura possui diferenciações espaço-

temporais em razão das funcionalidades que essas áreas apresentaram frente o modo de 

regulação do capital que, a cada momento, exige uma certa adequação às necessidades do 

novo padrão de acumulação. O consorciamento entre diferentes relações sociais de 

trabalho, desde as assalariadas até a existência de relações não-capitalistas demonstra a 

captura e a imposição das novas formas de produzir com o intuito de atender a acumulação 

do capital. Goiás apresenta uma tecnologia altamente moderna, porém, não se deve pensar 

que a modernização é iniciada com o advento das técnicas modernas de produção. A 

aceleração desse processo se deu após a adoção em massa das inovações tecnológicas, 

mas, a modernização é uma construção e se confunde com o próprio processo de formação 

e consolidação do capital industrial e financeiro. A aceleração técnica promoveu uma 

justaposição de tempos. 

Há que mencionar e se possível decifrar as diferentes inter-relações entre as formas 

de trabalho existentes, dentre elas, o imbricamento entre o trabalho assalariado e as novas 

formas de gestão do processo produtivo, centradas, na intensificação do trabalho 
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precarizado, tanto no campo como na cidade. A heterogeneização e a complexificação do 

trabalho redefinem a relação cidade-campo a partir de novos desenhos societais 

constituídos nesses territórios. As novas categorias de trabalhadores, assim como as novas 

formas de auferir/apropriar renda necessitam ser pesquisadas. Entretanto, há o risco de 

visualizar apenas a capacidade transformadora do capital e secundarizar o trabalho, fato 

presente na maioria das pesquisas que desconsideram as múltiplas relações sociais de 

trabalho, camufladas, sob o escopo da modernização da agricultura, da extração do valor e 

da reprodução ampliada do capital. 

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

com destaque para o crescimento da informalidade são destacadas: 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, 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 relações de 

trabalho, através da participação nos lucros para alguns trabalhadores, da adoção de 

programas de qualidade total, da obrigatoriedade de cursos de qualificação para o exercício 

das atividades mais complexas e da orientação sobre o uso dos recursos naturais, entre 

outras. 

Dessa forma, encontramos nas empresas rurais observadas as seguintes relações 

sociais de produção e de trabalho, em acordo com as tendências enumeradas 

anteriormente, observadas nas áreas de Cerrado e nas chapadas do Sudeste Goiano. 

a) O reaparecimento do trabalho escravo, do trabalho infantil e do trabalho de idosos sob 

condições extremamente precárias nas empresas rurais. Isso é um indicativo de que 

houve alterações significativas nas relações sociais de trabalho, como o revigoramento 

dos procedimentos que intensificam a fragilização e a superexploração do trabalho. 

b) A adoção de formas de gestão flexíveis (participação nos lucros, trabalho em equipe, 

parcerias etc.) ao lado da precarização do trabalho e o não-cumprimento dos direitos 

mínimos dos trabalhadores (carteira assinada, férias, 13º salário etc.) são evidências do 

paradoxo existente nas grandes empresas rurais. 

c) Crescimento da sub-contratação (trabalhadores temporários) com destaque para alguns 

cultivos, destacando-se café, feijão, algodão e tomate; 
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d) A crescente terceirização de algumas atividades, principalmente, as consideradas mais 

difíceis e menos rentáveis (serviços domésticos, segurança, manutenção das máquinas 

e implementos agrícolas etc.); 

e) O incentivo a migração, patrocinado pelos empresários rurais e até mesmo o 

financiamento da vinda de trabalhadores para exercerem atividades periódicas nas 

empresas rurais. Observamos duas categorias de migrantes: uma oriunda do Sul 

(Paraná) – trabalhadores safristas que ficam alojados em barracões nas empresas 

rurais. E outra, que não é incentivada, mas que chegam à procura de trabalho, quase 

sempre, oriundos do Nordeste e que assumem o trabalho temporário, sendo contratados 

através da mediação dos “gatos”. 

f) Há um conjunto de situações que denotam formas degradantes de trabalho (alojamentos 

precários, falta de equipamentos de segurança, condições de trabalho insalubres, 

alimentação inadequada, entre outros) para os trabalhadores safristas e de forma 

piorada para os trabalhadores temporários. 

g) A existência de programas de qualificação e requalificação da mão-de-obra para os 

trabalhadores permanentes e, às vezes, para os trabalhadores safristas. 

 Além dessas transformações nas áreas de Cerrado, precisamente acerca da 

dinâmica das grandes empresas rurais, há que se considerar o crescente aumento das 

agroindústrias. Avalia-se que está ocorrendo uma maior mobilidade das agroindústrias, à 

medida que as condições locacionais são relevantes, pois integradas ao sistema de redes, 

facilitam a instalação de novos empreendimentos agroindustriais nas áreas até então pouco 

industrializadas. 

 Recentemente, o Grupo Perdigão6 instalou-se em Rio Verde no Sudoeste Goiano 

gerando cerca de 5.500 empregos diretos e alterando de forma profunda as formas de uso e 

                                                 
6 O Programa FOMENTAR – instituído no final da década de 1980 oferece um pacote de incentivos 
fiscais e tributários, facilidades creditícias se constituindo num estimulador para a vinda de empresas 
e, principalmente, agroindústrias para Goiás. “Uma comissão do Governo Federal constatou que em 
1995 o estado de Goiás teve uma renúncia fiscal de R$ 130 milhões. (O Popular, 25/05/96, p.10A). O 
mais recente exemplo é o que foi oferecido à Perdigão que se instalará no  município de Rio Verde, 
com previsão de assentar 800 produtores que trabalharão em parceria com a agroindústria e devem 
ser gerados outros6 mil empregos até o ano 2000.  A empresa investirá R$250 milhões, enquanto que 
o Estado gastará R$100 milhões com obras de infra-estrutura para atender a empresa e abrirá um 
alinha de financiamento pelo Banco do Estado de Goiás – BEG, de 100R$ milhões, com prazo de cinco 
anos, ao custo de 6% ao ano, mais Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). A empresa, durante os 
primeiros 15 anos, pagará apenas 30% do ICMS devido, sendo que o restante começara a ser pago 
depois deste período, com mais 15 anos de prazo, com juros de 2,4% ao ano. O município de Rio 
Verde ainda doará à empresa um total de mil hectares de terras para instalação de granjas e mais 
750 hectares para assentamento de famílias que trabalharão como produtores integrados à 
agroindústria. A empresa ainda ficará isenta, durante 15 anos do pagamento do IPTU, ISS e outras 
taxas municipais. O Popular, “Perdigão em Goiás”, 26/06/96, pp. 4C, 5C e 11C.” (DUARTE, 1998, p. 
90). Recentemente, o Presidente LULA esteve em Rio Verde para prestigiar a carteira de trabalho n. 
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exploração da terra na região. O maior complexo agroindustrial da América latina propiciou 

alterações bruscas nas relações sociais de trabalho. Rio Verde que apresentava 100 mil 

habitantes em 2000 chegou a 140 mil em 2004, evidenciando uma acelerada arrumação 

espacial na região de sua influência e, sobremaneira, no espaço rural. Centenas de famílias 

de camponeses e trabalhadores da terra se dirigiram à cidade em busca de melhores 

condições de vida e trabalho. Todavia, não estão aptos a exercerem as funções requeridas 

pelas agroindústrias. 

 Conforme noticia a imprensa escrita, as vagas estão abertas para aqueles que 

apresentam qualificação profissional e, muitos trabalhadores oriundos do campo, não se 

adaptam às rígidas condições de horário e às normas de higienização exigidas pelas 

empresas. Os salários são baixos, em média em torno de (02) salários mínimos e o custo de 

visa bastante elevado, pois ocorre intensa especulação, piorando as condições de vida dos 

mais pobres, já altamente comprometida. Os trabalhadores da terra são responsabilizados 

pela condição de não-qualificados para exercerem as atividades industriais. “O pessoal da 

região não tem treinamento para atuar na indústria. Por isso tivemos de trazer muita gente 

de outros Estados”, comenta um dos responsáveis pela área de recursos humanos da 

empresa. 

  A presença das agroindústrias promoveu uma nova forma de pensar e agir dos 

camponeses que, inicialmente, acreditavam ter vantagens no processo de integração 

(avicultura, fruticultura etc.), sem perceber a lógica destrutiva e, altamente, seletiva presente 

nessa atividade. Os critérios para a escolha dos integrados excluem grande parcela dos 

camponeses, pois é preciso ter a propriedade da terra, apresentar documentos 

comprobatórios (escrituras) e, condições financeiras estáveis (investimentos na ordem de 

R$ 500,000,00) para terem acesso ao sistema de integração. Esses critérios impedem os 

camponeses com terras e sem terras de terem acesso as políticas públicas de 

financiamento, pois não apresentam os pré-requisitos exigidos pelas agências de fomento. 

                                                                                                                                                         
5000, demonstrando o crescimento substancial na geração de empregos na Perdigão. “A Perdigão 
hoje é a empresa que mais emprega no Centro-Oeste, (...) São abatidos diariamente, 282 mil frangos 
e 3.700 suínos. As carnes são industrializadas. A indústria trabalha também com massas e fabricação 
de ração para os animais produzidos pelos produtores integrados”. (O Popular, 01/02/2004, p. 13-14).  
A Perdigão está implantando na cidade de Rio Verde, interior de Goiás, o maior complexo 
agroindustrial da América Latina, um investimento de R$550 milhões que deverá gerar 3.500 
empregos e aumentar em 30% a capacidade produtiva da Empresa, até 2003. Durante o 
desenvolvimento deste projeto, a Perdigão identificou uma grande carência na infra-estrutura social 
da cidade, e decidiu buscar parceiros para realizar melhorias no município. O BNDES - Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos financiadores do complexo, participa através de 
abatimento na taxa de juros do financiamento concedido à Empresa. Assim, para cada real que a 
Perdigão aplica em benefícios sociais em Rio Verde, o BNDES aplica outro, na forma de redução dos 
juros. Os outros parceiros são a Prefeitura Municipal de Rio Verde, que concede terrenos, 
operacionaliza as ações e cuida da manutenção dos projetos e a Polícia Militar do Estado de Goiás, 
que disponibiliza seu contingente nos projetos envolvendo segurança.(www. perdigao.com.br/). 
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As recentes pesquisas sobre as transformações espaciais no campo brasileiro 

aponta para uma revalorização do rural. Quase sempre as interpretações estão limitadas ao 

paradigma da urbanização, centrando as atenções no campo a partir da cidade. Outros, 

apresentam estudos a partir dos modos de vida, das manifestações sócio-culturais, sem, no 

entanto, abordar as questões da macropolítica, essenciais para compreender a 

agroindustrialização e seus desdobramentos sociais, ambientais e territoriais. 

 Conforme Alentejano (2003), não há acordo sobre a revalorização do rural. Destaca 

que sem considerar o modelo de desenvolvimento agropecuário não é possível apontar as 

condições para a realização da reforma agrária, visando a superação radical da estrutura 

fundiária. Os empresários rurais, intelectuais e apoiadores no Congresso Nacional 

defendem a “revalorização conservadora do rural” – a modernização do latifúndio mediante 

a territorialização das empresas rurais, principalmente nas áreas de Cerrado. 

  Por isso, a reforma agrária surge como uma questão essencial para milhares de 

trabalhadores no campo e na cidade que não possuem as mínimas condições de 

sobrevivência, em função das intensas transformações espaciais decorrentes da 

reestruturação produtiva do capital. A redução de postos de trabalho, as demissões em 

massa, o crescimento da informalidade, a precarização do trabalho e as diversas 

modalidades de sujeição da renda da terra e da superexploração dos trabalhadores, 

recoloca a necessidade histórica da reforma agrária, não como política compensatória, mas, 

essencialmente enquanto possibilidade de vida e de potenciação de uma ação política 

transformadora. 

 Segundo Silva (1996), há uma nova dinâmica no rural brasileiro, não sendo mais 

possível pensá-lo a partir das atividades agrícolas. Novas formas de renda, inclusive, a 

renda previdenciária e de atividades não-agrícolas fazem parte do espectro das atividades 

rurais, possibilitando uma reflexão cuidadosa acerca do campesinato. Esses atores em sua 

maioria possuem a terra e, paralelamente, vendem a força de trabalho se tornando 

trabalhadores assalariados em algumas épocas do ano. Atualmente, a ampliação de infra-

estrutura e de serviços nas proximidades das áreas urbanas, precisamente as grandes 

cidades, atraem investimentos e novos moradores criando novas dinâmicas nessas áreas. 

Todavia, sabe-se que esse processo não pode ser generalizado para o território brasileiro, 

incorrendo em grave equívoco de interpretação das transformações espaciais. 

Um dos princípios para essa compreensão é a reflexão sobre a apropriação da terra. 

O que é novo no rural? A pluralidade das atividades agrícolas e não-agrícolas não pode 

fazer esquecer a perspectiva política, historicamente construída pelos trabalhadores da terra 

– a luta pela reforma agrária. Uma nova visão do rural pode implicar em repensar e afirmar a 

necessidade da reforma agrária, enquanto elemento de (re)arrumação espacial nos diversos 
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territórios, onde os assentamentos foram implementados, implicando pensar o território do 

presente, como condição para a vida, apontando outro modelo de desenvolvimento pautado 

nas necessidades sociais coletivas. 

E, para isso, a questão conceitual necessita ser aclarada, pois implica perspectivas 

teóricas e políticas que denotam uma determinada compreensão da ciência geográfica. O 

debate mascarado pelas formas societais impetradas pelo capital, viabilizadas pelo Estado e 

aplaudidas pelos “empreendedores” capitalistas e seus intelectuais, negam a existência da 

agricultura camponesa e/ou escamoteiam a reflexão através da denominação de agricultura 

familiar. Agricultura familiar e agricultura camponesa não são sinônimas. Ao adotar o 

conceito de agricultura familiar não é possível explicar a emergência dos movimentos 

sociais que lutam pela terra no Brasil e, tampouco, considerar o ethos de campesinidade 

que permeia as relações sociais em diversas áreas no país. As políticas públicas 

mascaradas a partir de termos como gestão empreendedora, visam transformar os 

trabalhadores da terra em gestores e pequenos empresários, não compreendendo que não 

podem alterar pela força, a histórica trajetória de re-Existências desses sujeitos sociais. 

 Almeida (2003), aponta o modismo sem o necessário aprofundamento teórico-

metodológico, quando diversos intelectuais propõem substituir o conceito de camponês por 

agricultor familiar, mais moderno e palatável, inclusive, as elites que receiam a “memória de 

luta” dos trabalhadores da terra. De fato, ao adotar a perspectiva da agricultura familiar 

ocorre o deslocamento do conflito estrutural da apropriação da terra para esfera do Estado 

e, aparentemente, a reforma agrária não é mais prioridade. Mascaram a contradição 

negando a perspectiva política dos camponeses e dos trabalhadores da terra, reforçando os 

estereótipos construídos pelas elites que não aceitam a reflexão sobre a reforma agrária. 

Assim, o que está por detrás da disputa conceitual entre agricultura familiar e agricultura 

camponesa á a perspectiva política de questionamento da ordem vigente, portanto, da 

estrutura fundiária, aviltada pelos movimentos sociais rurais – trabalhadores da terra – que 

lutam pela terra e pela reforma agrária. 

Os camponeses enquanto classe social constroem por dentro do trabalho uma ação 

política transformadora, quando apontam a reforma agrária como a alternativa e, contrariam, 

o princípio da lógica capitalista no uso e na exploração da terra. Essa ação é intensificada a 

partir do momento que se sentem ameaçados pelo capital e que percebem a possibilidade 

real da perda da terra. A organização dos atingidos por barragens expressa a concretização 

da perda da terra, forçando-os a se mobilizarem na defesa da terra de trabalho. A 

experiência da desumanização da totalidade social do capital diante da perda da terra 

propicia uma consciência da necessidade da luta contra o capital, empurrando-os para os 

movimentos sociais rurais, apresentando de forma embrionária a luta anticapitalista. A luta é 

por terra, para ter as condições de sobrevivência, para se recriarem enquanto camponeses. 
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A conquista da terra significa a territorialização de um modo de vida, lugar da morada e do 

trabalho, parte indivisa do ser camponês. 

Contudo, a luta contra o capitalismo se efetiva enquanto potencialidade, pois ao lutar 

e construir a ação política em favor da reforma agrária pode ocorrer a passagem da 

“consciência em si” à “consciência para si”. “A dupla e contraditória situação do campesinato 

em relação ao processo produtivo gera conseqüentemente uma consciência de classe 

ambígua (...)”.Almeida (2003, p. 85). O sentido de enraizamento a terra é o que marca a 

trajetória camponesa. A capacidade de manter a tradição e mesmo desterritorializado, 

possui a capacidade intrínseca de lutar por um pedaço de terra e, para tanto, enfrenta o 

latifúndio e seus mandatários com energia e coragem indescritíveis. 

 Essa consciência de classe ambígua vai sendo aclarada na medida que se 

estabelece o diálogo e a conversação entre as diversas categorias de trabalhadores da terra 

desterritorializados. Segundo depoimentos de camponeses, assistir a condição de 

desterritorializado, principalmente os pauperizados que vivem nas periferias urbanas, os 

obriga a uma ação política unificada, bem como ao reforço da luta pela terra, na medida que 

estão “no mesmo barco” e a continuar o processo de expropriação, em breve, sofrerão as 

seqüelas da perda da terra. 

Na pesquisa realizada com camponeses e trabalhadores da terra verificou-se que 

quando vendem a força de trabalho, ainda que seja em épocas descontínuas e exercendo 

atividades não-agrícolas, há nexos de relações onde aqueles que são assalariados auxiliam 

na manutenção daqueles que continuam na terra e até mesmo a possibilidade de 

estimularem com parcos recursos a próxima safra. É comum na área de pesquisa, parentes 

que trabalham em atividades não-agrícolas – agricultores em tempo parcial – enviarem 

recursos para a unidade camponesa para a aquisição de produtos essenciais na 

manutenção das atividades na terra. 

Ao compreender o campesinato como uma fração da classe trabalhadora a estrutura 

do movimento social se altera profundamente, precisamente, do movimento sindical 

arraigado a fábrica, entendida como o locus da produção do valor e, atualmente, 

vivenciando a perplexidade, diante das sérias debilidades em assegurar uma ação política 

transformadora. A novidade é perceber que as novas formas de controle social do capital 

sobre o trabalho alteraram a estrutura interna do modo de vida dos camponeses e 

trabalhadores da terra, possibilitando uma nova articulação do movimento operário com o 

movimento camponês, reconstituída pelas contradições envoltas no processo de reprodução 

do capital, denotando um novo conteúdo das relações cidade-campo e, certamente, ações 

políticas de cariz nova e transformadora. 
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A reforma agrária necessita ser reposicionada no debate político nacional, pois o 

conteúdo da relação cidade-campo se modificou substancialmente. A velha dicotomia 

campo como sinônimo de atraso e cidade como sinônimo de progresso não serve para 

interpretar o espaço brasileiro. Existem áreas rurais tão ou mais avançadas que os pólos 

tecnológicos urbanos e nas cidades existem áreas isoladas e sem qualquer possibilidade de 

intercâmbio social e cultural. 

Os camponeses e trabalhadores da terra ao perderem as condições de existência no 

campo, buscam reconquistá-las ao se deslocarem para as áreas de fronteira agrícola e/ou 

quando, intensificam a ocupação das terras mediante a organização e a mobilização dos 

movimentos sociais, que lutam pela terra e pela reforma agrária. As alterações no perfil do 

trabalho, impulsionadas pela reestruturação produtiva do capital, promovem o desemprego e 

a diminuição na qualidade de vida, possibilitando a diversos trabalhadores enxergarem, no 

retorno a terra, o resgate da dignidade roubada ou jamais conquistada. 

Milhares de famílias desterritorializadas do seu locus de trabalho e moradia não 

conseguem sobreviver nas cidades e ingressam nos movimentos sociais, assegurando um 

novo conteúdo político à reforma agrária. Na luta pela terra, enfrentam argumentos de que 

não possuem esse direito por não terem experiência na lida com a terra. A ironia é que 

quando seus avós e pais foram expulsos da terra e caminharam em direção às cidades, o 

argumento de não ter experiência não impediu que se tornassem operários e/ou 

executassem importantes tarefas assalariadas, conforme as necessidades do capital. 

Entretanto, quando se organizam para terem o direito à terra são denominados de 

desqualificados para o labor na terra, como se essa fosse uma condição inerente apenas 

daqueles que nasceram na terra. 

 A discussão sobre se os trabalhadores urbanos podem compor as fileiras dos 

movimentos sociais que lutam pela terra não faz mais sentido. Primeiro, que a noção de 

reforma agrária necessita contemplar o maior número de atividades que, diversificadas, 

devem apresentar atividades agrícolas e não-agrícolas como forma de potenciar renda e 

trabalho, considerando o capital social dos territórios e as experiências dos assentados. 

Segundo, que quando os trabalhadores da terra foram expulsos das áreas rurais serviam 

para trabalharem nas fábricas. Interessante que não havia nenhuma dificuldade em terem 

sido camponeses e, imediatamente, foram transformados em operários. Agora, quando se 

discute a necessidade de que os trabalhadores urbanos possam reivindicar terra, bradam 

que não possuem nenhuma relação com a terra e que esses assentamentos serão 

fracassados. Pesquisas recentes demonstram que essa argumentação não é verdadeira. 

Há que pensar a idéia da consciência possível no processo de arregimentar forças 

para organizar e mobilizar os trabalhadores, pois a consciência da necessidade da terra, 
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leva-os a se agregarem e ocuparem os latifúndios. Talvez o campo da carência permita uma 

consciência do real, mas dificilmente uma consciência dos atores hegemônicos 

responsáveis por tal situação, assim como das possibilidades de luta. Esse processo, ainda 

precisa ser viabilizado e potencializado pela ação política, através dos sindicatos, partidos, 

movimentos populares e sociais, certamente aqueles que com cariz revolucionária. 
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