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RESUMO 

A discussão proposta nesse trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado (em 

andamento). 

Buscamos nesse trabalho discutir a recriação de algumas práticas camponesas a partir do 

uso agrícola de alguns espaços dentro do contexto urbano, considerando o processo de 

proletarização e a relação cidade-campo na modernidade. 

Tomamos como espaço de análise o bairro denominado “Jardim 31 de março”, localizado no 

município de Cubatão (Estado de São Paulo). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A cidade de Cubatão e a noção de campesinidade 

A estrutura apresentada pela cidade de Cubatão favoreceu a implantação de indústrias em 

seu território2. 

A cidade passa a abrigar muitos migrantes, a maioria oriunda do Nordeste e Minas Gerais. 

Diante desse fato, Damiani salienta que “a cidade se torna nordestina, quanto à população 

que passa a abrigar e, ao mesmo tempo se internacionaliza, quanto à riqueza gerada em 

seu espaço”. (DAMIANI, 1984, p.11-13). 

Os grandes centros urbanos com grande número de indústrias tornaram-se destino 

promissor daqueles que buscavam uma oportunidade de trabalho. E a cidade de Cubatão 

(localizada no litoral de São Paulo - Baixada Santista) transformou-se num grande atrativo 

para essa massa de trabalhadores. 

Consideramos que o desenvolvimento da cidade de Cubatão foi fortemente influenciado 

pela campesinidade3 dos operários migrantes e que seu crescimento se caracterizou a partir 

de uma “mescla” de elementos da lógica do capital e do modo de vida camponês, 
                                                 
1 e-mail: vilmau@uol.com.br 
Universidade de São Paulo 
Av. Lineu Prestes, 338 São Paulo – SP 
2 Cubatão possuía uma área “bem servida pela circulação”, como a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, a 
Via Anchieta (ligando São Paulo ao litoral), água em abundância, proximidade com o Porto de Santos 
e com a cidade de São Paulo, além de áreas grandes e livres. (Cf. Peralta, 1979, p. 70). 
3 Definida por Woortmann como expressão de uma ordem moral. 
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apresentando, portanto, contradições que somente poderão ser compreendidas se 

analisarmos as relações sociais estabelecidas durante o processo de industrialização, os 

agentes transformadores dessa realidade e sua espacialização. 

Mesmo vivendo em uma sociedade com valores diversos de sua cultura de origem, esses 

trabalhadores mantêm viva a sua lógica social e através de sua prática internalizam outros 

valores, modificam antigos significados e constroem outros que os capacitam na interação 

com a nova situação encontrada. 

Temos como objetivo procurar interpretar as construções sociais dos migrantes mineiros e 

nordestinos (com raiz camponesa) que se tornaram operários na cidade de Cubatão. 

Pretendemos compreender os vínculos que esses agentes sociais estabelecem com a 

cidade e a relação que eles ainda mantém com o local de origem (o campo), considerando a 

campesinidade dos sujeitos. 

Analisando a trajetória desses migrantes poderemos entender a relação entre o processo de 

adaptação e as estratégias desenvolvidas para manter a campesinidade do grupo e suas 

implicações no desenvolvimento urbano da cidade de Cubatão. 

Poderíamos apreender a formação da identidade camponesa no contexto do sistema 

produtor de mercadorias na qual estão inseridos. 

Klaas Woortmann (1990, p.13-14) destaca a riqueza que as situações menos camponesas 

apresentam para a análise da campesinidade: “A campesinidade pode ser apreendida de 

forma mais clara, em alguns casos, justamente nas situações menos camponesas, de um 

ponto de vista objetivo. Se a plantation é o lócus onde as relações de produção 

correspondem ao mínimo objetivo, é precisamente neste contexto que a campesinidade 

pode aflorar de maneira extremada no plano das representações e dos valores...Tal 

situação pode ser pensada como uma espécie de campesinidade agonística, uma situação 

de crise em que se tornam manifestas e mais conscientes as categorias que organizam a 

ética camponesa. Numa situação máxima, quanto às relações sociais objetivas, tais 

representações poderiam estar como que adormecidas e naturalizadas, latentes, pela 

própria correspondência entre o plano das relações sociais e o plano dos valores. Situações 

de crise social são, provavelmente, situações de agudização consciente de valores 

tradicionais ”. 

Como podemos observar, o autor afirma sua posição citando um exemplo de crise estudada 

por Taussig (1983), no entanto, em nota de rodapé de sua obra ele menciona o trabalho de 

Delbos4 sobre grupos que considera não sendo mais camponeses quanto às suas relações 

                                                 
4 DELBOS, G.1982. Leaving Agriculture; Remaining Peasant, Man, Vol. 17, nº. 4: 747-765. 
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de produção (os indivíduos assalariados e urbanos), mas que apresentam representações 

morais do trabalho – tratadas por ele como campesinidade. 

A campesinidade, segundo Woortmann, não tem limitação de tempo e nem de espaço. É 

uma “qualidade presente em maior ou menor grau em diferentes grupos específicos”. Não 

podemos dizer, no entanto, que todos os grupos de nordestinos e mineiros que vieram 

trabalhar e viver em Cubatão na década de 70, por exemplo, partilham igualmente da 

mesma ética. Mas, o fato de encontrarmos um modo de vida diferenciado daquele que seria 

característico de um citadino, ou seja, orientados por uma lógica moral que permeia suas 

ações – isso nos coloca diante de um fenômeno interessante de ser estudado: A 

campesinidade. 

Relações de parentesco 

A necessidade de se desenvolver as relações de parentesco, de vizinhança e de 

camaradagem é importante, segundo Bourdieu (1979, p.57), para reduzir o sentimento da 

arbitrariedade encontrada em toda a existência profissional na visão dos subproletários. As 

relações pessoais promovem a solidariedade e o auxílio mútuo. Muitos trabalhadores 

conseguiram se estabelecer na cidade com emprego, moradia, etc através da solidariedade 

dos parentes, colegas e amigos próximos, conforme encontramos em Bourdieu (Ibidem, 

1979, p.58): “...aquele que alcançou o sucesso deve servir de seu próprio êxito para ajudar 

os outros; a começar pelos membros da própria família; cada indivíduo que se respeite 

considera-se responsável por vários de seus parentes, mais ou menos próximos, para quem 

ele se sente obrigado, entre outras coisas, a achar trabalho fazendo uso de sua posição e 

de suas relações pessoais. O nepotismo, nesse caso, é uma virtude”...e (Ibidem, 1979, p.58 

nota): “O auxílio mútuo é a única garantia do camponês, que a maior parte do tempo, é 

brutalmente jogado na grande cidade”. Adiante em seu texto Bourdieu ressalta que a 

contratação dos trabalhadores muitas vezes é feita por uma espécie de cooptação 

espontânea entre os operários. 

Temporalidades distintas 

O indivíduo migrado é levado a dialogar ao mesmo tempo com duas lógicas. Isso faz parte 

do que Woortmann chama de “ambigüidade histórica”: a fusão dos dois tempos, da 

convivência de temporalidades distintas. Martins também trata da coexistência dos tempos 

em sua obra sobre a questão da Fronteira. Segundo esse autor, diferentes mentalidades (na 

situação de fronteira) coexistem com o que é atual, contemporâneo. Cada realidade teria 

seu próprio tempo histórico. As mentalidades diversas compõem a sociedade, seriam uma 

expressão da diversidade na unidade, segundo Martins: “Estou falando da 

contemporaneidade da diversidade. Estou falando das diferenças que definem seja a 
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individualidade das pessoas, seja a identidade dos grupos”.5 Martins se refere às 

mentalidades, aos arcaísmos de pensamento que coexistem na contemporaneidade, são 

relações sociais “marcadas por tempos históricos diversos”6 salientando que de forma 

alguma se refere a atraso social ou econômico. 

Desta forma, a campesinidade pode se observada no contexto urbano coexistindo com a 

lógica do capital na sociedade moderna industrial, pois como nos lembra Martins (1997, 

p.183), as relações capitalistas “não corroem nem destroem necessariamente as relações 

que carregam consigo a legitimidade de outras épocas”. 

Poderíamos acrescentar à nossa discussão sobre a campesinidade a “lei do 

desenvolvimento desigual” (a partir da noção de formação econômico social de Marx, 

aprofundada por Lênin e discutida por Martins7 e Lefebvre) sobre o descompasso entre as 

forças produtivas, as relações sociais e as superestruturas (políticas, culturais). Essa 

discussão nos ajuda compreender como as formações e estruturas anteriores sobrevivem 

na estrutura capitalista. Entender como o cotidiano desses trabalhadores é construído 

considerando tais aspectos mostrará a complexidade da realidade social na qual estão 

inseridos; como mantém suas características de origem, seu modo de vida e a construção 

do espaço urbano, bem como o movimento que realizaram em função dessa vivência 

urbana. Seja o retorno ao campo, seja a decisão de permanência na cidade (e em que 

condições). 

Segundo Martins, o que nos interessa é a constatação de um possível diálogo permanente 

entre a “sociedade tradicional” e a “capitalista” e a sobrevivência dos valores tradicionais. 

Godói (1999, p.65) também menciona essa interação e ressalta a apropriação da ordem da 

sociedade abrangente, por parte dos camponeses, em benefício dos interesses do grupo. 

Dessa forma a trajetória camponesa não se desenvolve de forma linear; e sim vai buscando 

ora em uma temporalidade ora em outra, estratégias de sobrevivência na nova realidade 

com a qual se defronta. É tecida uma espécie de teias de significados que se interpenetram 

e se cruzam, capacitando o agente social a interagir com as duas lógicas distintas ao 

mesmo tempo. O migrante constrói, desconstrói, reconstitui e resgata os valores o tempo 

todo. E no desenrolar desse processo percebe-se a permanência da campesinidade 

orientando seu modo de vida. 

Poderíamos nos aproximar da colocação de Woortmann sobre o Homo oeconomicus e o 

Homo moralis. Onde a mesma pessoa se moveria em ambos universos: o econômico e o da 

ordenação moral. “O que temos, e o que parece ambíguo, é um uso da história, sua 

                                                 
5 MARTINS, 1997, p.159. 
6 Ibidem, 1997, p. 156. 
7 MARTINS, 1996, p. 17. 
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apropriação individual em duas temporalidades internalizadas, onde os tempos modernos 

são usados para restabelecer o tempo tradicional. Transita-se pela ordem econômica para 

realizar, como fim, a ordem moral e, com ela a campesinidade” (Woortmann, 1990, p.19). 

O contexto abrangente da realidade urbana seria assim capaz de integrar o significado da 

campesinidade, que se reforça dentro desse contexto maior - como indica uma passagem 

de Godói (1999, p.65) “É muito comum entre os estudiosos das sociedades camponesas 

considerar que os elementos da ordem externa se lhes impõe, posto que sempre lhes é 

imputado um caráter dominado”. 

Há de se considerar, entretanto, que as sociedades camponesas, como part-culture 

(Kroeber, 1948 apud Godói, 1999), não recebem passivamente elementos de uma ordem 

externa, mas que seu caráter específico também determina o modo de sua inserção na 

sociedade abrangente. 

Modernidade 

É na modernidade que se encontra a diversidade dos tempos históricos, que se combinam, 

apresentando desencontros de tempos, ritmos e de possibilidades. 

Essa rica realidade social na qual nos encontramos se revela principalmente na vida 

cotidiana. A análise do mundo moderno passa pelo o que aparentemente é insignificante, 

aquilo que durante anos foi desprezado pelos cientista sociais. O anômalo, marginal, limiar é 

tomado como referência sociológica. 

“É nos limites, nos extremos, na periferia da realidade social que a indagação 

sociológica se torna fecunda, quando fica evidente que a explicação do todo concreto 

é incompleta e pobre se não passa pela mediação do insignificante. È nesses 

momentos e situações do protagonismo oculto e mutilado dos simples, das pessoas 

comuns, dos que foram postos à margem da História, do homem sem qualidade, que a 

sociedade propõe ao sociólogo suas indagações mais complexas, seus problemas 

mais ricos, sua diversiade teoricamente mais desafiadora. São os simples que nos 

libertam dos simplismos, que nos pedem a explicação científica mais consistente, a 

melhor e mais profunda compreensão da totalidade concreta que reveste de sentido o 

visível e o invisível. O relevante está também no ínfimo. É na vida cotidiana que a 

História se desvenda ou se oculta.” (MARTINS, 2000, p. 13). 

A produção de mercadorias sem dúvida é a chave para entendermos o mundo e o ser 

social. E imersos nessa sociedade portadora de contradições, o homem vive o processo de 
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exclusão8 ampla, e nesse contexto, é forçado a migrar... Colocando-se em disponibilidade 

“para a utilização compulsória de sua força de trabalho nos moldes capitalistas” (Cf. 

PÓVOA-NETO, 1997, p. 19). Portanto, a mobilidade do trabalho está inserida na própria 

estrutura de desenvolvimento do capital. 

Nesse processo de mobilidade forçada o migrante acentua ainda mais sua condição de 

excluído e pode construir identidades múltiplas, reafirmar identidades e assimilar novos 

códigos sem a perda dos códigos de origem. 

A realidade é extremamente complexa e possibilita inúmeras alternativas. Portanto, 

notaremos que a vida cotidiana, sofrida, vivida de forma fragmentada, cheia de 

desencontros, encerra o possível através das contradições e ambigüidades vivenciadas. 

A modernidade se caracteriza pela desigualdade e pelo desencontro. Ela deixa evidente os 

problemas e as contradições; nesse sentido, segundo Martins, ela é “também a consciência 

crítica do moderno”.9

Ela é o “provisório permanente”; o transitório e a consciência do transitório. E sua 

instauração se dá quando o conflito se torna cotidiano. 

No trabalho de FROMM10 “a consciência noturna e de sonho, o irracional enfim, restou como 

contraponto que humaniza a racionalização crescente da sociedade”. “Contraponto que 

desconstrói o moderno e instaura a modernidade enquanto modo de vida dotado de 

consciência e não de inconsciência... No caso latino-americano e, sobretudo brasileiro, a 

crítica constitutiva da modernidade vem do ‘hibridismo’ cultural, da conjunção de passado e 

presente, do inacabado e inconcluso, do recurso ao tradicionalismo e ao 

conservadorismo...”. 11

Continuando a discussão sobre a modernidade, Dória (apud Martins, 2000) afirma que a 

sociedade sertaneja tem sido o contraponto crítico e integrante da modernidade, não 

estando divorciado dela e nem mesmo sendo estranho a ela, embora sendo 

substantivamente “outra coisa”. Ainda que se apresente de forma deformada e fantasiosa. 

No Brasil a modernidade produziu o que Martins chama de uma “consciência social dupla”. 

Há uma constatação na obra de Lévi-Strauss (1994), segundo o mesmo autor, de que os 

signos da modernidade “aparecem como distantes ou invasores ou como esfumadas 

                                                 
8 Esse processo é iniciado já na sua terra natal, bem como o desenraizamento, como por exemplo a 
impossibilidade de acesso à terra. Sobre isso ler PENNA (1994). 
9 MARTINS, 2000, P. 21. 
10 FROMM, Erich , “Consciencia y sociedad industrial” (apud Martins, 2000, p. 23-24).   
11 MARTINS, 2000, p. 24. 
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dificuldades da travessia”.12 A modernidade dentro dessa lógica do incompleto e inconcluso, 

para nós, aparece como incompleta, produzindo então o que Martins chamou de 

“consciência dupla”. 

A dificuldades que a modernidade encontra para se instalar no Brasil podem ser observadas 

através da forma com que o moderno e seus signos são incorporados pelo popular. A lógica 

de uso muitas vezes obedece à lógica tradicional e camponesa do uso, se diferenciando 

assim, de um comportamento de apropiação referente à de um consumidor. A vivência das 

pessoas se realiza mesclando elementos tradicionais e modernos. 

 O tipo de inclusão social13 pode contribuir para esse comportamento ambíguo. 

Aquilo que a modernidade anuncia, mas não disponibiliza, talvez contribua para uma 

posição permanente de resistência e manutenção da campesinidade - na busca daquilo que 

não o fragmenta, que apresenta significados e não apenas signos, que não precise se valer 

da teatralização do moderno e do racional. 

A ambigüidade vivida diante da sociedade de consumo (que como nos lembra Sarti14 

oferece e não permite ter, que causa a inacessibilidade ao que lhe está tão próximo) “reforça 

a afirmação de outros valores tradicionais – em contraposição aos que lhe são inatingíveis”. 

É assim que os migrantes do campo dão sentido a sua existência, se reconhecem e são 

reconhecidos. 

O capitalismo constrange e impele o indivíduo a migrar. A perda da dignidade humana 

impede o migrante de permanecer nas suas condições sociais de existência e no seu 

território. É preciso dar novo rumo à vida, buscar alternativas, valer-se de sua capacidade 

criadora. Então ele se vê obrigado a repensar seus valores, resignificá-los; como forma de 

garantir sua existência no mundo que o exclui. Sua estratégia de sobrevivência nos encanta 

e nos faz acreditar que ainda há esperança na nossa história. Ainda que vivamos numa 

sociedade perversa, temos a certeza de que a coação capitalista não é suficientemente 

capaz de destruir a essência humana nas contradições da vida cotidiana, nos resíduos 

(como nos lembra Lefebvre). 

                                                 
12 Ibidem, 2000, p. 24-25. Segundo Martins o nosso modo de ser está no atravessar sem chegar, “na 
passagem, no inacabado e inconcluso, no permanente incompleto”. Este autor cita a obra de Galvão 
(Galvão, W. N., 1972) sobre o que ela define como ambigüidade instauradora. 
13 Poderíamos chamar de uma “inclusão marginal”. 
14 SARTI, 1995, p. 11-13. 
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Diante do descompasso do vivido, entre o real e o possível, o ser humano é 

“desafiado a imaginar e criar, modificando suas condições de vida e modificando-se ao 

mesmo tempo, constituindo-se como humano, humanizando-se”15. 

A trajetória de vida do migrante constrói-se de forma não linear, buscando ora em uma 

temporalidade, ora em outra, estratégias de sobrevivência na nova realidade com a qual se 

defronta. Poderíamos considerar como uma dessas estratégias a própria manutenção das 

“relações sociais que vão além das relações de produção de mercadorias”, conforme 

CARLOS.16

Desta forma, torna-se necessário entendermos os processos sociais que emergem das 

relações de produção características do processo de industrialização - que recruta mão-de-

obra camponesa. Bem como buscarmos fatores que evidenciam a construção de um espaço 

permeado pela campesinidade. Só assim poderemos entender a totalidade desse mesmo 

espaço. 

A (re)produção do espaço urbano comporta elementos externos ao “mundo urbano”, assim 

esse espaço construído torna-se um híbrido – embora apresente uma paisagem 

conceituada de urbana. São as relações sociais diferenciadas, construídas através de uma 

ética específica que caracterizam esse espaço. Esse raciocínio se aproxima da posição 

defendida por Carlos, quando afirma “que as relações sociais que produzem o espaço 

urbano se situam além das relações de produção de mercadorias” 17. Assim, o espaço 

nasceria como “fruto de contradições emergentes entre as necessidades do capital e as 

necessidades da sociedade como um todo” (CARLOS, 1994, p.15), segundo a mesma 

autora. O Homem aparece como o produtor e o produto desse mesmo espaço, ou seja, ele 

o cria, produz, mas também é criado e modificado por ele. O diálogo construído a partir 

dessa interação transforma-se num dado relevante para analisarmos a campesinidade. 

Segundo a mesma autora, “o espaço passa a ser produzido em função do processo 

produtivo geral da sociedade...” e o capitalismo estabelece seus rumos, objetivos e 

finalidades de sua reprodução (Ibidem, 1994, p.2). 

Fica claro, no caso estudado que o espaço produzido atende às exigências desse grupo 

social, que manifestam através de suas práticas, suas necessidades. Essa idéia de 

produção do espaço é mencionada no trabalho de CARLOS (1994, p. 26). A espacialização 

desse sujeito social revela um certo grau de campesinidade. Esse espaço construído atende 

claramente às necessidades e exigências de uma população oriunda do campo. Poderiam, 

                                                 
15 MARTINS, 1996, p. 15 
16 CARLOS, 1994. 
17 CARLOS, 1994. 
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por exemplo, buscar outras alternativas de uso do espaço que são pautadas pela lógica da 

urbanidade, mas, no entanto, é um uso agrícola que os caracteriza. 

Diante do processo de proletarização, o migrante tornado um assalariado pode buscar na 

tradição uma forma de sobreviver ao caos do mundo racional, à “grande transformação”, 

onde ele tem que interagir com uma lógica distinta daquela com a qual ele estava 

acostumado, sendo esta regida por outros valores, outros costumes, outro tempo, enfim, 

outra racionalidade. Nesse contexto, Woortmann trabalha a idéia de tradição em que o 

passado não sobrevive no presente, mas sim que constrói no presente as possibilidades do 

futuro. 

Canclini denomina de “... ‘reestruturação’ econômica e simbólica” a adaptação de seus 

saberes (do migrante do campo) para viver na cidade.(CANCLINI, 1997, p.18). 

Procuraremos, assim, compreender o processo de produção do espaço a partir da 

campesinidade enraizada nas práticas sociais desses agentes, bem como entendermos a 

construção ou manutenção de sua identidade. 

As formas de adaptação e resistência dos migrantes refletem na construção de sua 

identidade, como havíamos salientado acima. Observamos que a capacidade criadora 

dessas pessoas se projeta nas suas estratégias de sobrevivência. Diante desse fato, muitos 

autores são levados a discutir essas múltiplas formas de se projetar na sociedade. No texto 

de Costa (1993, p. 7) a autora menciona a construção de uma “identidade liminar”, que seria 

uma “acomodação a uma situação não desejada e como resistência à fragmentação 

vivenciada.” É como se fossem ações de proteção, de reação à situação adversa 

encontrada, trazendo também suas contradições, tornando-se assim, ambígua. A constante 

necessidade de sempre precisar interagir nos diferentes espaços físicos e sociais, além de 

disponibilizar instrumentos que garantam uma leitura e compreensão do todo e de sua 

condição atual, os levam a desenvolver o que chamam de “identidades múltiplas” (num 

processo de construção e desconstrução18, com base em diferentes referenciais19). 

O desenvolvimento da identidade está intrinsecamente ligado à noção de visão de mundo, 

com a interpretação da materialidade, pois lembramos que a identidade, como discutida por 

Penna (1994, p. 17) ao falar sobre a identidade social, como sendo uma interpretação dessa 

materialidade. 

A trajetória de vida do migrante constrói-se de forma não linear, buscando ora em uma 

temporalidade, ora em outra, estratégias de sobrevivência na nova realidade com a qual se 

defronta. Poderíamos considerar como uma dessas estratégias a própria manutenção das 

                                                 
18 Segundo Hall, em artigo da Folha de São Paulo de 08/11/2003. 
 
19 De acordo com Penna, 1994, p. 17. 
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“relações sociais que vão além das relações de produção de mercadorias”, conforme 

CARLOS.20

E como comentamos acima, são essas trajetórias que mais trazem riquezas, não só para 

quem as analisa, como também para quem as vive. A multiplicidade de experiências 

enriquece o viver, agrega, ao invés de desagregar e reafirma identidades ao invés de 

dissolvê-las – ainda que sejam resignificadas nesse processo. 

A sua própria vivência é feita de fragmentos dessa sociedade. E por não ser totalmente 

absorvido nela é que ele procura resgatar sua identidade como camponês, como 

participante de uma outra lógica social. Aí percebemos todo um movimento de resistência – 

um caminho para a emancipação humana. 

A resignificação dos aspectos vividos, trazidos para o seu cotidiano, sua leitura da realidade 

atual, suas trocas, aquisições e como realiza seu retorno ao lugar de origem são fatos de 

extrema relevância de análise para quem deseja entender o universo do migrante. 

Urbanidade, Ruralidade e Proletarização 

Como sabemos, a cidade preexiste à industrialização. A história nos revelou a cidade 

oriental, arcaica e medieval. Mas foi com a decomposição da romanidade que a cidade 

retomou se desenvolvimento, segundo Lefebvre. 

A sociedade moderna é caracterizada pela industrialização, portanto, para entender a 

realidade em que vivemos precisamos considerar como ponto de partida o processo de 

industrialização. 

Num primeiro momento, a indústria tende a se instalar fora das cidades ficando perto de 

fontes de energia. Considerando o potencial das velhas cidades com seus mercados, 

centralização política e reserva de mão-de-obra, os empresários passam a vê-la como local 

apropriado para se instalarem; assim houve então uma aproximação da indústria aos 

centros urbanos. A partir de então, a indústria passaria a produzir seus próprios centros 

urbanos21. 

A relação entre o processo de industrialização e o processo de urbanização é dado dessa 

forma. 

Algumas cidades vão ganhando dimensões cada vez maiores com a aglomeração humana. 

Surgem as periferias e os subúrbios que passam a abrigar a população oriunda do campo 

(êxodo rural). A explosão desses centros urbanos criou espaços distantes, que produziu um 

                                                 
20 CARLOS, 1994. 
21 Cf. LEFEBVRE, 2001, p. 8. 
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afastamento da Cidade, contribuindo para uma mudança na consciência sobre o sentido da 

obra, sobre uma consciência urbana. A vida social que a cidade apresentava foi sendo 

modificada. Instala-se o tecido urbano – “suporte de um ‘modo de viver’ mais ou menos 

intenso ou degradado: a sociedade urbana”22. Assim, a racionalidade da cidade, trazida pelo 

tecido urbano, penetra nos campos. E segundo Lefebvre23, “entre as malhas do tecido 

urbano persistem ilhotas e ilhas de ruralidade ‘pura’”, o que levaria a uma relação 

urbanidade-ruralidade que se intensifica, comportando conflitos latentes. 

“Como forma que trans-forma, o urbano des-estrutura e re-estrutura seus elementos, 

as mensagens e códigos egressos do industrial e do agrário...o urbano cria situações 

e atos tanto ou mais que objetos” (Lefebvre, 2004, p.159). 

Essa capacidade de criação do urbano, segundo o autor, se dá a partir de uma práxis (a 

práxis urbana)24.   

Diante dessa situação apresentada por Lefebvre, concordamos com Marques sobre a 

redefinição da ruralidade e resignificação da forma “campo” a partir da constituição da 

urbanidade (através das relações de mercado). Entendendo que o campo tornou-se um 

“fragmento integrado contraditoriamente no seio da sociedade capitalista” (MARQUES, 

2004). 

Estabelece-se assim, uma imbricação entre a ordem próxima e a ordem distante, que na 

interpretação no plano do vivido, cria uma estrutura social reelaborada, de base tradicional, 

mas com elementos novos capazes de dialogar com a lógica hegemônica; garantindo assim, 

sua inserção na sociedade (porém, marginalmente). 

O campo, de uma forma ou de outra, está no imaginário do homem da cidade. Privá-lo do 

cultivo desse imaginário, da busca de seus desejos, impede a realização plena do que 

Lefebvre chama de realidade urbana. Portanto, dentre outras ressalvas, a revolução urbana 

integra o rural, porém o descompasso permanece. Talvez a nossa inserção na modernidade 

e as contradições vividas no cotidiano possam favorecer a reprodução do modo de vida 

tradicional no mundo moderno, e as práticas sociais apontar caminhos para a constituição 

de um “novo humanismo”, orientado para as necessidades sociais. 

Considerações finais 

A proletarização com seu poder de alienação é extremamente ofensiva e dominadora. No 

entanto, no plano da vida cotidiana essa dominação passa a ser rearticulada, reinterpretada 

                                                 
22 Ibidem, 2001, p. 11. 
23 Ibidem, 2001, p.12. 
24 Cf. Lefebvre, 2004, p. 157. 
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e modificada pela práxis. Por isso que a análise do cotidiano aparece como primordial para 

entendermos a reprodução do modo de vida tradicional no mundo moderno. 

A inversão do mundo proposta e realizada pelo capitalismo comporta possibilidades de uma 

nova visão de mundo, da desalienação. Na tentativa de uma reelaboração do real, de 

reinverter o “mundo invertido” são anunciadas possibilidades de resgate de estruturas 

anteriores capazes de fornecer interpretações que procuram dar sentido à existência 

humana. Seria uma busca de coerência, buscando colocar o mundo no “seu eixo”. 

Comparando o mundo “do caos” (urbano) com o mundo rural, esse lhes parece mais 

razoável, coerente, ou “menos invertido”. 

Henri Lefebvre (2004, p.11-12) coloca como projeto de transformação da sociedade a 

reinversão desse mundo invertido. E a campesinidade então, pode surgir como um projeto 

de vida25, viabilizada pela existência de temporalidades distintas, garantindo a reprodução 

do modo de vida camponês no contexto urbano. Concomitantemente acompanhamos uma 

resignificação da forma campo, a partir da constituição da urbanidade, como nos propõe 

Marques26 . E nos sugere que esse “novo” espaço rural seja o contraponto, propiciando uma 

crítica à sociedade, ajudando na sua transformação. 

 A mesma autora sugere que o processo de proletarização e expropiação (que leva os 

sujeitos sociais a viver na cidade) não impede a possibilidade de recriação camponesa. E, 

complementando, saliento que essa situação pode até reforçar o processo de reprodução do 

modo de vida tradicional. 

O urbano então pode ser considerado como condição geral de realização da reprodução 

social e ao mesmo tempo como produto das contradições do capital (porque é unidade das 

contradições; construído a partir do conflito entre as necessidades do capital e as 

necessidades da sociedade).27

Entendemos o urbano como uma unidade das contradições 28, e como nos lembra SEABRA 

(2003), esse urbano “se coloca como possibilidade de dissociação da sociedade e do 

social”. As contradições do cotidiano comportam os conflitos entre o uso (a apropriação) e a 

troca (propriedade) onde a “luta pelo uso se estabelece”. 

                                                 
25 Cf. MARQUES, 2003. 
26 Ibidem, 2004. 
27 Cf. CARLOS, 1987, P. 14. 
28 Cf. Henri Lefebvre. 
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A princípio, o rural aparece como o oposto do urbano, mas com o processo de 

industrialização-urbanização, a explosão da cidade acaba por estender o tecido urbano29. 

Portanto, o que parecia seu oposto pode se colocar como parte de sua afirmação, 

anunciando o urbano - virtualidade, pois o processo de homogeneização da sociedade 

passa a ser refutado por uma tendência à heterogeneidade que cada vez mais se 

espacializa (aparecimento da ruralidade na urbanidade) através da fragmentação do 

espaço. Observa-se talvez uma tentativa de resgate da apropriação pelo uso. O uso agrícola 

dentro de um espaço urbano pode contribuir, nesse sentido, para discussão sobre a 

problemática urbana. 
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