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RESUMO 
 
O processo de modernização da agricultura, iniciado na década de 1950, teve como objetivo o 
aumento da produção e da produtividade da terra e do trabalho, alterando as relações socioeconômicas 
no espaço agrário brasileiro. Mas, é na década de 1970, que o setor agrário brasileiro tem maior 
desenvolvimento, o Brasil viveu um surto de desenvolvimento agrícola, impulsionado pelo pacote 
tecnológico estadunidense chamado de Revolução Verde. A agricultura tradicional, com técnicas 
rudimentares, que predominava no campo, sofreu grandes transformações, devido à implementação de 
novas tecnologias, que alterou a relação capital/trabalho e, conseqüentemente, causou um forte êxodo 
rural, mudando a estrutura econômica e social tanto do campo como da cidade, transformações que 
são essenciais para a compreensão das configurações do espaço geográfico. Essas transformações na 
agricultura transformaram a velha forma de uso e cultivo agrícola, como as sementes crioulas que não 
utilizava insumos e implementos agrícolas, e gradativamente foi sendo substituída pelo cultivo e 
expansão da monocultura, com o uso de sementes híbridas e transgênicas (sementes geneticamente 
modificadas). É uma forma de perceber as novas configurações territoriais a partir das tramas e do 
(re)desenho das formas de produção no campo, como a (re)invenção das práticas culturais dos 
trabalhadores/camponeses que continuam (Re)Existindo.  Assim o objetivo da pesquisa é compreender 
as transformações espaciais no campo, as relações sociais de produção e de trabalho em Catalão, a 
partir da (re)invenção das práticas camponesas fortalecidas com o cultivo de sementes crioulas. 
 
 
Palavras chave: Geografia; Sementes crioulas; Modernização da agricultura; Relações sociais de 
produção e trabalho; 

 
 

GEOGRAFÍA, TRABAJO Y SEMILLAS CRIOLLAS: el (re)diseño de la procucción campesina 
no Sudeste Goiano/Brasil 

 
 
RESUMEN 
 
El proceso de modernización de la agricultura, empezado en la década de 1950, tuvo como objetivo el 
aumento de la producción y de la productividad de la tierra y del trabajo, alterando las relaciones 
socioeconómicas en el espacio agrario brasileño. Pero, es en la década de 1970, que el sector agrario 
brasileño tiene mayor desarrollo, Brasil vivió un ramalazo de desarrollo agrícola, impulsado por el 
paquete tecnológico estadunidense llamado de Revolución Verde. La agricultura tradicional, con 
técnicas rudimentarias, que predominaba en el campo, sufrió grandes transformaciones, debido a la 
implementación de nuevas tecnologías, que alteró la relación capital/trabajo y por consiguiente, causó 
un fuerte éxodo rural, cambiando la estructura económica y social tanto del campo como de la ciudad, 
transformaciones que son esenciales para la compresión de las configuraciones del espacio geográfico. 
Esas transformaciones en la agricultura transformaron la vieja forma de uso y cultivo agrícola, como 
las semillas criollas que no utilizaba insumos e implementos agrícolas, y gradativamente fue siendo 
sustituida por el cultivo y expansión del monocultivo, con el uso de semillas híbridas y transgénicas 
(semillas geneticamente modificadas). Es una forma de percibir las nuevas configuraciones 
territoriales a partir de las tramas, y del (re)diseño de las formas de producción en el campo, como la 
(re)invención de las prácticas culturales de los trabajadores/campesinos que continúa (Re)Existiendo. 
Así, el objetivo de la pesquisa es comprender las transformaciones espaciales en el campo, las 



  

relaciones sociales de producción y de trabajo en Catalão, a partir de la (re)invención de las prácticas 
campesinas fortalecidas con el cultivo de semillas criollas. 
 
Palabras clave: Geografía; Semillas criollas; Modernización de la agricultura; Relaciones sociales de 
producción y trabajo;  
 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

O processo de modernização da agricultura no Brasil, iniciado na década de 
(19)50, visava o aumento da produção e da produtividade e modificou as relações sócio-
econômicas no espaço agrário brasileiro. Alguns produtos e produtores foram beneficiados e 
as monoculturas fortalecidas. Esse processo se intensificou a partir da expansão da 
industrialização, que estimulou a produção nacional de bens de consumo, do incentivo do 
Estado e a instalação de um pólo industrial no país voltado para a fabricação de insumos e 
implementos agrícolas, que diminuiu a importação destes, diversificando a economia e 
culminando, na década de (19)70, no denominado milagre econômico brasileiro, período em 
que o crescimento foi amplo e diversificado. 

Esse surto de desenvolvimento agropecuário vivido no Brasil foi 
impulsionado pelo pacote tecnológico estadunidense chamado Revolução Verde, um 
programa de desenvolvimento do capitalismo no campo, com a produção voltada para o 
mercado, visando lucros elevados. Essas inovações fizeram com que fossem alcançados altos 
níveis de produtividade na agricultura. Foi na década de (19)70 que o setor agrícola brasileiro 
atingiu seu maior desenvolvimento, com a utilização de novas técnicas e implementos 
agrícolas. Foi nessa década que houve forte avanço das fronteiras agrícolas, com a 
conseqüente incorporação ao processo produtivo mundial de novos territórios, que garantiu a 
territorialização do capital industrial e financeiro, principalmente no Centro-Oeste brasileiro, 
e causou migração.  É nessa década que Goiás conhece uma profunda alteração em sua 
produção econômica e em sua população que sai do campo com destino as cidades. 

Nas áreas de Cerrado, os grandes financiamentos e investimentos, que 
ocorreram oriundos da modernização da agricultura, propiciaram novas configurações 
geográficas, ocasionaram significativos impactos sociais e ambientais e expulsaram os 
trabalhadores/camponeses da terra, causando mudanças nas relações sociais de produção e de 
trabalho. Os impactos ambientais se devem principalmente ao uso e manejo inadequados do 
Bioma Cerrado e seus subsistemas, como o desmatamento de áreas de preservação 
permanente, o assoreamento dos cursos d’água, a poluição dos mananciais com o uso 
desenfreado de agrotóxicos, entre outros. 

 O binômio industrialização/urbanização provocou transformações 
espaciais, pois o crescimento econômico do país requisitava grandes quantidades de produtos 
agrícolas para controlar a balança comercial. A construção da nova capital federal, Brasília 
(1960), a abertura da Rodovia Belém-Brasília e o incentivo do Estado facilitaram ainda mais 
essas mudanças. Esse processo passou a ser chamado de modernização conservadora da 
agricultura e se caracterizou pela exploração dos recursos naturais (meio ambiente) e, 
principalmente, pela promoção da exclusão social a serviço do capital, já que deixava de lado 
o trabalhador/camponês.  

A modernização da agricultura provocou, sim, mudanças impactantes nas 
relações sociais de produção e trabalho, como também nas práticas culturais dos 
trabalhadores/camponeses, mas não como um todo, pois ainda há os que resistem a essa 
modernização; mesmo enfrentando dificuldades para se manterem no campo, conservam e 



  

(re)inventam as tradições e práticas camponesas. Um exemplo é o cultivo de sementes 
crioulas, com o qual os trabalhadores/camponeses lutam para manterem vivas suas práticas e 
tradições, valores dos seus antepassados conservados com respeito através das gerações. O 
cultivo de sementes crioulas propicia a diversidade de sementes e assegura a alimentação dos 
povos, sendo, portanto, um meio de sustento e também de soberania e preservação cultural 
nas comunidades rurais. Além de constituírem o sustento e a soberania alimentar das 
comunidades, essas sementes garantem também a (Re)Existência histórica e cultural dos  
trabalhadores/camponeses da terra. Mas, se não tiverem acesso à terra e/ou garantia de 
permanência nela, não serão possíveis essas práticas e os trabalhadores/camponeses   
continuarão a mercê da exploração capitalista. 

Por isso, o interesse de compreender e analisar as transformações espaciais 
no campo a partir das práticas camponesas. Compreender como o cultivo de sementes crioulas 
retomou práticas sócio-políticas e culturais na Comunidade Perobas no município de Catalão, 
e na Comunidade Botafogo no Município de Três Ranchos, ambas localizadas no Sudeste 
Goiano.  

O objetivo é mostrar que a agricultura camponesa sobrevive a centenas de 
anos, praticando o trabalho familiar e assegurando a alimentação de milhões de pessoas. 
Enquanto a agricultura moderna caracteriza-se pela concentração de capital nas mãos de uma 
minoria, visa apenas o lucro e, com o uso intensivo de insumos e implementos agrícolas, 
degrada o meio ambiente, além de promover a diminuição brusca do trabalho vivo, o que, 
conseqüentemente, aumenta o desemprego, desequilibrando ainda mais as relações sociais de 
trabalho. Essas são algumas das conseqüências do progresso técnico no processo produtivo no 
campo e também, por conseguinte, nas cidades, nas áreas de Cerrado, principalmente nas 
áreas de chapadas do Sudeste Goiano. 

Dessa forma, objetiva-se compreender as transformações espaciais no 
campo e as relações sociais de produção e de trabalho no Sudeste Goiano, a partir da 
(re)invenção das práticas camponesas fortalecidas com o cultivo de sementes crioulas, 
considerando as seguintes possibilidades: identificar as relações sociais de produção e de 
trabalho no campo nas Comunidades Rurais do Sudeste Goiano; verificar as práticas sócio-
políticas e culturais que expressam a (Re)Existência daqueles que vive e trabalha na terra; 
mostrar as estratégias (re)inventadas pelos camponeses e as novas ações políticas a partir do 
cultivo de sementes crioulas. 

O processo de modernização da agricultura transformou os camponeses, 
pequeno proprietários, posseiros ou agregados, em vendedores de força de trabalho, pois 
foram impelidos a deixarem as terras que asseguravam o sustento de suas famílias e a 
procurarem, na maioria das vezes sem encontrarem, outras formas adequadas de sobreviver. 
Mostrar que trabalhadores/camponeses lutam para manterem vivas suas práticas sócio-
culturais e valores dos seus antepassados conservados com respeito através das gerações, é 
reconhecer a importância deles e de seu modo de vida para uma conformação social mais 
equilibrada. 
 
2 AS “NOVAS” RELAÇÕES SOCIAIS DE PRODUÇÃO E TRABALHO NO CAMPO 
NO SUDESTE GOIANO. 
 

A modernização conservadora da agricultura é a expressão da modernização 
capitalista no processo produtivo agrário, que territorializou a contradição capital x trabalho 
no campo, o que também configura possibilidades emancipatórias, pois os trabalhadores 
expropriados, uma vez conscientes, lutam pela terra e pela reforma agrária. As transformações 



  

técnicas e tecnológicas implementadas pela reestruturação produtiva do capital, constituíram 
em novo patamar de acumulação capitalista, que ocasionou grandes mudanças na forma de ser 
da classe trabalhadora. A tecnificação capitalista no campo mudou a relação homem/natureza, 
ou seja, a vida social, os instrumentos e as relações sociais de trabalho. 

Com a modernização capitalista, as grandes propriedades intensificaram sua 
produção monocultora, através de equipamentos altamente tecnificados para atender o 
mercado internacional, e as pequenas propriedades continuaram com a diversificação de 
cultura para atender o mercado interno e preservarem a agricultura de auto-consumo. A 
modernização tem como objetivo básico o aumento da produção e da produtividade da terra e 
do trabalho, através da inovação tecnológica, mas não muda a estrutura fundiária, pois 
mantém o modelo concentrado e excludente, transformando os camponeses em vendedores de 
força de trabalho, agravando as condições de vida desses trabalhadores.      

 O campo sofreu e vem sofrendo transformações espaciais, pois as 
estratégias de desenvolvimento do capital priorizam o agronegócio, piorando os problemas 
sociais e ambientais que crescem constantemente. Disso decorre a luta pela terra e pela 
reforma agrária, porque trabalhadores/camponeses insurgem-se contra um destino de 
exclusão, fortalecendo os movimentos sociais rurais. Atualmente, diversas categorias de 
trabalhadores rurais, vivem relações sociais de trabalho diferentes umas das outras, e que não 
podem ser agregadas no conceito de campesinato e/ou de proletariado rural.  

Mendonça (2004) diz que, o trabalho deve ser reconhecido como uma 
relação social e, por isso, é necessário compreendê-lo enquanto uma construção sócio-
histórica, da qual decorrem diversas ações políticas. Vejamos: 
 

O trabalho é um tema permanente na geografia, seja a partir do processo de 
hominização por meio do metabolismo que permeia a relação do homem 
com a natureza, ou, enquanto regulação social, historicamente construída 
pelas formas de controle do capital sobre o trabalho. Não se pode esquecer 
as formas construídas que acarretaram a expulsão e desterritorialização dos 
camponeses no Brasil, desde a implementação do regime de sesmarias. 
(MENDONÇA, 2004, p.100). 

 
A implementação da técnica e das inovações tecnológicas no campo 

propiciou a desterritorialização dos pequenos proprietários e camponeses que passaram a 
viver em situação precária (nas periferias urbanas e/ou nas áreas de fronteira). Esse processo 
reforçou a concentração de terras, agudizou a violência e fez com que milhares desses 
trabalhadores enfrentassem qualquer tipo de trabalho, quase sempre, extremamente 
precarizado. 

Esse processo além de introduzir o trabalho assalariado no campo acabou 
com profissões que foram essenciais para as atividades agropecuárias, como o boiadeiro, o 
lavrador e o amansador de animais, entre outras figuras, que expressavam as várias formas de 
trabalho no campo que desapareceram. Inovam-se assim as relações sociais de trabalho, sendo 
estes transformados desde então em trabalhadores volantes e/ou temporários, que enfrentam 
as mais variadas formas de trabalho na plantação e na colheita, ou em trabalhos urbanos como 
subempregados, para suprirem suas necessidades.  

Diante disso, as transformações ocorridas no processo de produção 
econômico-rural promovem o empobrecimento da população expulsa do campo, que se 
aglomera na cidade como ofertante de força de trabalho, devido a perda da terra de trabalho. 
Nas cidades não há emprego para todos, e os que conseguem emprego, muitas vezes, é em 
situação precária, sem segurança, pois a maioria, que não tem formação escolar e profissional, 



  

passa a trabalhar em funções como garis, serventes de construção civil etc. No campo, passam a 
trabalhar como trabalhadores volantes e/ou temporário (bóias-frias), trabalhando por dia ou em 
regime de empreitada, exercendo diversas atividades.  

O trabalho volante e/ou temporário aumentou devido às alterações no 
processo produtivo nas áreas de Cerrado. É uma forma de trabalho assalariado, que permite 
aos empresários agrícolas valorizarem seu capital mais eficazmente, por que oferece 
vantagens sobre as demais modalidades de trabalho, pois esses trabalhadores, ora substituem a 
máquina, ora o trabalhador assalariado permanente, ou são disfarçados nas figuras de 
arrendatário e do parceiro, que aparecem como solução menos onerosa para o empresário 
rural.  

Quase sempre esses trabalhadores, agora separados dos meios de produção 
(a terra), têm suas vidas constituídas de carências, materiais e/ou culturais, que persistirão, 
caso não consigam um pedaço de terra. Por isso, para analisar as relações sociais de trabalho, 
como salienta Mendonça (2004) é preciso analisar os problemas estruturais do atual sistema 
capitalista, compreendendo a modernização capitalista do campo (agroindustrialização, 
mecanização da agricultura) como responsável pela grande massa de trabalhadores bóias-frias 
(temporários e/ou volantes), vivendo em condições de indigência assistida. Assim, o 
trabalhador com sua força de trabalho ocupada ou não, para sobreviver necessita receber 
ajuda dos governos, uma assistência social que não lhe garante condições minimamente 
dignas de vida, faltando-lhe ainda muito do que precisa. 

É necessário analisar as transformações espaciais no campo, buscando 
compreender as relações sociais de produção e de trabalho e as formas de permanência das 
crenças, tradições e práticas culturais desses camponeses que ainda vivem e trabalham no 
campo e dos que vivem nas cidades e retornam todos os dias ao campo para trabalhar, pois a 
maioria desses trabalhadores sempre viveu na terra, e o único meio de voltar é enfrentando 
formas de trabalho precarizadas, além de ser a atividade que esses trabalhadores sabem e 
gostam de fazer. 

Portanto, para compreender as novas formas de trabalho e a classe 
trabalhadora hoje é preciso partir de uma concepção ampliada do trabalho, entender seus 
processos, sua transformação, compreender a reestruturação produtiva mundial do 
capitalismo. Por isso é necessário fazer uma leitura ampliada do território a partir do 
capital/trabalho, compreendendo a modernização do campo e as formas de (Re)Existência dos 
povos cerradeiros em meio ao mito do progresso e que enfrentam diversas formas de trabalho, 
garantindo assim sua existência. 

Porém, Mendes (2006) esclarece que o modelo de desenvolvimento 
brasileiro é marcado pelas políticas favoráveis às grandes explorações, em detrimento das 
pequenas, mostrando que: 

 
                                      (...) o desenvolvimento agrícola, gradualmente, promove a exclusão 

crescente de determinados grupos sociais da agricultura, do mundo rural e do 
próprio circuito produtivo, favorecendo a criação de uma estrutura 
econômica internamente concentrada e, externamente, dependente das 
políticas globais. Essa dinâmica dificulta o aumento da produção para o 
abastecimento de toda a população e o desenvolvimento social e econômico 
da sociedade. (MENDES, 2006. P. 68) 

 
Ocorreram profundas transformações no modo de produção e na agricultura 

brasileira, o capital financeiro modificou substancialmente as relações sociais de produção 
possibilitando os diversos interesses controlados pelo capital mercantil e industrial. 



  

Ocorreram elevados índices de produtividade da terra e do trabalho, mas isso não pode nos 
intimidar a fazer uma leitura mais profunda nas transformações espaciais no campo como 
salienta Mendonça (2004).  

Porém, foram com a modernização da agricultura que a população se viu 
obrigada a sair do campo com destino as cidades ou para outras áreas, levando a população 
rural a se adaptar ao novo modo de vida, centrado no moderno meio técnico - cientifico 
informacional que alterou os aspectos culturais e sociais, alterando as formas tradicionais de 
cultura e produção no campo, mas que ainda persistem nas comunidades camponesas. 

Dessa forma, há diferentes perspectivas para os trabalhadores/camponeses 
os que sabem trabalhar a terra buscam se manterem nela assegurando o sustento da família. 
Conforme salienta Mendonça (2004), 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. Mas há também os que preferem trabalhar nas áreas urbanas, sendo 
operários, trabalhadores assalariados fixos, distanciando-se das suas origens e negando até 
mesmo o modo de vida rural. Há os que vão para as áreas urbanas e retornam todos os dias 
para o campo, pois são essas atividades que sabem e gostam de fazer, enfrentando um 
trabalho árduo e muitas vezes trabalhando de forma precária. 

A modernização da agricultura provocou transformações mudando o 
cotidiano dos camponeses, mas não conseguiu extirpar a sabedoria destes trabalhadores da 
terra, que, continuam (Re)Existindo, pois ainda falam ribancera, nóis, emriba, oceis, vamo, 
entre outros, continuam cultivando as sementes crioulas definindo sua própria produção e 
consumo, garantindo assim o direito de produzir. Essa modernização modificou e 
desqualificou como algo feio, pobre, pejorativo, estereotipando os sujeitos e suas formas de 
expressão, dentre elas a linguagem, mas, felizmente, não conseguiu de todo. 

No entanto, camponeses e trabalhadores rurais lutam para manterem vivas 
suas praticas e tradições, um exemplo é o cultivo de sementes crioulas nas Comunidades 
Rurais do Sudeste Goiano além das ações que expressam as praticas sócio culturais das 
comunidades rurais. Vale ressaltar que a comunidade é o elemento central no modo de vida 
camponês. 

Dessa forma, os trabalhadores e camponeses estão lutando para manter no 
campo o direito de definir sua própria política agrícola e alimentar, preservando a diversidade 
genética, pois, as políticas publicas incentivam o uso de sementes hibrida, tentando 
desaparecer com as sementes crioulas e conseqüentemente com a história e a cultura dos 
camponeses. As sementes crioulas estão desaparecendo do mercado devido às transformações 
na agricultura, com a introdução de maquinas e equipamentos e o uso de insumos agrícolas. 

 As sementes crioulas são sementes ou espécies domesticadas, que resistem 
até nossos dias devido ao sistema tradicional de agricultura num processo de tentativas, 
acertos e erros em seus cultivos repassados de geração em geração, e através da luta dos 
trabalhadores e camponeses de manterem-se na terra, resistindo a essa modernização. Porém, 
mesmo com o capitalismo hegemonizado pelo capital industrial e financeiro, provocando 
distintas territorialidades, causando diferentes categorias de trabalho e ocupando as áreas de 
chapada, a agricultura camponesa continua (Re)Existindo, pois produz os produtos 
necessários para a cesta básica mesmo estando nos fundos de vale próxima as cidades ou em 
áreas mais afastadas e sem qualquer política definida para o setor. 

Em uma entrevista realizada no dia 27 de maio de 2006, na Fazenda 
Perobas, Distrito de Pires Belo, Município de Catalão, onde é realizado o Terço de São 
Sebastião, uma prática cultural mantida há 56 anos por camponeses que vivem como 



  

agregados e que sofreu mudança de data por pressão das lavouras em volta da casa, podemos 
perceber, a (Re)Existência dos camponeses. Mesmo com tantas mudanças e tendo que se 
adaptar a essa modernização, a camponeses que continua resistindo a essas transformações, 
mas alegaram que com um pedaço de terra, viveriam melhores, pois nasceram e foram criados 
na terra e sem ela não é nada. 

O povo tem o direito de definir sua própria produção e consumo de 
alimentos, o que antes era considerado como algo sagrado pelos povos indígenas e pelos 
camponeses e hoje representam negócios, lucros. Segundo (Görgen, 2003) as grandes 
empresas dominaram o mercado, e os governos submeteram aos seus planos, apoiando os 
latifúndios e uso das sementes hibrida e transgênicas com o argumento de combater a fome, 
mas o objetivo deles é o lucro. Por isso a necessidade de luta contra a tirania do domínio das 
sementes, pois uma nação que tem comida suficiente é uma nação soberana, mas o Brasil não 
tem uma soberania alimentar por culpa das políticas agrícolas do governo brasileiro, que 
também estão causando a extinção das práticas camponesas e o aumento da desigualdade no 
meio rural. 

Dessa forma, é muito importante buscar compreender a forma de vida e 
produção camponesa, pois temos muito que aprender com eles, conforme Shanin (2008), 
precisamos estudar os camponeses não para ajudá-los, mas para nos ajudar. Não temos que 
ensinar aos camponeses como viver, nós é que temos que aprender com eles como viver e 
como resolver os problemas nos quais a maior parte da população está envolvida.   

Portanto a agricultura camponesa vive em um processo constante de 
afirmação, porém sua existência é sua (Re)Existência de luta contra o capital. A agricultura 
camponesa não é atrasada tecnicamente, ela se adapta de sua forma as transformações no 
campo, além de respeitar o meio ambiente, preservando os recursos naturais e as formas de 
trabalho que para eles tem um valor histórico. Produzem alimentos saudáveis e tem uma 
ótima qualidade de vida, o que é possível ser praticada apenas por comunidades camponesas. 

 
3 TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS NO CAMPO: as relações sociais de produção e de 
trabalho dos trabalhadores camponeses no Sudeste Goiano 

 
A proposta da pesquisa é compreender as transformações espaciais no 

campo provocadas pela modernização da agricultura e analisar as relações sociais de 
produção e de trabalho no Sudeste Goiano, mostrando o (re)desenho da agricultura 
camponesa a partir do momento em que trabalhadores/camponeses recuperaram o cultivo de 
sementes crioulas, um meio que lhes garante uma condição de vida melhor e uma maior 
participação nas atividades sócio-políticas nas Comunidades Rurais, o que fortalece ainda 
mais as práticas sócio-culturais desses trabalhadores/camponeses, a partir do cultivo da terra. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa considera-se agricultura camponesa 
aquela agricultura praticada por um grupo relativamente pequeno de pessoas que têm relações 
de parentesco entre si, seja consangüínea ou não, vivendo em uma pequena propriedade cuja 
posse eles detêm. A produção é destinada à sobrevivência, inclusive o excedente que, ao ser 
comercializado, dá-lhes poder de troca de gêneros agrícolas por outros gêneros alimentícios a 
sua sobrevivência, como sal, materiais escolares, roupas e outros gêneros agrícolas que não 
são produzidos no lugar.  

A prática da agricultura camponesa é mais do que um modo de viver e 
produzir no campo são uma cultura que tem uma relação com a natureza, respeitando os seus 
ciclos e sua sócio-biodiversidade. Os trabalhadores/camponeses vivem em Comunidade 
mantendo suas práticas sócio-culturais, como festas, mutirões, demão, a religiosidade, o que 



  

mostra claramente como é mantida a diversidade cultural nas Comunidades, uma marca forte 
da agricultura camponesa (GORGEN, 2004). 

No Sudeste Goiano as Comunidades Rurais dispõem de centros 
comunitários onde são realizadas as atividades de lazer como futebol, truco, festas, além da 
realização de missas, reuniões da Associação é o local das expressões culturais, da política, da 
religiosidade. Todos se respeitam e se conhecem e as relações de parentesco é um papel 
determinante no modo de vida camponês.  

Vale destacar que a presença da religiosidade católica nas comunidades 
rurais era muito praticada pela população rural, por exemplo, a Santa Missa aos domingos que 
enchia as capelas, as novenas ao pé do cruzeiro, as romarias que eram feitas a pé, as 
promessas ao padroeiro cumpridas com rezas e festas pela graça recebida, a presença e a 
devoção a imagens de santos nas casas, nichos com altares cuidadosamente ornamentados 
(LERRS,1977). Mas com a modernização da agricultura houve uma saída maciça dos 
trabalhadores/camponeses do campo, levando a população rural a se adaptar ao novo modo de 
vida, centrado no moderno meio técnico-científico informacional que alterou os aspectos 
culturais e sociais, alterando as formas tradicionais de religiosidade no campo, mas que ainda 
persistem nas comunidades camponesas. 

Rezas, adoração ao santíssimo, devoção aos santos e novenas constituem 
uma linguagem religiosa rural pouco argumentada, pouco controversa, e conhecida pela 
população. É uma forma de permanência das crenças, tradições e manifestações culturais do 
mundo rural, que ainda é mantida em vários lugares como herança; adaptadas, mas mantidas 
pelas famílias que não perderam sua força construtiva. Uma forma de expressar a 
(Re)Existência daqueles que ainda vive e trabalha na terra, é a presença dessas práticas sócio-
culturais, principalmente entre os camponeses, mesmo com todas as mudanças que vem 
ocorrendo no campo, devido ao avanço tecnológico, que transformaram a vida população 
rural. Por isso, a necessidade de entender e compreender as práticas sócio-culturais e as ações 
políticas em defesa da terra e dos modos de vida desses trabalhadores/camponeses etc.  

Dessa forma, mesmo com todas as transformações ocorridas no campo e na 
vida camponesa, constata-se a permanência das práticas camponesas, e um exemplo é o 
cultivo de sementes crioulas, uma prática que respeita os ciclos da natureza e não usa insumos 
agrícolas, além de contribuir para a elevação da renda familiar e garantir a soberania 
alimentar, é uma forma de ter autonomia sobre a produção de sementes, pois os camponeses 
têm o direito de definir e realizar sua própria política agrícola e alimentar.  

As sementes crioulas auxiliam os camponeses na sua sobrevivência, pois 
possibilita a produção do seu próprio alimento e ainda a comercialização do excedente da sua 
produção, sendo esta uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida. Além de alimento, 
a semente representa muito mais, pois retrata a cultura de cada comunidade, que é um 
elemento central no modo de vida do camponês, é onde se preserva as práticas sócio-culturais, 
cria identidades locais e ambientais. As sementes são um bem comum dos povos e não devem 
se tornar propriedade de poucos, ou seja, das multinacionais. O cultivo de sementes crioulas 
garante aos trabalhadores/camponeses a possibilidade de armazenar, após a colheita, as 
sementes para o cultivo do próximo ano, além de garantir o seu sustento, sendo um meio de 
manter suas práticas e tradições.  

 Mesmo com o capitalismo hegemonizado pelo capital industrial e 
financeiro provocando distintas territorialidades, criando diferentes categorias de trabalho e 
ocupando as áreas de chapada, a agricultura camponesa continua (Re)Existindo, pois produz 
os produtos da cesta básica, mesmo estando nos fundos de vale e em áreas mais afastadas e 
sem qualquer política definida para o setor. 



  

Outro fato de grande importância relacionado ao cultivo com sementes 
crioulas é a diversidade. Conforme Gorgen (2004), o Brasil é grande e diverso, os 
camponeses são muitos e têm, na diversidade, uma de suas riquezas. Território, práticas 
sociais, ambiente e cultura formam uma estrutura importante que define bem o campesinato 
que faz e produz de tudo das mais diversas formas e nos mais diferentes locais. 

Apesar dessas características e também da diversidade cultural e social, a 
agricultura camponesa está tendo que lutar pela sua afirmação, lutar contra o seu 
desaparecimento, uma luta permanente contra o capital. Essa é uma forma de (Re)Existência à 
exploração capitalista, que visa tão somente à expansão das técnicas e de lavouras de 
monoculturas, destruindo o meio ambiente e aumentando o seu lucro. A agricultura 
camponesa é uma forma de definir sua própria produção e consumo, além de garantir o direito 
de produzir que, em última instância, significa trabalho para a sobrevivência. 

Carvalho (2003), essa resistência social dos camponeses à exclusão social 
exigirá um processo prolongado de resgate da identidade social e étnica desses trabalhadores 
e de experiências que podem até ser consideradas ultrapassadas, mas que são essenciais na 
vida dos camponeses. Estes vivem adequadamente com a natureza, e buscam respeitar o 
ambiente em que vivem e produzem de modo diferente da agricultura moderna, que causa 
fortes impactos ambientais e sociais. 

Conforme Carvalho (2003), territórios que se diferenciaram por uma 
convivência harmoniosa com a natureza, vivenciada por várias gerações, foram e continua 
sendo negados e desconstruidos pelos grandes grupos econômicos, tanto nacionais como 
multinacionais. Saberes e valores, como as formas de viver e de se relacionar com a natureza, 
são negados, devido aos incentivos estatais associados aos interesses das grandes 
multinacionais. 

A modernização da agricultura provocou mudanças no cotidiano de trabalho 
dos camponeses, mas não conseguiu acabar com a sabedoria e muitos preservam suas 
diversidades culturais. Um exemplo é a fala caipira; esses trabalhadores e seus descendentes, 
no campo ou nas cidades, ainda falam ribancêra, nóis, enrriba, ôceis, vamo, entre outras 
expressões características de várias regiões.  

Cândido salienta (1975) em um estudo sobre os caipiras em São Paulo, a 
expansão do mercado capitalista não apenas força o caipira a multiplicar o esforço físico, mas 
também tende a atrofiar as formas coletivas de organização do trabalho, cortando as 
possibilidades de uma sociabilidade mais viva e de uma cultura harmônica. O que seria então, 
uma renúncia aos padrões anteriores desses trabalhadores/camponeses, forçando-os à 
aceitação do trabalho integral. Essa é a conseqüência da modernização da agricultura e sua 
incessante busca pelo aumento da produção e da produtividade. 

As transformações espaciais ocorridas no processo de incorporação das 
áreas de Cerrado aos interesses do capital mundializado promoveram o empobrecimento da 
população que permaneceu no campo e da que foi expulsa dele que se aglomera na cidade 
como ofertante de força de trabalho, devido à perda da terra de trabalho. Nas cidades não há 
emprego para todos, e os que existem, muitas vezes, são em situação precária e sem 
segurança. A maioria, que não tem formação escolar e profissional adequada para as 
atividades urbanas, passa a trabalhar em funções como garis, serventes de construção civil etc. 
No campo, passam a trabalhar como trabalhadores volantes e/ou temporários (bóias-frias), 
trabalhando por dia ou em regime de empreitada, exercendo diversas atividades. Por isso, 
conforme Oliveira, 

 
O camponês deve ser visto como um trabalhador que, mesmo expulso da 



  

terra, com freqüência a ela retorna, ainda que para isso tenha que (e) migrar. 
Dessa forma, ele retorna à terra mesmo que distante de sua região de origem. 
É por isso que boa parte da história do campesinato sob o capitalismo é uma 
história de (e) migrações. (OLIVEIRA, 1987, p.11) 

 
O trabalho volante e/ou temporário aumentou devido às alterações no 

processo produtivo nas áreas de Cerrado. É uma forma de trabalho assalariado que permite 
aos empresários rurais valorizarem seu capital mais eficazmente, porque oferece vantagens 
sobre as demais modalidades de trabalho, pois esses trabalhadores, ora substituem a máquina, 
ora o trabalhador assalariado permanente, ou são disfarçados nas figuras de arrendatário e de 
parceiro, que aparecem como solução menos onerosa para o empresário rural e/ou 
agroindustrial. 

Quase sempre esses trabalhadores, agora separados dos meios de produção 
(a terra), têm suas vidas constituídas de carências, materiais e/ou culturais, que persistirão, 
caso não consigam um pedaço de terra. Por isso, para analisar as relações sociais de trabalho 
tanto no campo quanto na cidade, como salienta Mendonça (2004), é preciso analisar os 
problemas estruturais do atual sistema capitalista, compreendendo a modernização capitalista 
do campo (agroindustrialização, mecanização da agricultura) como responsável pela grande 
massa de trabalhadores bóias-frias (temporários e/ou volantes), vivendo em condições de 
indigência assistida. Assim, o trabalhador com sua força de trabalho ocupada ou não, para 
sobreviver necessita receber ajuda do Estado, uma assistência social que não lhe garante 
condições mínimas de vida, faltando-lhe ainda muito do que precisa para uma vida 
verdadeiramente digna. 

Portanto, para compreender as relações sociais de produção e de trabalho e 
as formas de permanência das crenças, tradições e práticas sócio-culturais tanto dos 
camponeses que ainda vivem e trabalham na terra quanto dos que vive nas cidades e retornam 
todos os dias ao campo para trabalhar, é necessário analisar as transformações espaciais no 
campo, pois a maioria desses trabalhadores sempre viveu na terra. O cultivo de sementes 
crioulas mostra-se capaz de (re)desenhar a produção camponesa, e não só no Sudeste Goiano, 
um meio de permanecer ou voltar à terra sem ter que enfrentar formas precárias de trabalho, 
além de ser a atividade que esses trabalhadores sabem e gostam de fazer. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O processo de modernização da agricultura no Brasil teve um grande 
desenvolvimento com os avanços tecnológicos implementados pela Revolução Verde e 
fizeram alcançar altos níveis de produtividade, atingindo recordes de exportação, 
principalmente com as monoculturas da soja, do algodão, cana de açúcar e outras. Se, por um 
lado, a agricultura moderna alcançou altos níveis econômicos, por outro, agrediu o meio 
ambiente e alterou as antigas relações sociais de trabalho historicamente encontradas na 
agricultura tradicional, voltada para a subsistência. Assim, a velha forma de uso e cultivo 
agrícola, com sementes crioulas e que não utilizava insumos e implementos agrícolas, 
gradativamente foi sendo substituída pelo cultivo e expansão da monocultura, com o uso de 
sementes híbridas e transgênicas (sementes geneticamente modificadas). 

As transformações espaciais oriundas da modernização da agricultura nas 
áreas de Cerrado propiciaram novas configurações geográficas, que apresentam significativos 
impactos ambientais, pelo uso e manejo inadequados do Bioma Cerrado e de seus 
subsistemas, como o desmatamento de áreas de preservação permanente, o assoreamento dos 
cursos d’água e a poluição dos mananciais com o uso desenfreado de agrotóxicos; os 



  

impactos sociais aparecem nas mudanças das relações sociais de produção e trabalho e nas 
mudanças da estrutura econômica e social, tanto no campo como na cidade. 

Para interpretar melhor essas informações, como as relações sociais de 
produção e trabalho no campo e as práticas sócio-culturais, precisam compreender as 
transformações espaciais no campo decorrentes da modernização da agricultura, bem como as 
ações políticas emancipatórias construídas pelos trabalhadores/camponeses.  

Portanto, a agricultura camponesa não é só um jeito de produzir no campo, 
mas sim um modo de viver, com uma cultura própria e diversificada, uma agricultura que 
respeita a natureza e seus ciclos, produz com técnicas, mas não com alta tecnologia, a 
produção desta é voltada para a sua sobrevivência e para o mercado interno. 

Mesmo apesar das dificuldades e do abandono por parte das políticas 
públicas, a agricultura camponesa vem lutando e conquistando seu espaço e mantendo sua 
cultura, não em estado puro, por isso sua existência é marcada pela (Re)Existência de luta 
contra a modernização da agricultura e agora contra a construção de barragens e mais 
recentemente com a cultura das lavouras de cana-de-açúcar, essa luta para se manter no 
campo nas comunidades camponesas é forte e constante. A agricultura camponesa é a grande 
responsável pela produção de alimentos para o mercado interno e se caracteriza sobre a 
relação entre propriedade, trabalho e família, porém alguns autores relatam que o tipo de 
estrutura produtiva dos camponeses tende a desaparecer. 
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