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Resumo: a revolução verde e a revolução tecnológica, iniciadas após a segunda Guerra 
Mundial, intensificaram o processo de urbanização e industrialização oriundas do 
desenvolvimento capitalista e da modernização da agricultura brasileira. Essas transformações 
favoreceram a expulsão de camponeses de suas terras, e os direcionaram para as cidades que, 
desprovidas de planejamentos e falta de infraestrutura, tornaram-se um grande problema social 
(desemprego, violência e segregação espacial). A cidade, a principio, nasce como reprodução do 
capital financeiro, como o lócus da circulação e o consumo de mercadorias. E o campo, a partir 
do desenvolvimento capitalista, torna-se mais dependente da cidade, e intensifica sua relação 
com a cidade. A sociedade urbana surge dentro desse contexto como a “sociedade moderna” 
que subordina o camponês e o estereotipa como fraco e atrasado. E essa relação favorecida 
pela revolução técnico cientifica, mesmo que não ocorra de forma homogênea, imprime uma 
nova dinâmica espacial, institui uma nova interação das áreas rurais com os espaços urbanos 
devido ao avanço tanto dos meios de transporte como os de comunicação, construindo 
acessibilidade entre os dois territórios. Acessibilidade que falicita com que o camponês tenha um 
papel fundamental para a população de consumo que, além de produzir boa parte dos alimentos 
a serem consumidos, consome os tais produtos da modernidade que, aliada ao poder da mídia, 
intensifica o poder de compra e de consumo. Dentro desse contexto em compreender a relação 
campo-cidade, delimitar diferença entre cidade e campo, entre vida urbana e vida rural, e da 
submissão do campo à cidade em inúmeras formas, faz com que o campo dependa cada vez 
mais da cidade, explícitos a empréstimos e financiamentos destinados a agricultura, o que torna 
uma relação de dependência entre os dois espaços. Esse entendimento irá partir do lócus de 
investigação que será a Comunidade Macaúba/Catalão (GO) diante das transformações 
capitalistas, do incentivo ao consumo, da organização social, da valorização da cidade e da 
cultura urbana, dentro do contexto da urbanidade no rural. Entende-se que o rural é um espaço 
que influencia e é influenciado pelo urbano, que incorpora seus valores urbanos, mas também 
mantêm seus valores rurais, como a cultura de massa capitalista, insere no campo, e como a 
cultura urbana influenciada pela mídia interfere na vida da comunidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações ocorridas no campo, pelo avanço industrial, nos últimos 60 anos, 

expulsou um número significativo de pessoas que migrou para as cidades. Estas tiveram um 

crescimento acelerado e desorganizado, contribuindo para gerar problemas urbanos e rurais tais 

como a violência, o desemprego e a segregação espacial. Contudo pequena parcela dessa 

população ainda resiste a deslocar-se para as cidades. Esta parcela resistente, os camponeses, 

é a grande produtora de alimentos para a cesta básica brasileira e  luta, persiste e resiste para 

permanecer na terra, para preservar sua cultura, sua identidade e ao direito a vida e ao trabalho 

de acordo com suas raízes locais. 

A sociedade contemporânea subordinou e ainda subordina o campo e o camponês 

brasileiro estereotipado como fraco e atrasado. Porém este camponês tem um papel 

fundamental para o Modo Capitalista de Produção, porque além de produzir parte dos alimentos 

consumidos pela população urbana, consome produtos não produzido por esse camponês. 

Origina-se assim o grande debate que aqui é estabelecido, urbanidades no rural. O rural vai 

modificar com a inserção dos novos produtos que o mercando oferece, porém ainda permanece 

com suas características básicas, muitos autores denominam esse como o “novo” rural. 

Esse “novo” rural é característico da globalização, pois é um fator preponderante na 

articulação entre cidade e campo, facilitado pela expansão da malha rodoviária, o acesso aos 

meios de comunicação, tais como TV, internet e o telefone celular que trouxe a possibilidade de 

estar onde não se pode ir, e ao mesmo tempo estar em vários lugares no mesmo momento. 

Neste embate, são transmitidos modelos de comportamentos que induzem ao consumo, 

subordina a cultura, interfere a vida cotidiana transformando todas as relações culturais 

estabelecidas ao longo da construção histórica, impondo uma cultura individualista, não 

pensante e compulsiva. O campo acaba recebendo influências da cidade e do modo de vida 

urbano, ou seja, a vida rural levará a marca do urbano, à medida que sofre influência das 

cidades através do contato, da comunicação e pelos investimentos efetuados por agentes 

urbanos no campo. 

O diálogo para esta proposta será desenvolvido na Comunidade Macaúba, situada 

no município de Catalão, onde prevalece a agricultura camponesa. Esta Comunidade está 

situada há 12 km da cidade de Catalão no sudeste de Goiás-Brasil, e conta hoje com 49 sedes, 



das quais 34 são de famílias que moram efetivamente na comunidade. O município possui 

aproximadamente 3.778,6 km², e sua população é estimada conforme o senso 2010 em 86 647 

habitantes sendo que destes 81 064 foram contabilizados como população urbana e 5 583 como 

população rural.  

                  O trabalho tem como objetivo compreender como a cultura de massa impõe a 

necessidade do consumo, e como há a interferência dos produtos do mundo moderno no 

cotidiano após a modernização agrícola sobre a agricultura camponesa, e sua adaptação às 

transformações desde a organização social, cultural e valorização do modo de vida urbano. 

 

AS URBANIDADES NO RURAL: reflexões sobre o referencial teórico 

 

A revolução verde e a revolução tecnológica, iniciadas após a 2ª Guerra Mundial, 

intensificaram o processo de urbanização e industrialização, oriundas do modo de produção 

capitalista e da modernização da agricultura. Mesmo que não ocorra de forma homogênea, 

essas transformações desenvolvidas redefinem tanto os espaços urbanos como os espaços 

rurais, imprimindo uma nova dinâmica socioespacial.  

Essa redefinição de espaços considerada diferentes das tradicionais ao campo, 

como a incorporação de máquinas vinculada ao desenvolvimento industrial, insumos e técnicas 

produtivas permite aumentar a produtividade da produção, do trabalho e da terra. As prestadoras 

de serviços ganham espaços nesses lugares, onde desenvolvem atividades que subsidiem o 

entretenimento aos moradores. Espaços já culturalmente definidos passam pelo processo de 

reorganização e adaptação ao novo modo de desenvolvimento adotado pelo modo de produção. 

Endlich (2012) ressalta que estes espaços são marcados pela tradição cultural nos momentos de 

ócio, e institui-se uma nova caracterização que foi denominada: de o novo rural no Brasil. Sobre 

esta discussão quanto ao “novo” rural, é importante destacar o debate empreendido por 

Graziano da Silva e Del Grossi há algum tempo: 

 

esse "Novo Rural" como vem sendo denominado, pode ser também 
resumido em três grandes grupos de atividades: a) uma agropecuária 
moderna, baseada em commodities e intimamente ligada às 
agroindústrias; b) um conjunto de atividades não-agrícolas, ligadas à 
moradia, ao lazer e a várias atividades industriais e de prestação de 



serviços; c) um conjunto de "novas" atividades agropecuárias, 
localizadas em nichos especiais de mercados. O termo "novas" foi 
colocado entre aspas porque muitas dessas atividades, na verdade, 
são seculares no país, mas não tinham até recentemente importância 
econômica. Tal valorização também ocorre com as atividades rurais 
não-agrícolas derivadas da crescente urbanização do meio rural 
(moradia, turismo, lazer e prestação de serviços) e com as atividades 
decorrentes da preservação do meio ambiente, além de um outro 
conjunto de busca de "nichos de mercado" muito específicos para sua 
inserção econômica.  (GRAZIANO DA SILVA; DEL GROSSI, s/d., 
p.171-172). 

 

Essa denominação institui-se uma nova realidade de interação de espaços rurais 

com os espaços urbanos, principalmente pelas transformações do espaço rural, com a inserção 

das urbanidades e a descentralização nas cidades que, nos dias de hoje, são argumentos de 

valorização do verde e de um modo diferenciado de vida muito valorizado nas grandes 

metrópoles. Argumentos efetivos para caracterizar esse novo rural que, facilitado pelo avanço 

dos meios de transporte e comunicação, constitui acessibilidade e facilidade entre esses dois 

espaços. Esta acessibilidade começa a surgir em meados de 1970 com a modernização do 

campo, onde muitos camponeses foram expulsos e instalam suas residências nas cidades. 

 Ao serem separados da terra e dos instrumentos de trabalho, alguns camponeses 

vão para as cidades em busca de sua subsistência.  São alocados nos centros periféricos 

constituindo uma mão de obra barata e desqualificados, serve desta forma como cadastro da 

força de trabalho utilizada nas indústrias. 

 De acordo com Lefebvre (MARTINS, 1996) a cidade, em função da 

industrialização, concentra pessoas, atividades, riquezas, coisas, objetos, instrumentos, meios e 

ideias e projeta periferias, subúrbios, residências secundárias e cidades satélites. Este processo 

gera impactos sociais no campo e na cidade que desprovida de planejamento e para Bernardelli 

(2012), é propício ao aumento do desemprego, violência, insegurança e solidão.  

A ideia de cidade, enquanto resultado da construção humana, produto histórico-

social, aparece como trabalho concreto e acumulado ao longo de uma série de gerações 

oriundas das relações sociais do homem com a natureza. Ao analisarmos o espaço da cidade, 

no que se refere ao processo de produção, é possível ver a impossibilidade de separarmos o 

espaço da sociedade na medida em que as relações sociais se materializam num espaço 



concreto e real, o que significa dizer que ao produzir sua vida, a sociedade produz e reproduz 

um espaço, enquanto prática socioespacial. 

A concretização do que concebemos como cidade surge da necessidade de 

reprodução do capital financeiro a partir do momento em que as feiras comerciais ganham 

importância na comercialização. A cidade sendo o espaço de concretização das atividades 

humanas em construção pelo trabalho são referências para o desenvolvimento cognitivo da 

identidade do cidadão, é o local da reprodução econômica, revelando o espaço como 

reprodução social e nesta direção a cidade é o lócus no processo de circulação-produção-

distribuição e consumo das mercadorias produzidas de acordo com ideias de Carlos (2004). 

Para os autores Endlich (2012), Bernardelli (2012), Sobrarzo (2012) o meio urbano 

são as cidades, qualquer uma independente do tamanho. A cidade se caracteriza como o 

espaço do poder, da festa, da arte, das trocas e da concentração do excedente coletivo, 

constituindo a centralidade da comunidade. São também sedes do Estado, onde exercem 

poderes políticos, jurídico e social, e a imposição das leis. É o espaço de concentração dos 

excedentes, sedes dos capitais financeiros, comerciais e industriais e de serviços de apoio a 

produção e de consumo. É o lócus para a produção manufatureira e industrial, é também o 

espaço de concentração dos trabalhadores que estão disponíveis para ocupar o chão fabril das 

indústrias dos setores da economia moderna, tendo desta forma uma reversão da lógica dos 

valores de uso próprio da cidade que cediam lugares aos valores do capitalismo industrial. É o 

setor privilegiado da reprodução da força do trabalho e dos meios de consumos, que é a função 

primordial do meio urbano do modo capitalista de produção. 

Já o urbano é uma sociedade em formação que, de acordo com Endlich (2012), é 

entendido como território político-administrativo, aglomerado de pessoas, núcleos com 

determinada densidade populacional e com população ocupada predominantemente com 

atividades secundárias e terciarias. O urbano carrega em sua ideologia a vertente de superar a 

precariedade. Além da precariedade, o urbano compreende a superação do limite economicista, 

do valor de troca e de ideologia do consumo. A vida tem como característica agrupar mais as 

pessoas a partir da família ou da orientação religiosa. 

Um fator preponderante designado à cidade é considerá-la como lócus da supridora 

da ciência, das técnicas e informações para o campo modernizado, com serviços altamente 

complexos. Assim,  

 



  nesta direção a cidade pode ser entendida, dialeticamente, enquanto 
produto, condição e meio para a reprodução das relações sociais, 
enquanto produtoras da vida humana, no sentido amplo da reprodução 
da sociedade. No mundo moderno essa reprodução sinaliza a 
articulação indissociável em três planos. O econômico: a cidade 
produzida enquanto condição de realização da produção do capital, o 
político: a cidade produzida enquanto espaço de dominação do estado, 
e o social: a cidade produzida enquanto prática socioespacial, como 
elemento central da reprodução da vida humana. (CARLOS, 2004, 
p.15). 

 

O campo, nesse viés, é considerado no sentido cultural como rústico, porém 

continua existindo. 

Era o campo, o “rústico”, as relações familiares e de compadrio nas 

fazendas e propriedades agrícolas de tamanhos diversos, na maioria 

apoiadas em relações de produção pré-capitalistas, familiares e/ou 

servis-parceiros, meeiros, colonos, agregados, entre outros. Era 

também o espaço das culturas de exportação nas grandes fazendas 

do modelo agro-exportador e o espaço da subsistência dos excluídos, 

dos não-proprietários, dos jeca-tatús. Assim, o meio rural era também 

o espaço do coronelismo, do analfabetismo, da ausência de serviços 

coletivos e dos sistemas de energia, transportes, e comunicações, do 

não-acesso aos bens industriais modernos-grosso modo, o arcaico, o 

não-moderno, o território do isolamento e o espaço da não-política. 

(MONTE-MÓR, 2004, p. 17). 

 

De acordo com Candido (1971) a vida rural é associada geralmente a uma 

expressiva valorização da natureza, e redefine a relação sociedade natureza. Há uma expressiva 

valorização da comunidade, de valores da vida da família e também o papel importante da 

religião. A dispersão, o isolamento e a diferença na divisão do trabalho eram características 

marcantes nesse modo de vida. A sociedade mantida pelos bons costumes, que extremamente 

autoritário e permeados por expressões coletivas, tinha o casamento como algo indispensável, 

na maioria das vezes arranjados e com idades pré-definidas para tal ocasião. Seguindo a ideia 

do mesmo autor a idade para o sexo masculino variava de 18 a 22 anos e mulheres de 15 e 16 

anos, com variações de extremos entre 13 ou 20 anos para as mulheres. 

O modo de produção camponesa tem como síntese a produção de alimentos para 

seu próprio consumo, produção de valor de uso, que não se caracteriza como mercadoria, pois 

por mais que a produção gerasse excedente que poderia ser comercializado, não tinha como 



objetivo esta finalidade. O modo de vida essencialmente agrário desconhecia os produtos que 

hoje proporciona conforto aos moradores do campo. De acordo com Oliveira Neto (2005),  

regidos pelo tempos cósmico, do dia e da noite, das estações do ano, 
pelos padrões de higiene, conduta moral e social que definidos pelo 
isolamento e a dispersão comum ao modo de vida no campo que é 
bastante diferente da concentração, da comunicação e do tempo do 
relógio e da fábrica, ao mesmo tempo símbolo e signo da 
modernidade, o relógio comanda os passos de cada indivíduo, 
estabelecendo na rua e na cidade o movimento de cada período. Tem-
se na hora de sair de casa, hora do almoço, hora do rush, horário de 
funcionamento do bancos, do comércio, das instituições públicas, 
enfim, a hora mecânica do relógio passou a sincronizar a vida 
cotidiana do mundo urbano moderno capitalista. (OLIVEIRA NETO, 
2005, p. 39). 

 
 

A cidade e o campo são construções socioespaciais, que devem ser analisadas e 

fortalecidas por seus contextos, situações e singularidades. Ambos não são semelhantes e não 

podem ser compreendidos como regidos pela mesma lógica, pois no urbano o artificial e a 

velocidade dos acontecimentos se processam num tempo rápido. No campo, o tempo é mais 

lento, as relações sociais estão mais centradas na proximidade, no cotidiano e num maior 

contato com a natureza. 

Nesta tentativa de delimitar a diferença ente cidade e campo, e entre vida urbana e 

vida rural, os diversos autores que trabalham com o tema propõem um continuum do meio rural 

ao meio urbano. 

  

O conceito continuum foi inicialmente utilizado pelo antropólogo norte-
americano Robert Redfied (em meados de 1930), ao realizar estudos 
etnográficos em grupos específicos no México. Segundo esse autor 
existiram variações e continuidades entre os espaços culturais da 
população urbanas e não urbanas. Com o aumento da 
heterogeneidade e complexificação dos grupos sociais, esse 
continuum caminharia para o urbano. Assim, a urbanização 
enfraqueceria os laços estabelecidos pelos grupos rurais, difundindo 
traços próprios da vida urbana como o aumento da individualidade e a 
fragmentação das comunidades. Porém, muitas críticas foram feitas ao 
seu modelo teórico, já que este polarizava rural e urbano, visualizando 
a homogeneização da sociedade e não levando em consideração a 
interação e os fatores históricos de cada grupo. (ROSA; FERREIRA, 
2012, p. 194. grifos dos autores). 
 



Nesse sentido a definição de continuum parte para a definição do modo de vida, 

padrões de consumo, formas de organização social, de localizações e de outros aspectos da 

vida moderna, na qual aqui se propõe fazer uma interação na Comunidade Macaúba no seu 

processo de transformação dentro da perspectiva e de aspectos da vida moderna, da submissão 

do campo à cidade em suas inúmeras formas de fazer com que o campo dependa cada vez mais 

da cidade e como o rural insere na economia local do município. Este fato é explícito em relação 

aos empréstimos e financiamentos destinados à agricultura, criando uma relação de 

dependência entre os dois espaços sociais. 

 

O campo e a cidade são espaços em encontro e com relações 
dialéticas. Esse encontro cristaliza momentos diferentes que começam 
a coexistir e dar características outras aos tempos, lugares e as 
vivências. Nesse sentido, o rural urbano é formado pelo encontro de 
diferentes estágios de produção e interação com a natureza e as 
texturas desse encontro ficam grafadas. No presente, criam os 
espaços ―híbridos. (MOTA, 2011, p. 59) 
 

Nessa perspectiva o campo é dinâmico, está em constante transformação e 

reestruturação dos elementos da cultura e a incorporação de valores, hábitos e técnicas do 

urbano no rural. Para Wirth (1979), o urbano é o modo de vida, e alega que a urbanização já não 

denota meramente o processo pelo qual as pessoas são atraídas a uma localidade, intitulada 

cidade, que é habitada por uma civilização urbana, que intitula valores, costumes e hábitos em 

seu sistema de vida.  

Ao analisar as urbanidades no rural, Rua (2006) chama de urbanidades no rural a 

industrialização do (e no) campo e a própria agricultura. Porém, para que o acesso aos bens de 

consumo seja efetivado, o capitalismo expande, proporcionando meios para que os espaços 

considerados rústicos, atrasado, de grande parte de analfabetos e ausentes de serviços 

coletivos tenham acessos a essas novas tecnologias, conforme expõe Monte-Mór: 

 

[...] do ponto de vista do consumo, significou estender as condições 
para o consumo de bens duráveis (fordistas) ao espaço nacional de 
forma a viabilizar o parque industrial que se montava. Ou seja, para se 
consumir automóveis, era preciso existir estradas asfaltadas, ruas 
calçadas e estacionamentos; para se consumir televisores e o conjunto 
de eletrodomésticos agora produzido no Brasil era preciso estender 



redes de eletrificação, telefonia, serviços de reparos, entre outros; para 
consumir máquinas de lavar era necessário dispor pelo menos de 
água encanada, mesmo que faltasse a rede de esgoto. (MONTE-MÓR, 
2004, p.13). 

 

As evoluções impostas pelo mundo globalizante, facilidade ao crédito, 

acessibilidade aos bens de consumo fazem com que a sociedade, que se constitui em uma 

relação dialética, crie nas novas relações campo-cidade: constituindo espaços econômicos-

político, interdependentes e articulados.  

Esses espaços articulados criam relações que levam a população a deslocar para 

os núcleos urbanos, consumir e estabelecer uma nova relação campo-cidade diferente das 

antigas relações de troca de excedentes. As relações estabelecidas entre o campo e a cidade 

são um conjunto de transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que modificam os 

espaços em relações antagônicas. Percebemos assim que a relação campo-cidade no viés das 

contradições sociais está sempre em processo de troca e inter-relação 

 

Para que essas relações venham a se concretizar é preciso que haja o 
encontro. Isto é, para que o campo e a cidade se constituam como 
realidades geográficas no espaço é preciso que existam trocas 
simbólicas e materiais entre pessoas e lugares, ―formas e conteúdos. 
As interações de subespaços, de experiência e desejos num acontecer 
solidário que cria um ―todo dotado de características híbridas ou de 
novas ruralidades e urbanidades. (MOTA, 2011, p.57) 
 

O campo acaba recebendo influências da cidade e do modo de vida urbano, ou 

seja, a vida rural levará a marca da urbanidade, à medida que sofre influência das cidades 

através do contato, da comunicação e pelos investimentos efetuados por agentes urbanos no 

campo. Este processo se estende às localidades rurais mais afastadas que se possa imaginar.  

Para Rua (2006), as recentes manifestações do mundo rural que, antes eram peculiares ao 

mundo rural, podem ser denominadas de “urbanidades do rural”, as quais denotam a presença 

do urbano no campo, sem que essa presença leve a eliminação das marcas próprias a cada 

espacialidade (urbana e rural). 

 

A polarização construída na modernidade e exercida pela cidade 

concentrou nela poder político, capital, cultural, moda, etc e projetou 



um modo de viver, pensar e agir urbano que cada vez mais, tem 

subordinado o campo – visto como atrasado, civilizado, rústico. (RUA, 

2006, p. 47). 

 

Nesse caminho, Oliveira Neto (2012) diz que a cidade é o lugar do desejo e de um 

conjunto de coações que inibe os desejos. Nessa direção, a cidade sustenta o sonho e o 

imaginário, que explora o possível. A cidade é o espaço de múltiplas funções que não esgotam o 

real. A cidade, como desempenha a função de abastecimento de bens duráveis e não duráveis, 

satisfaz a necessidade local, mas também em processo mútuo com os meios de comunicações 

cria novas necessidades, interferindo necessariamente nos anseios, nos desejos, emoções, 

hábitos, usos e costumes na Comunidade Macaúba, objeto de estudo desta pesquisa. 

Transforma o modo de vida e, em consequência, modifica as relações entre os indivíduos e 

deles como o meio em que vivem, através da circulação da mercadoria e características urbanas 

no rural, ou seja, constituindo o poder da ideologia na comunidade rural. 

A ideologia é um discurso pragmático que traz em suas representações elementos 

cognitivo, que exturpa as verdadeiras expressões dos elementos. Nada mais é que uma arma de 

expressão política, uma forma de poder utilizada pela classe dominante para designar 

pensamentos a seu interesse. De acordo com Sousa Filho (2003), ideologia é sinônimo de 

opinião, ideias e convicções. É em primeiro lugar a perpetuação das crenças que convertem as 

normas, padrões, costumes, instituições de uma ordem ou coisas dadas, universais e imutáveis 

que torna possível, e que essa mesma ordem se conserve sem que seja posto em questão pelo 

que elas estão submetidas. 

Com função de preservar as crenças que asseguram a consagração simbólica 

representada pelos elementos Sousa Filho (2003) descreve esses elementos como as normas, 

os padrões, as instituições e os costumes. Em qualquer meio em que se manifeste a ideologia 

tem com fundamental importância manter a coesão social, as normas na qual estamos 

submentido, ao valor as escritas e o poder do papel diante do Estado. 

O transcorrer das imposições que o capital faz ao ser humano passa de certa forma 

despercebido, e o que é despercebido é justamente o que não conhecemos ou percebemos. A 

sociedade é alimentada diariamente de ideias que rende ao poder de querer, e faz as pessoas 

refém do desejo de possuir esses ideais dos quais nos são propostos. Essa alienação torna o 



ser humano indissociável ao poder de posse, que o coloca como um ser inexistente a não 

adequação cultural vigente.  

Essa imposição do desconhecido no qual o sujeito está inscrito sem ao menos que 

ele saiba, é a alienação e a sujeição da vida do indivíduo à cultura, ao modo de produção, a 

realidades sociais e a subordinação ao consumo exacerbado, no qual tem como objetivo inserir 

todos nós, impondo ou negando uma cultura.  

Estas imposições são articuladas paralelamente aos meios de comunicação de 

massa que foi, sem dúvida, atribuído junto ao desenvolvimento tecnológico e a globalização. De 

acordo com Tavares Silva (2012), no início do século XXI os homens se tornam cada vez mais 

interligados e podem ser considerados cidadãos mundiais independentes da sua localização, ou 

seja, o mundo chegou e penetrou no cotidiano. Nesse sentido, o que é denominado de mundo é 

a mercadoria, que insere se no cotidiano e nos espaços antes vazios de sua representação. 

O processo de globalização deixou os espaços mais articulados, essa relação entre 

o local e o global se torna cada vez mais visível. Essa articulação, facilitada pela globalização, 

fez com que houvesse a materialização do mercantilismo no lugar. Lugar esse onde se vive e 

realiza a vida cotidiana, é o lugar onde relação homem natureza é intensa. Para Callai (2009), é 

construído pela história das pessoas que nele vivem, pelas formas que trabalham, como 

produzem, como se alimentam e como se relacionam. É o vínculo afetivo das pessoas com o 

lugar e com as demais pessoas da comunidade. 

De acordo com Carlos (2007), cada vez mais o espaço se constitui na articulação 

entre o local e o mundial, assim o processo de globalização se materializa no lugar. Lugar que se 

vive e realiza o cotidiano, é onde se desenvolve a vida em todas as dimensões. Esse processo 

aponta nova direção ao permitir a reflexão da sociedade sobre o conteúdo da construção de 

novos valores, de um modo de vida e de outra realidade, mediada pela mercadoria. O que 

possibilita uma nova articulação entre os espaços, levando a repensar a relação entre local e 

global. 

Dessa forma, Tavares Silva (2012) explica que esse processo é criado por modelos 

de comportamento que induzem ao consumo e influenciam a vida cotidiana, os padrões que 

obedecem à racionalidade inerente à reprodução das relações sociais,  

 



[...] pois temos um penetração massiva do modo de vida urbano, e 

aqui não nos referimos a qualidade de vida ou aquisição de bens de 

consumo ou acesso a determinados serviços, como TV a cabo ou 

internet, mas sim, da maneira de viver urbana, com atividades 

urbanas, sem predomínio da dedicação às tarefas relacionadas com a 

agricultura. (TAVARES SILVA, 2012, p.79). 

 

A expansão do modo de produção capitalista fez com que o rural se modernizasse, 

isto é, se urbanizasse, adquirindo assim um sentido de pertencimento e inclusão e de presença 

do Estado, através das infraestruturas construídas, que constituíram a materialização 

urbanização. O rural estaria deixando de ser visto como atrasado, e caminho adotado pela 

urbanização, onde favorecia ao seu desparecimento tornar-se um rural-natureza, símbolo da 

civilidade contemporânea, associada nas novas ruralidades. Diante do panorama traçado temos 

no Brasil políticas adotadas para incentivar o consumo, a valorização do modo de vida urbana, 

instituído justamente pelo deslocamento massivo da população para as cidades com intenção de 

aumento da arrecadação de impostos exercido nas cidades. 

 

Resultados e Considerações 

 

As comunidades rurais camponesas vêm alterando seu espaço intensamente com 

as investidas do capital globalizado, principalmente, no que se refere à economia, desde meados 

da década de 70 do século XX, e usam todos os artifícios para incorporar a lógica do capital e 

sua ideologia de reprodução. A Comunidade Macaúba é uma realidade próxima. 

A modernização da agricultura, a construção da Usina Hidrelétrica Serra do Facão e 

as explorações de minerais em suas áreas vizinhas tornam-se as principais ameaças à 

expropriação desses camponeses à sua cultura e modo de vida. A acessibilidade facilitada pela 

malha rodoviária, os meios de comunicação (celular, internet, TV) são fatores que possibilitaram 

o estar em onde não pode ir.  O contato ir e vir dos moradores a cidades, e aos que buscam a 

Comunidade como segunda morada, passeio nos finais de semana, possibilitou a imposição de 

comportamentos, incorporando valores culturais, morais na população que resiste ao processo 

de expulsão de suas terras e incentivando o valor de uso e de troca, o consumo, e ao ritmo 

adotado do modo de vida urbano.  
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