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TERRITÓRIO E CULTURA:  
REFLEXÕES SOBRE O MODO DE VIDA DOS TRABALHADORES RURAIS NO 

BRASIL CONTEMPORÂNEO1 
 

Eixo temático: Os desafios do espaço rural  

 

Resumo 

Nos últimos anos, as condições de reprodução da força de trabalho e das relações sociais 
dos proletários do campo têm passado por profundas transformações em decorrência do fenômeno 
urbano que marca a vida cotidiana destes trabalhadores. As  mudanças em curso têm resultado, por 
sua vez, em um modus vivendis até então sem precedentes no Brasil, permitindo afirmar o 
aparecimento de uma nova categoria de trabalhadores rurais, os assalariados urbanizados da terra. 
Para se compreendê-la, no entanto, é preciso considerar este modus vivendi com base no conceito 
de espaço social de Henri Lefebvre, instaurado pela dialética entre as instâncias física, social e 
mental gestadas pelo urbano. Demarcam esta mudança novas formas de agir, sentir e pensar destes 
sujeitos, surgindo, portanto, uma nova relação homem-espaço, homem-objeto, assim como entre os 
próprios homens, desdobrando em novas representações e seus corolários.  
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Preâmbulo às reflexões 
 
 

Novos modos de vida, costumes, hábitos, práticas e valores marcam a alta 

modernidade. Aos que tentam apreendê-la, emergem profundas inquietações. 

Propulsora do inócuo, do desmedido volume de problemas, do desmesurado grau 

de incerteza, ela inaugurou singularidades, pelas quais a fluidez estabeleceu seu 

ritmo, malgrado a concretude que teima pelo imperativo. O que ela impõe de 

objetivo? Qual convicção permite vislumbrar? Toda e nenhuma. Toda, aquela 

racionalidade, que filosoficamente elabora o racionalismo, imprimida na 

cotidianidade, posto que permite o cálculo preciso, o entendimento do movimento 

das coisas sob múltiplos ângulos, desde os menores astros até os capitais mais 

voláteis do mercado financeiro. Nenhuma, dada a irrupção do aqui e agora, o 

                                                           
1
 O artigo em tela trata-se de uma proposta de formação pedagógica para Educação no campo, o qual está iserido 

no Projeto de Extensão UEG na Escola: Atualização e formação continuada de professores da educação básica.” 

Edital 05 MEC/PROEXT – 201º, na Universidade Estadual de Goiás, coordenado pela prof.ª Mary Anne Vieira 

Silva. 
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cotidiano que é história, mas que só pode sê-lo quando percebido e concebido para 

além da redoma do repetitivo, portanto no ensejo do processualmente explicado, o 

vivido apreendido e não apenas contemplado pelos acontecimentos que perfila, mas 

pelo diferencial que dele emana.  

Há, portanto, de novo, o tecnologicamente alcançado em frações de segundo, 

o diálogo transitório, o disposto temporariamente circunspecto. Há, noutro lado, de 

velho, os sustentáculos que erigem os processos mal compreendidos, resultantes do 

saber puro que desvia o olhar do estatuto social do conhecimento. Se Lefebvre 

logrou, teoricamente, apreender o mundo moderno, a um só tempo a partir do 

pensamento hegeliano, marxista e nietzschiano, se deve ao peso que tais doutrinas, 

se assim podem ser denominadas, exercem na cotidianidade que demarca o 

período contemporâneo. Primeiro, é certo que o Estado-nação, malgrado a 

mundialização do capital e a transnacionalização do lucro auferido, continua a ser 

fundamentado pelas mesmas bases de outrora: a soberania nacional, as insígnias 

do poder, os mecanismos de controle sobre os indivíduos, o poder de polícia, o 

delimitado raio de influência e questões outras a acrescentar. Em seguida, é 

inegável que o trabalho, a despeito dos arranjos teóricos contemporaneamente 

tecidos por intelectuais de diversas correntes de pensamento, continua a mediar às 

relações sociais no atual grau de avanço do modo de produção capitalista. Podemos 

dizer mais: o trabalho ocupa a centralidade no processo de re-produção das 

relações de produção, logo, ele é indispensável consoante as condições gerais de 

produção com as quais convivemos no mundo moderno. (LEFEBVRE, 1976).  

Por fim, destoando do ponto de vista daqueles que insistem em ignorar as 

manifestações cotidianas de subversão por parte de alguns indivíduos na sociedade, 

teimamos em enxergar nestas manifestações o desvelo do diferencial, o repetitivo 

que, na esteira do propósito heracliteano, apresenta o novo e promove o 

desmoronamento do controle pelos impulsos do corpo. Lefebvre fornecera as pistas 

pelas quais podemos orientar nosso itinerário: é no espaço que o corpo assenta a 

irrupção do vivido, desata os nós que disciplinam os gestos, os ritmos, é no espaço 

que o homem apela para o sobre-humano, superior porque livre, livre porque a 

vontade de poder o permite alcançá-la. (LEFEBVRE, 1976).  
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Reiterando as conclusões lefebvrianas, pode-se afirmar que o mundo 

contemporâneo, ainda que tomado pelas transformações que qualificam a alta 

modernidade, culturais por excelência, continua a ser hegeliano, marxista e 

nietzschiano. Desta sorte, importa considerar que o Estado, o trabalho e o sobre-

humano imperam por sobre a alta modernidade, ensejando as conflitualidades entre 

o concebido, o percebido e o vivido, portanto, as conflitualidades inerentes ao 

espaço social, ao habitat e ao cotidiano. Qual a relação entre a filosofia posta e o 

habitat? O habitat, expressão da relação homem-natureza, desvela o sentido da 

terra na medida em que dimensão dialético-antropológica, ao mesmo tempo, com 

ele cumpre-se a superação da própria filosofia, o que significa a ruptura com o 

Logos ocidental, com a sócio-lógica, conforme o pensamento de Nietzsche, daí o 

sobre-humano nele imbuído. Acerca das conflitualidades do habitat e as condições 

do pós-moderno, é esclarecedora a seguinte colocação de Jameson (2006, p. 115): 

Nosso próprio tempo também nos ensina que a contradição fundamental 
nessa reorganização do espaço, que busca destruir as antigas e habituais 
formas da posse da terra coletiva [...] é ser identificada com o que nós 
também constumávamos chamar de agricultura, à medida que ela era 
associada a um campesinato ou ainda a pequenos proprietários rurais. Em 
um sistema global pós-moderno – no qual a tendência de queda de uma 
população de camponeses, até então dominante, para cerca de sete a oito 
por cento da nação, pode ser observada em toda parte, tanto nos países em 
modernização como nos “avançados” – a relação entre a agricultura 
campesina e a cultura tradicional também se tornou demasiadamente clara: 
esta última segue a primeira em sua extinção [...].” 

 
  

O agronegócio: Manifestação pós-moderna do rural 

 

Na esteira das reflexões de Jameson, o agronegócio se trata da manifestação 

pós-moderna do rural. É o rural que se mercantiliza e cujos processos 

aparentemente aniquilam o substrato humano da agricultura. Com efeito, este novo 

rural altera completamente o sentido da terra, da relação homem-natureza. O 

agronegócio é a manifestação do despotismo do mercado sobre o rural no 

capitalismo tardio. Sua máxima é a técnica, invadindo todos os processos 

produtivos, instaurando representações de uma natureza que nos serve apenas 

enquanto reservatório de matérias-primas. A Revolução Verde, a chamada 

modernização da agricultura, se estabelecem pari passu a ofensiva astronômica em 

direção ao espaço. A chegada do homem à lua significou muito mais que a 



4 

 

capacidade humana de realizar descobertas e experimentos. Naquele momento 

muitos se puseram a questionar sobre a atitude do homem em relação a terra e a 

vida. Não faltou quem temesse a perda da poesia, já que um dos principais 

referenciais (a lua) deixara de ser um mistério que o homem jamais poderia atingir. 

Subjetivamente, a perda da poesia é o que pode haver de mais danoso à 

humanidade.  

 O agronegócio, ao subjugar a agricultura ao mercado, verte a relação homem-

natureza. “A agricultura – culturalmente característica e identificada na 

superestrutura como o outro da natureza – torna-se agora uma indústria como 

qualquer outra e os camponeses tornam-se simples trabalhadores [...]” (JAMESON, 

2006, p. 116). O campo e os camponeses, portanto, são tomados pelos efeitos da 

alta modernidade. São fagocitados pelo imperativo do pensamento único, discutido à 

axaustão tanto por pensadores pós-modernos, como Jean Baudrillard (2001), quanto 

por pensadores filiados à teoria pós-colonial, como Vandana Shiva (2003). Os 

conceitos de monopensamento, de Baudrillard, e monocultura da mente, de Shiva, 

desvelam esse condicionamento a partir da cultura, da cultura única. No caso da 

agricultura, de um único cultivar, como a sojicultura e a atividade canavieira no 

Brasil. Em A ilusão vital. Baudrillard (2001, p. 31) afirma que: 

É a cultura que nos clona, e a clonagem mental antecipa qualquer clonagem 
biológica. Ela é a matriz de traços adquiridos que, hoje, nos clonam 
culturalmente sob o signo do monopensamento – e são todas as diferenças 
inatas que são anuladas, inexoravelmente, pelas ideias, pelos estilos de 
vida, pelo contexto cultural. Por meio do sistema escolar, da mídia, da 
cultura e da informação de massa, seres singulares tornam-se cópias 
idênticas uns dos outros. 

  
 Com efeito, os resultados deletérios da alta modernidade não tornam 

idênticos apenas os indivíduos, mas também os lugares, as paisagens, o habitat. Os 

verdejantes canaviais se expandem quanto mais possam e as ideias tornam-se 

únicas em torno deles enquanto materialidade do progresso econômico e social. É 

assim que o espaço físico, acompanhado pelo espaço social e mental, descortina o 

pensamento único. É assim que o homem, tal qual a natureza que deixa de ser 

referenciada pela agricultura e passa a ser referenciada pelo agronegócio, é vertido 

em homo cotidianus, em homo consumus, de sorte que um cortador de cana do 

médio norte goiano é movido por anseios e exerce práticas sociais que remetem aos 

habitantes de qualquer parte do mundo. O que fornece explicações a isto, além do 
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aspecto ideológico do monopensamento, é o imperativo categórico do valor de 

signo. Um bom exemplo se trata da existência, conforme pude constatar, de uma 

esteira ergométrica na casa de uma cortadora de cana, a qual, segundo ela, faria 

com que seu corpo ficasse ainda mais bonito e parecido com o corpo de uma 

modelo. Fiquei surpreso ao ver aquele equipamento na casa da trabalhadora, assim 

como ao ouvir suas palavras. Curiosamente, estava fazendo a leitura do capítulo O 

mais belo objeto de consumo: o corpo, disposto em A sociedade de consumo, de 

Baudrillard (2010). 

 Ao contrário da perspectiva camponesa tradicional no tocante ao corpo, a 

perspectiva apontada pela trabalhadora denota as construções da alta modernidade 

em torno dele e as questões ligadas à publicidade. “A beleza tornou-se para a 

mulher imperativo absoluto e religioso. Ser bela deixou de ser efeito da natureza e 

suplemento das qualidades morais.”  (BAUDRILLARD, 2010, p. 174). É interessante 

notar que o mesmo corpo que é exaustivamente explorado nos canaviais põe-se ao 

desgaste físico sobre uma esteira ergonométrica. Este exemplo confirma quão 

paradoxal é o atual estágio da modernidade e, principalmente, que seu paradoxo é 

sobremaneira cultural. Ademais disto, as observações levam à conclusão de que 

geralmente cometemos grandes equívocos ao partir do pressuposto de que os 

indivíduos pertencentes às camadas de menor renda na sociedade, moradores das 

periferias, assim como os trabalhadores rurais, estão imunes as exigências da alta 

modernidade.   

Ao contrário disto, os objetos inerentes à alta modernidade paulatinamente 

tem passado a povoar o cotidiano destes indivíduos, o que é possível a partir do 

consumo. Neste particular, nos últimos anos tem crescido vertiginosamente o 

consumo no Brasil, do que se tornam prementes estudos sobre este fenômeno tanto 

nas populações urbanas, quanto rurais. É costumeiro encontrar, nas casas dos 

assalariados urbanizados da terra, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 

equipamentos de toda ordem que alteram substancialmente a cotidianidade destes 

trabalhadores.  

Em trabalho de campo realizado durante o mês de janeiro de 2013, nos 

seguintes bairros: Primavera, Nova Aurora e São Cristovão, com questionários 

aplicados a dois moradores de cada bairro, além de imagens registradas nos 
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interiores de suas casas, foi constatado que todos eles possuem os seguintes 

eletrodomésticos e aparelhos: rádio , televisor de LCD2, DVD, computador, celular, 

ventilador, geladeira. Dos seis trabalhadores, três possuem, além dos objetos 

mencionados, um micro-ondas. (Fotos 1 e 2). 

 

 
 

Foto 1: TV de LCD na casa de um assalariado urbanizado da terra 

 

 

 
 

                                                           
2
 LCD é o acrônimo de Liquid Cristal Display ou display de cristal líquido. Trata-se de uma avançada tecnologia 

para exibição de imagens. 
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Foto 2 : Micro-ondas na casa de um assalariado urbanizado da terra 

 

 

 

 Acerca dos meios de transporte, aqueles que não possuem automóveis, 

possuem motocicletas. Cabe registrar que foram questionados os anos dos veículos, 

sendo que a maioria é de veículos relativamente novos, sem muitos danos, datando 

entre 1999 e 2006. As observações realizadas, respostas dos questionários, 

diálogos travados com os trabalhadores, corroboraram para a premissa de que a 

urbanidade tem promovido mudanças nos hábitos, nos costumes, nas práticas 

espaciais promovidas pelos trabalhadores.  

Neste particular, quando questionados sobre os lugares que estes 

trabalhadores frequentam durante os finais de semana, é quase unânime a 

permanência em suas casas, assistindo programas de TV, descansando ou em 

frente ao computador para ver vídeos e notícias. O acesso com maior frequência à 

internet e a equipamentos como celulares fora constatado na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios de 2011. Segundo esta pesquisa, de 2009 para 2011 houve 

um crescimento de 39,8% de microcomputadores com acesso à internet no Brasil; 

29,7% de microcomputadores sem acesso à internet e 26,6% de telefone celular. 

Em 2011, 69,1% da população de 10 anos ou mais de idade tinham celular para uso 

pessoal. Mas o maior percentual de pessoas com celular tinha entre 25 e 29 anos 

(83,1%). Os jovens também acessam mais a internet. Também em 2011, 77,7 

milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade declararam ter usado a internet 

nos três meses anteriores à data da entrevista da pesquisa, um aumento de 14,7% 

em relação a 2009. A faixa etária que menos acessou a internet no período 

pesquisado foi a de pessoas com 50 anos ou mais idade, apenas 18,4%. (IBGE, 

2013). A informação de que os jovens acessam mais a internet, corrobora pesquisa 

realizada em moradias de trabalhadores nas quais há o fornecimento da internet. 

Em todas as casas que se enquadram neste caso, são os filhos os que mais usam a 

internet. 

 

Os assalariados rurais urbanizados e o sentido da terra 
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  Entende-se, pois, que tornam-se necessários estudos acerca das imposições 

de um sistema de objetos e o valor de signo que comportam sobre a sociedade 

brasileira, inclusive estudos de orientação marxiana. Carece ressaltar, porém, que 

tais estudos deverão contemplar fundamentalmente a cultura. “Talvez que a 

sociedade atual se torne antes de tudo o mais uma sociedade de dominação pelos 

signos. Daí a exigência total de uma revolução cultural que implique todo o processo 

de produção da ideologia.” 3 (BAUDRILLARD, 1995, p. 111).  A reprodução da 

cotidianidade passa diretamente pela disseminação de imagens, códigos, signos 

que ditam os gostos, as preferências e norteiam as condutas. A ausência de sentido 

da terra é, hoje, patente e a realidade social e histórica dos trabalhadores rurais não 

é senão a manifestação dessa ausência, a condição de assalariado urbanizado da 

terra.  

 Na medida em que os problemas inerentes à reprodução, portanto aqueles 

relacionados ao aparato ideológico do período e seus mecanismos de propagação, 

são demasiadamente investigados, chega-se a conclusão de que, dada a sua 

relevância no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, uma luta de ordem 

cultural se apresenta necessária a fim de se impedir que o pensamento único seja 

disseminado e que os povos e as culturas sejam suplantados. Não é fortuito, 

portanto, que três importantes teóricos que problematizaram as questões 

econômicas e sociais do século XX tenham chegado a mesma conclusão, 

ressalvadas algumas divergências. São eles: Henri Lefebvre (1968,1972), Jean 

Baudrillard (1995, 2010) e Fredric Jameson (2006, 2007). Cada qual a seu modo, 

registrou a importância da cultura e o fato de que uma perspectiva revolucionária 

tem, nela, seu leitmotiv. Note que se estas questões se faziam observáveis no maio 

de 68, agora elas se nos apresentam mesmo no meio rural, diante do cotidiano de 

trabalhadores rurais, os assalariados rurais urbanizados. 

                                                           
3
 Com base nestas premissas é que Baudrillard postula sua crítica da economia política do signo, tendo como 

base teórica Veblen e Globot, segundo ele grandes precursores de uma análise cultural de classe, mas que foram 

“relegados, enterrados sob a análise marxista (neo-marxista) terrorista.” (BAUDRILLARD, 1995, p. 111). 

Baudrilard fundamenta sua crítica a partir das seguintes obras: La Théorie de la classe de loisir, de Thorstein 

Veblen e  La Barrière et le niveau, de Edmond Goblot. Estas obras foram publicadas no Brasil como A teoria da 

classe ociosa. São Paulo: Abril Cultural, 1985 e A barreira e o nível: Retrato da burguesia francesa na passagem 

do século. Campinas, SP: Papirus, 1989. 



9 

 

 Isto resulta, como dito outras vezes, de uma relação em que cidade e campo 

se confundem, sendo que este é alvo de uma multiplicidade de transformações que 

aquele irradia. Isto fora observado noutros países há algumas décadas, como foi o 

caso na França e na Inglaterra. Todavia, no Brasil, este fenômeno ainda em curso 

se estabeleceu tardiamente, o que se deve à própria dinâmica de avanço das forças 

capitalistas em seu território e o processo de industrialização. Sobre o caso inglês, 

segundo Jameson (2006, p. 119) “O desaparecimento da natureza – a 

mercantilização da área rural e a capitalização da própria agricultura ao redor do 

mundo – começa agora a extrair o seu outro termo, o anteriormente urbano.” Ambos 

os espaços, campo e cidade, não mais são fragmentados pela fronteira dos hábitus. 

Neste ou naquele consome-se os mesmos produtos, assiste-se aos mesmos 

programas de TV, ouve-se as mesmas músicas, finalmente, se assemelham as 

representações, os anseios e os comportamentos. Quando do trabalho de campo, 

pude conhecer um jovem cortador de cana adepto ao estilo de vida ou subcultura 

gótica. Para minha surpresa, este jovem ouvia, por meio de seu mp3, músicas 

góticas durante a lida nos canaviais. Além disso, este se vestia e se penteava 

rigorosamente conforme o estilo, além de ter feito algumas leituras sobre. Após 

tomar nota deste caso, me certifiquei de que estava diante de um assalariado rural 

urbanizado. 

 Este fato deslinda a relevância de estudos psicossociológicos, conforme 

apregoou Henri Lefebvre (1975). No caso do jovem “boia-fria”, é possível que o 

apreço a solidão, a perspectiva positiva da tristeza e da melancolia estejam 

relacionados ao árduo cotidiano do trabalho nos canaviais, o que seria um 

mecanismo de fuga ou sublimação da realidade. De todo modo, não se pode negar 

que haja relação entre a preferência pelo estilo e as condições materiais de 

existência deste jovem. Quando questionado, este se mostrou bastante reservado, 

optando por não emitir qualquer resposta. O seu silêncio não deixou de ser 

revelador. Ao mesmo tempo, alguns elementos como o consumo e os objetos, em 

especial o mp3, despertam curiosidades. Trata-se de um jovem que porta um 

equipamento cuja tecnologia é avançada e o utiliza para ouvir músicas que em nada 

remetem ao rural, muitas delas em inglês. É possível, ainda, considerar que este 

caso retrate a modernidade anômala problematizada por José de Souza Martins 
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(2008), na medida em que os elementos da modernidade são incorporados de forma 

anômala ao cotidiano dos brasileiros, contrariando seu papel original.  

 No limite, a condição deste jovem, seu espaço mental, é prenhe em valor de 

signo. Como sustentáculo de um espaço mental e social, via representações, o 

espaço físico que denota este valor de signo é o urbano, onde este jovem mora e 

reproduz suas relações sociais. Eivado de contradições, seu espaço mental vive em 

constante tensionalidade com seu habitat, o qual preconiza as relações sociais 

cotidianas. Podemos, destarte, afirmar que no habitat tais contradições são 

perceptíveis? Não restam dúvidas, desde que seja o espaço social o nível pelo qual 

é realizada tentativa de tal ordem. O espaço social tem, no espaço físico, a 

materialidade de suas insurgências. Todavia, mais que fisicamente detectável, o 

espaço social é também mental, é psicossocial, do que seu estudo requer uma 

psicossociologia. Henri Lefebvre fez questão de aplicá-la como estudo específico da 

vida cotidiana na cidade, conferindo o nome de psicossociologia da vida cotidiana. 

Para além, é cabível elevar o estudo do espaço ao nível antropológico, pelo fato de 

que o cotidiano está relacionado a uma antropologia dialética. O habitat condiciona e 

ao mesmo tempo envolve a/um determinado modo de vida cujas necessidades 

estão relacionadas às condições gerais de produção do capitalismo. Logo, a 

moradia é lócus na/pela qual tais condições tornam-se possíveis uma vez que 

contribui para o processo de re-produção das relações sociais (de produção).  

No habitat, o concebido, o percebido e o vivido estão em constante presença-

ausência. Estudá-lo não é simples na medida em que redunda na apreensão de 

outros temas como a condição da mulher e a re-produção da força de trabalho. 

(LEFEBVRE, 1961). Evocando Bourdieu (1983; 1996) para essa questão, podemos 

afirmar que, no habitat, os indivíduos reproduzem os habitus4 já que se configura 

como um espaço de representações (LEFEBVRE, 2006).  Nos espaços de 

representação encontram-se as representações sobre o espaço, o que nos leva a 

uma discussão acerca da ideologia. Ou seja, o que compõe as moradias dos 

                                                           
4
 “Os hábitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas -  o que o operário come, e sobretudo 

sua meneira de comer, o esporte que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira 

de expressá-las diferem sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes do empresário 

industrial; mas são também esquemas classificatórios , princípios de classificação, princípios de visão e de 

divisão e gostos diferentes.” (Bourdieu, 1996, p. 22). 



11 

 

assalariados rurais urbanizados, as mercadorias que usam, os hábitus que 

reproduzem. (LEFEBVRE, 2008).  

Em consideração ao referido conceito de hábitus, entendemos que as 

atividades praticadas no habitat, de modo geral, correspondem às exigências das 

condições gerais de produção, salvo alguns momentos nos quais homens e 

mulheres, ao se afugentarem do tédio da vida cotidiana, encontram o vivido em 

plenitude, ressignificando valores, libertando os corpos, se deleitando no prazer do 

gozo e da festa, o sentido da prática poiética. “O corpo, emergindo do devir (espaço-

tempo), imerso nos acasos (sorte e pouca sorte), situa-se no centro da visão e da 

prática poética – razão concreta, centro e referencial.” (LEFEBVRE, 1976, 244). Em 

contraponto, é o habitat crucial na re-produção das relações sociais (de produção), 

onde se dá o repouso dos corpos, o condicionamento dos papéis, a complexa 

organização familiar da contemporaneidade, os meios de comunicação inculcam 

valores e representações, numa desmedida alienação cotidiana dos indivíduos. 

Somado a isso, é no habitat que os indivíduos são demasiadamente humanos, no 

exercício das atividades mais elementares à espécie, desde as físicas até as sociais 

e biológicas.  

Ali os assalariados rurais urbanizados fazem suas refeições, conforme requer 

um capital que se operacionaliza a uma devida taxa de lucros e sobrevive a 

determinado patamar de assalariamento; ali estes trabalhadores muitas vezes não 

conseguem fugir do tempo dos relógios, ritmado pela técnica, segundo os ditames 

de uma sociedade ávida pelo “progresso” econômico. Logo, o tempo racionalizado 

também exerce seu domínio sobre os homens, mesmo nos espaços da vida privada, 

onde o vivido ainda é passível do efêmero aparecimento. Como? No controle das 

atividades físicas e biológicas, eminentemente; impondo aos indivíduos horários 

precisos para o comer, o dormir, enfim, extirpando da classe trabalhadora o tempo 

para sua verdadeira emancipação. No habitat, o vivido também é negado. Negado 

pelo controle do corpo, do gozo, do prazer, “o corpo mosaico, contrapartida ou 

contraponto de um saber em mosaicos, o corpo em migalhas, não recupera a sua 

integridade a partir do momento em que se altere o seu estatuto teórico ou mesmo 

social.” (LEFEBVRE, 1976, p. 239). O vivido é escamoteado pela alienação da 

mercadoria, das representações, tudo em função do trabalho que assegura o capital 
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e o capitalismo; tudo sob os auspícios do valor de troca, em detrimento do valor de 

uso. 

 No habitat, o tempo institui comportamentos, impera sobre as relações 

sociais, conforme pude tomar nota ao interrogar os horários nos quais os integrantes 

das famílias se encontravam, algo que tem ficado cada vez mais no plano da 

raridade. Os eletrodomésticos reduzem o tempo de cozimento das refeições, de 

lavagem das roupas, permitindo que as mulheres proletárias urbanizadas da terra 

cumpram, a contento, os afazeres domésticos e o trabalho que exercem fora de 

casa em complemento à renda familiar. “Os bens móveis e imóveis que constituem o 

habitar envolvem e significam as relações sociais.5” (LEFEBVRE, 1975, p. 156). 

Muitas vezes, o próprio habitat é lócus de alguma atividade econômica exercida 

pelos membros da família, como o fabrico de salgados e a costura de roupas. 

Indubitavelmente, o habitat torna-se microcosmo da re-produção das relações de 

produção.  

É certo que a cotidianidade se estabelece no tempo e no espaço. Logo, sua 

tomada de importância é acompanhada pela constituição do habitat urbano como 

modelo de moradia das famílias pertencentes à classe laboriosa. O habitat é, então, 

corpo social no qual a cotidianidade incrusta-se, ou pelo espaço fisicamente 

ordenado a fim de racionalmente orientar comportamentos ou pelo tempo tecnificado 

que alcança todo o tecido social.  

 
 
A guisa das considerações finais 
 

 

Uma nova dinâmica espaço-tempo marca a alta modernidade, resultando em 

alterações substanciais nas relações de trabalho, bem como no cotidiano das 

pessoas em todo o mundo. Cumpriu-se, aqui, apreender estas alterações a partir da 

investigação de um agrupamento de trabalhadores que, embora despendam sua 

força de trabalho no campo, vivem na cidade, estando, pois, eivados por 

representações que conformam o urbano. Contraditório, complexo e, pode se dizer, 

                                                           
5
 Trad. do autor: “Los bienes muebles e inmuebles que constiuyen el habitar envuelven y significan las 

relaciones sociales.” 
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paradoxal, o cotidiano destes trabalhadores, ao promover intensos questionamentos 

da ordem teórica, incitou à proposição de um conceito, o de assalariados rurais 

urbanizados. Postular o conceito de assalariados rurais urbanizados, a despeito das 

possíveis críticas que pode receber, se deu a partir da tentativa de territorializar, no 

seio do pensamento, um fenômeno cujos elementos se apresentam um tanto 

estilhaçados, fragmentados, ausentes, por vezes, de sentido. Basta considerar que, 

conforme apresentou este artigo, se por um lado estes trabalhadores têm consumido 

altas tecnologias, por outro tem sido alvo de relações de trabalho análogas à de 

escravos. Estas incongruências, ao passo que desvelam novos processos, 

denunciam a inconsistência de conceitos e categorias costumeiramente adotados.  

Daí a premente necessidade da busca por novas abordagens teóricas 

consoantes as mudanças em curso. Neste particular, o pensamento neomarxista, 

sendo Henri Lefebvre um de seus principais pensadores, tem fornecido significativas 

contribuições àqueles que se colocam na tentativa de apreensão da alta 

modernidade. A alta modernidade, produto das abissais transformações no campo 

da economia, da estética, da política e da cultura, adveio a partir das exigências de 

uma sociedade tipicamente urbana. Com o urbano, deflagra-se, também uma nova 

forma de agir, sentir e pensar dos sujeitos históricos. Deflagra-se, portanto, uma 

cultura que tanto permite a re-produção das relações sociais de dominação, quanto 

abre caminhos para novos configurações sociais. Ao ignorarem a vertigem 

provocada por estas mudanças e as possibilidades que encetavam, muitos 

pensadores se depararam com a fragilidade de suas ideias quando confrontadas 

com os acontecimentos, com os desdobramentos do real. 

É no território que tem sido empreendida a ofensiva do agronegócio, 

desterriterializando legiões de trabalhadores e suas práticas culturais. Este processo 

desvela a ausência de sentido da terra, promovendo a espoliação de homens e 

mulheres de pequenas propriedades a fim de se permitir o acúmulo de capital a 

partir de relações precárias de trabalho. Ao contrário do que se possa tributar, estes 

processos resultam de uma alta modernidade cujos interesses voltam-se, em boa 

parte, para os centros urbanos dos países mais ricos, atendendo uma multiplicidade 

de demandas das camadas mais abastadas. Não há possibilidade de emancipação 

humana senão pela subversão desta relação homem-natureza, permitindo a efetiva 
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re-territorialização do homem por sobre seu habitat, esta dimensão dialético-

antropológica. 

Têm sido relativamente tardias estas mudanças no território brasileiro. No 

entanto, sobretudo nas duas últimas décadas, em decorrência de uma economia 

cujos processos de acumulação tem se dado em nível global a partir de um capital 

multi ou mesmo transnacional, elas tem se estabelecido com profundidade, 

incorrendo em consideráveis mudanças, tanto no campo, quanto na cidade. 

Acompanha estas mudanças a disseminação de um pensamento único e, com ele, 

uma determinada cultura, propagada e potencializada por um meio, conforme Milton 

Santos, técnico-científico-informacional. E assim, o urbano e a urbanidade 

instaurados pela vida cotidiana dos assalariados rurais urbanizados, constitui as 

premissas de um mercado mundial de etanol que carece de fornecimento para o 

abastecimento de veículos, bem como para uso da produção de objetos a serem 

consumidos por todos, mesmo pelos assalariados rurais urbanizados, não raras 

vezes superexplorados nos verdejantes canaviais, cujos veículos midiáticos, 

também urbanos, encarregam-se de disseminar enquanto expressão do progresso 

econômico, da redenção do país. 
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