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Resumo 
 A região denominada Nova Alta Paulista, localizada no extremo Oeste do Estado de São Paulo,  
estrutura-se com a predominância de pequenas cidades e uma estrutura fundiária baseada em 
pequenas propriedades, fruto de períodos e divisões do trabalho anteriores. Neste contexto, 
atividade agroindustrial canavieira ao se territorializar altera os padrões pré-existentes e introduz 
transformações locais e regionais. A difusão do agronegócio globalizado com base na agricultura 
científica se apresenta enquanto motor e única opção de crescimento econômico, de fonte de 
emprego e renda, de desenvolvimento e de existência. Através dessas fabulações, se expande o o 
agronegócio globalizado enquanto perversidade que, ao concentrar riqueza e terra aprofunda as 
desigualdades sociais, intensificando processos como o da exclusão social. Portanto, 
demonstraremos que o processo de intensificação da atividade agroindustrial canavieria fragmenta 
os espaços, introduz formas regressivas de trabalho, desapropria os camponeses de suas terras, 
concentra terra e riqueza, gerando processos excludentes. 
 
Palavras chave: atividade agroindustrial canavieira, processos excludentes, Nova Alta Paulista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Introdução 

 
A intensificação do processo de territorialização do agronegócio globalizado, baseado na 

agricultura científica transformou a estrutura fundiária e a utilização das terras, na região da Nova 
Alta Paulista. As transformações engendradas demonstra que o processo de intensificação da 
atividade agroindustrial canavieira fragmenta os espaços, introduz formas regressivas de trabalho, 
desapropria os camponeses de suas terras, concentra terra e riqueza, gerando processos excludentes. 

A região denominada Nova Alta Paulista, está localizada no extremo Oeste do Estado de São 
Paulo, sua rede urbana estrutura-se com a predominância de pequenas cidades, fruto de períodos e 
divisões do trabalho anteriores, que deu origem a uma estrutura fundiária baseada em pequenas 
propriedades. Portanto sua realidade socioespacial está baseada em pequenas cidades e pequenas 
propriedades, dois elementos que favorecem a expansão da cana-de-açúcar.  

Neste contexto, a atividade agroindustrial canavieira, dotada de tecnologia, ciência e 
informação, altos investimentos, expressiva contratação de trabalhadores e ligado à dinâmica global 
se territorializa, numa realidade socioespacial, com predominância de camponeses, pautados na mão 
de obra familiar. Entre os dois elementos, existem propriedades rurais, cujos proprietários, com 
idade média superior a 50 anos, contam “com pouco capital para investimento e com dificuldade 
para reiniciar uma atividade lucrativa. São pessoas que substituíram os cafezais por pastagens, 
que, neste momento, disponibilizam condições favoráveis para a expansão da cana-de-açúcar” 
(GIL, 2007, p. 257).  

Sendo assim, nos utilizaremos para análise da realidade empírica dos municípios de Arco 
Íris, Flora Rica, Inúbia Paulista, Mariápolis, Monte Castelo, Paulicéia, Pracinha, Queiroz e São João 
do Pau D’Alho com população de 1.925, 3.916, 4.063, 6.342, 2.863, 2.808 e 2.103, respectivamente 
(Censo, 2010), e para análise comparativa, os centros sub-regionais de Tupã, Osvaldo Cruz, 
Lucélia, Adamantina e Dracena.  
 
Mapa 1 – Localização Nova Alta Paulista 

 



 

 
 

 
 

1. A estrutura fundiária e a utilização das terras  
  

A estrutura fundiária e a utilização das terras se transformaram na região em análise – Nova 
Alta Paulista – refletindo um processo amplo que engloba a reestruturação da agropecuária 
brasileira1.  Conforme apontado por Elias (2006), três momentos identificam a reestruturação 
produtiva da agropecuária. 

Segundo a autora o primeiro momento seria o da mudança na base técnica, por meados da 
década de 1950, que se constituiu no emprego de insumos artificiais, na difusão de inovações 
químicas e mecânicas. Neste período os insumos, em sua grande maioria, eram importados. O 
segundo momento, na década de 1960, as grandes corporações se apropriaram do processo de 
produção agropecuária brasileira, promovendo um intenso processo de instalação de indústrias que 
assumiram as transformações do setor e a autora, utilizando-se de Graziano da Silva (1996, 1999), 
indica que essa mudança caracterizou-se pela desarticulação do chamado complexo rural para a 
constituição dos complexos agroindustriais. Estes, baseados nas atividades agrícolas integradas à 
indústria, intensificaram a divisão do trabalho e das trocas intersetoriais e a especialização da 
produção agropecuária. E na terceira fase, na década de 1970, o processo de reestruturação 
produtiva da agropecuária é centrado na integração de capitais com a centralização destes e, 
principalmente, a difusão da biotecnologia afetando a velocidade de rotação do capital.  
 Para Elias (2006, p, 07), esse processo de reestruturação produtiva da agropecuária tem 
profundos impactos nos espaços agrícolas e acrescenta:  

 
onde a atividade agropecuária se dá baseada na utilização intensiva de capital, 
tecnologia e informação, é visível a expansão do meio técnico-científico-
informacional, revelando o dinamismo da produção do espaço resultante das 
reestruturação produtiva da agropecuária.  
 

 Por outro lado, esse dinamismo da produção do espaço, resultante da reestruturação 
produtiva da agropecuária, também promove um crescimento econômico cada vez mais desigual, 
como destacado por Elias (2006, p. 10): 

 
Acirrou-se a expansão das relações capitalistas de produção no campo, conduzida 
de forma extremamente prejudicial à maioria da população rural, à organização do 
território e ao meio ambiente. Desse modo, promoveu um crescimento econômico 
cada vez mais desigual, gerador de desequilíbrios, exclusão e pobreza, e acentuou 
as históricas desigualdades socioeconômicas e territoriais brasileiras.  
 

A estrutura fundiária da Nova Alta Paulista foi constituída de pequenas e médias 
propriedades rurais. No entanto, profundas mudanças estruturais que vêm ocorrendo nas últimas 
décadas no cenário internacional e nacional dinamizam o complexo de reestruturação produtiva do 
capital e, assim, da agropecuária brasileira e que, para Thomaz Junior (2009), no âmbito da 
agricultura, a reestruturação produtiva do capital engendra uma diversidade de transformações, tais 
como: avanços tecnológicos e gerenciais; novas formas de contratação; redefinição das funções e 
papéis do Estado; novas regras do mercado internacional de commodities para os produtos agrícolas 
e agroindustrializados. Esse conjunto de modificações se expressa territorialmente, produzindo uma 
reformulação na agricultura brasileira e profundas alterações no espaço e no território. 

                                            
1 Ressaltamos que há um amplo debate crítico referente a este termo, porém procuramos entender a introdução 
da ciência, técnica e tecnologia, para demonstrar como esse processo intensifica, cada vez mais, o empobrecimento e a 
exclusão social. Assim, o trabalho não se resume à discussão em torno da reestruturação produtiva da agropecuária, mas 
dos sujeitos sociais envolvidos nesse processo.  



 

 
 

 Em um contexto de globalização as transformações no processo produtivo demandam a 
introdução da ciência, da tecnologia e da informação, do que “resultou, então, um novo modelo 
técnico, econômico e social de produção agropecuária, ao qual aqui chamaremos, conforme Santos 
(2000), de agricultura científica, oferecendo novas possibilidades para a acumulação ampliada do 
capital” (ELIAS, 2006, p.02).  

Esse novo modelo técnico, econômico e social de produção agropecuária, a denominada 
agricultura científica se estrutura através de relações entre a agropecuária e o restante da economia, 
pois os circuitos espaciais da produção extrapolam os limites da propriedade rural, da região ou 
país, reforçando a presença do circuito superior da economia; introdução de ciência, tecnologia e 
informação substituindo o meio natural e meio técnico pelo meio-técnico-científico-informacional 
numa crescente racionalização do espaço agrário e aumento da quantidade produzida em relação às 
superfícies plantadas; produção agrícola com referência planetária (ELIAS, 2005, 2006). 

Neste contexto, “a modernização aparece, então, como a cara visível de um processo menos 
explícito de forte concentração do capital e das terras” (SILVEIRA, 1995, P. 97). Portanto, a 
atividade agroindustrial canavieira, baseada na introdução de uma agricultura científica ao se 
territorializar na Nova Alta Paulista, altera os padrões pré-existentes e introduz transformações 
locais e regionais.  

No que se refere à dinâmica territorial da cana-de-açúcar na Nova Alta Paulista, as 
informações oriundas do projeto CANASAT (INPE) (mapas 1 e 2) nos destaca dois momentos – 
2002 e 2008 – que demonstram a expansão dessa cultura. O ano de 2002 demarca o início desse 
processo e 2008 uma etapa já bem consolidada da expansão2.  
 
Mapa 2 – Nova Alta Paulista 
Área de ocupação de cana-de-açúcar 2002   

 
 
 
 
 
 

                                            
2  Observamos que segundo Thomaz Junior (2009) e Gil (2007) o boom da cana-de-açúcar na Nova Alta Paulista 

ocorreu no ano de 2006. 



 

 
 

 
 
 
 
Mapa 3 – Nova Alta Paulista 
Área de ocupação de cana-de-açúcar 2008  

 
 

Para 2003/2004 a área plantada de cana-de-açúcar correspondia a 53.400 ha, já em 
2007/2008 que demarca um momento de consolidação da cultura a área passa para 126.273 ha, 
perfazendo um aumento de 120,22% na área plantada, conforme cartografado. Prosseguindo, na 
safra 2011/2012 temos 223.205 ha, correspondendo um crescimento de 76,76% em relação à safra 
2007/2008.  

Isso demonstra que mesmo após o boom apresentado pela cultura seu crescimento continua 
substancial, ou seja, a cana-de-açúcar continua a se expandir e a se territorializar. 

A expansão da cana-de-açúcar está atrelada ao elevado número de usinas e destilaria de 
açúcar e álcool presentes na região da Nova Alta Paulista (mapa 3) reestruturando a dinâmica dos 
municípios, principalmente, em uma região basicamente composta por pequenas propriedades. 
Além das agroindústrias canavieiras existentes no território da Nova Alta Paulista, encontram-se 
ainda usinas e/ou destilarias em Nova Independência, Castilho, Mirandópolis, Valparaíso, Bento de 
Abreu, Guararapes, Clementina e Presidente Prudente (distrito de Ameliópolis), que merecem 
destaque pela sua proximidade geográfica com a região analisada, pois a dinâmica da agroindústria 
canavieira extrapola os limites municipais/regionais.  

 Como se pode observar no gráfico 1, 2 e 3 e na tabela 1, a expansão da monocultura da 
cana-de-açúcar, além de transformar a estrutura fundiária e a utilização das terras, engendra 
mudanças nos processos socioespaciais. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Mapa 4 - Nova Alta Paulista  
Agroindústria canavieira – 2010 

 
 
Gráfico 1 – Nova Alta Paulista 
Estrutura Fundiária: Número de Estabelecimentos Agropecuários - 1995 e 2006 

 
Fonte: Censo Agropecuário 1995 e 2006 (IBGE); Org. autor, 2010. 
 
Gráfico 2 – Nova Alta Paulista 
Estrutura Fundiária: Área dos Estabelecimentos Agropecuários - 1995 e 2006 



 

 
 

 
Fonte: Censo Agropecuário 1995 e 2006 (IBGE); Org. autor, 2010. 

 
Como já citado, a estrutura fundiária da Nova Alta Paulista caracteriza-se pelo elevado 

número de pequenas propriedades. As propriedades que possuem menos de 20 hectares 
representavam, em 1995 e 2006, respectivamente, 56,0% e 59,72% do total dos estabelecimentos, 
seguido das que detêm entre 20 e 50 hectares, com 13,23% em 1995 e 11,68% em 2006, enquanto 
nos demais extratos houve uma pequena diminuição nesse período de 1995 a 2006, observando-se 
um discreto aumento nos estabelecimentos com área de 1.000 hectares ou mais (0,72% para 0,80%).  

Analisando os municípios individualmente, é possível constatar que as propriedades com 
menos de 20 hectares apresentam, no geral, pequenas variações no que tange à redução e ao 
aumento do número de estabelecimentos agropecuários. Destacam-se, com diminuição, os 
municípios de Irapuru e Dracena, que passaram de 521 e 731 para 349 e 464 propriedades, 
respectivamente. Com aumento, apontamos o município de Herculândia, que passou de 185 para 
369 propriedades, uma mudança atribuída principalmente à iniciativa da Prefeitura Municipal3.  

Quando a área é considerada, observa-se o decréscimo de todas as faixas (gráfico 2), exceto 
a dos estabelecimentos com 1.000 hectares ou mais, cujos índices passam de 175.089,282 hectares 
(22,35%) para 233.842,000 hectares (29,97%). A maioria dos municípios apresentou ampliação das 
áreas com 1.000 hectares ou mais, destacando-se, dentre eles, Adamantina, Dracena, Junqueirópolis, 
Osvaldo Cruz, Parapuã, Queiroz e Tupã. 

Observando à ampliação das áreas com 1.000 hectares ou mais podemos dizer que está 
havendo, mesmo que de maneira incipiente, uma tendência para concentração fundiária, 
considerando ainda que o dado é de 2006 e que a expansão da atividade agroindustrial canavieira se 
intensificou após esse período. Assim, a Nova Alta Paulista começa a seguir o padrão de 
concentração fundiária presente no Brasil. Para Oliveira (2003, p. 127), o Brasil “apresenta 
elevadíssimos índices de concentração de terra” e “os maiores latifúndios que a história da 
humanidade já registrou”. O aumento da concentração fundiária na região está atrelado à expansão 
da cana-de-açúcar que, cada vez mais, desterritorializa os camponeses em favor do agronegócio.  

No entanto, Oliveira (2003, p.126) mostra que o discurso dos grandes proprietários de terra é 
de que: 

 
não há mais “latifúndios no Brasil” e sim, o que há agora, são modernas empresas 
rurais. Alguns mesmos, acreditam que a modernização conservadora transformou 
os grandes proprietários de terra, que agora produzem de forma moderna e 
eficiente, tornando seu latifúndio propriedades produtivas. Esses são alguns dos 
muitos mitos que se tem produzido no Brasil, para continuar garantindo no Brasil 
132 milhões de hectares de terras concentradas nas mãos de pouco mais de 32 mil 
latifundiários.  

                                            
3  A Prefeitura Municipal adquiriu uma área com cerca de cinco hectares e subdividiu-a em pequenas unidades 
de 500 m² cada, concedendo-as, com direito de uso, a 146 famílias, para plantarem mudas ornamentais e frutíferas. 



 

 
 

 
A ampliação da área de cultivo da cana-de-açúcar também altera a utilização das terras e a 

produção de culturas permanentes e temporárias, como observamos nos gráficos e na tabela abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 – Nova Alta Paulista 
Estrutura fundiária: Utilização das Terras - 1995 e 2006 

 
Fonte: Censo Agropecuário 1995 e 2006 (IBGE); Org. autor, 2010. 
  

Considerando-se a área, há uma pequena diminuição das lavouras permanentes, que passam 
de 34.254,725 para 33.493,000 ha, um acréscimo das lavouras temporárias, sobretudo pela presença 
da cana-de-açúcar, e uma redução das terras com pastagem, utilizadas, principalmente, com 
pecuária extensiva.  
 
Gráfico 4 – Nova Alta Paulista 
Estrutura fundiária: Área plantada (ha) com lavoura permanente ou temporária - 2002, 2006 e 2008 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal de 2002, 2006 e 2008 – (IBGE); org. autor, 2010. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 – Nova Alta Paulista 
Estrutura fundiária: Produção em toneladas das lavouras permanentes ou temporárias - 2002, 2006 e 
2008 

Ano/Produção 2002 2006 2008 
Banana 4.503 5.730 4.260 
Café 12.701 8.687 6.188 
Maracujá 12.701 7.493 7.172 
Uva 5.740 5.480 4.992 
Algodão 4.110 2.503 1.260 
Amendoim 36.627 33.404 39.669 
Arroz 1.052 303 306 
Cana-de-açúcar 3.635.557 8.363.015 13.517.469 
Feijão  7.498 3.341 3.510 
Milho 79.941 72.107 50.624 
Fonte: Produção Agrícola Municipal de 2002, 2006 e 2008 – (IBGE); org. autor, 2010. 
 
 Analisando as principais lavouras da Nova Alta Paulista, observa-se uma redução em área 
plantada dessas culturas, sendo a cana-de-açúcar a única a se expandir, passando de 47.547ha em 
2002 para 163.769ha em 2008. Este fator demonstra uma estagnação das lavouras tradicionais, com 
a consequente descapitalização e expropriação dos camponeses. 
 No que tange à produção, o mesmo cenário se estrutura. Nota-se redução, principalmente, 
nas lavouras de café, maracujá, algodão, arroz, feijão e milho, e acréscimo nas de cana-de-açúcar e 
amendoim. O aumento da produção de amendoim se dá por dois motivos: a) recuperação das áreas 
de cana-de-açúcar, devido a sua capacidade de fixação de nitrogênio no solo; b) melhoramento 
genético das sementes, que possibilita um amento de 100% das sacas colhidas, em média.  
 No geral, observa-se que a cana-de-açúcar destaca-se tanto na extensão de área utilizada 
quanto na quantidade produzida, o que leva a uma redução das áreas de plantio das culturas 
tradicionais e, consequentemente, das quantidades produzidas pois, inserido na agricultura científica 
globalizada, a atividade agroindustrial canavieira “induz ao aumento exponencial das quantidades 
produzidas em relação às superfícies plantadas” (ELIAS, 2006, p. 02), rebatendo negativamente na 
estrutura produtiva familiar. 
 Esta atividade está organizada em um modelo de dominação do capital, que comercializa 
alimentos no mercado mundial pelas práxis difundidas por transnacionais agro-químico-alimentar e 
financeiras de que a produção agropecuária tem que servir ao mercado, influindo negativamente na 
produção camponesa (THOMAZ JUNIOR, 2009).  
 Ainda segundo Thomaz Junior (2009) as mudanças macroestruturais no formato produtivo 
das matérias primas de origem agropecuárias, alimenta a voracidade inflacionária no setor de 



 

 
 

alimentos à casa de 50,00% para 2007 e 2008, “e fazendo da fome a principal chaga da 
humanidade em pleno século XXI” (THOMAZ JUNIOR, 2009, p. 158). E acrescenta: 

 
Dessa forma, não se trata de utilizar argumentos extemporâneos, já que a essência 
do problema não é a produção dita dos agrocombustíveis, ou em particular, do 
etanol, mas os expedientes, o formato e a estrutura da produção, e o conteúdo do 
projeto social lhe dá fundamento para estarem assentados em grandes extensões de 
terra, na exploração do trabalho, e totalmente desatrelada de um programa nacional 
e sustentável de produção de alimentos, edificado nas unidades de produção 
familiar e enraizado nos referenciais da soberania alimentar dos povos (THOMAZ 
JUNIOR, 2009, p. 168). 

 
A territorialização da atividade agroindustrial canavieira rebate negativamente na produção 

camponesa e ameaça a soberania alimentar, como podemos observar na Nova Alta Paulista ao 
analisarmos o quadro um referente ao agronegócio e a cidade. 
 
Quadro 1 
Arco Íris, Flora Rica, Inúbia Paulista, Mariápolis, Monte Castelo, Paulicéia, Pracinha, Queiroz e 
São João do Pau D’Alho 
A cidade e o agronegócio: Agricultura camponesa - 2010 

O que você acha da cana-de-açúcar para cidade? 
Depois da cana-de-açúcar piorou 

muito as coisas. Acabou com todas 
as lavouras com o gado, quando 
morávamos no sítio era muito 
melhor, tínhamos fartura e hoje é 
tudo comprado 

Tinha mais lavouras e agora é só cana-
de-açúcar e isso é ruim 

Ruim, tirou as lavouras 
Ruim, só se vê cana-de-açúcar 
Acabou com toda agricultura e ainda 

está acabando com a oferta de mão 
de obra 

Ninguém planta mais nada nas 
lavouras, assim a salvação são as 
usinas 

Antes era café, amendoim etc. agora 
só tem cana-de-açúcar, é o que 
tem, temos de achar bom 

Acabou com todos os outros tipos de 
lavoura 

Acabou com o sítio. Antes tinha 
famílias com até 10 pessoas 
morando e trabalhando no sítio 
agora está tudo desempregado na 
cidade 

Não é bom, se não fosse a cana-de-
açúcar teríamos outras lavouras 
que geram mais renda 

Ficou muito ruim, pois arrendou o 
sítio e não tem o que fazer 

Menos renda para cidade, pois o forte 
era a agricultura 

Pior, acabou com as lavouras que 
empregava muito boia-fria e as 
usinas não pega todo mundo 

Com a lavoura tinha emprego para a 
família toda, com a cana-de-açúcar 
não 

O lado bom é o emprego, mas, o lado 
ruim supera. Pois, estão somente 
plantando cana-de-açúcar e não 
existe mais lavoura branca. Deveria 
ser repartido o tanto que vai de cada 
plantação porque não vamos ter 
mais alimentos para comer 

Somente ter cana-de-açúcar no campo 
não vai desenvolver de forma 
abrangente, além disso na cana 
somente trabalha homens sendo que 
nas outras lavouras todos podiam 
trabalhar 

Acabou com as lavouras e pecuária, só 
tem álcool e açúcar 

Acabando com todas as lavouras só está 
sobrando cana-de-açúcar, mas 
ninguém irá beber garapa 

Não dá mais para plantar um é de milho 
Muito ruim para criação de gado 
Quando tinha outras lavouras tinha 

mais emprego e a cana-de-açúcar 
gera menos emprego 



 

 
 

Como acabou com as lavouras tirou 
renda dos agricultores  
 

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
 
 A percepção dos entrevistados nas cidades analisadas, principalmente dos camponeses que 
devido às reestruturações da agropecuária foram desapropriados de suas terras, de seu modo de vida 
e vivem nas cidades locais híbridas (ROMA, 2012), empobrecidos, materialmente e 
simbolicamente, é de que a introdução da atividade agroindustrial canavieira acabou com a lavoura 
“branca”, referindo-se a produção de alimentos como feijão e outros, ou seja, com a produção 
stricto senso, mas, para além, desta, com a sua reprodução. Ou seja, intensificou o desemprego no 
campo, a diminuição de renda e a desapropriação. 
 Ainda, entre os resultados desses processos, Elias (2006, p. 12) aponta para o acirramento da 
dialética na organização do espaço agrícola brasileiro: 

 
Formam-se vários diferentes arranjos territoriais produtivos, a culminar num 
espaço agrícola extremamente fragmentado. A fragmentação dos espaços agrícolas 
aumenta a diferenciação na lógica de sua organização, na qual denota-se a 
seletividade de distribuição das políticas públicas e dos sistemas de objetos. Desse 
modo, reforçam-se as diferenças, cada vez mais complexas e devastadoras. Isto 
significa que os lugares escolhidos para receber investimentos transformam-se em 
pontos de modernização da economia e do território enquanto todo o restante fica à 
margem desse processo. Intensifica-se, portanto, a existência de grandes 
diferenciações do espaço agrícola, que apresenta distintas densidades técnicas e 
normativas.  
 

 Nesse espaço fragmentado a cana-de-açúcar se territorializa de forma acelerada, modifica a 
estrutura fundiária e a utilização das terras, altera a quantidade produzida de produtos alimentícios, 
expulsa os camponeses de suas terras, intensifica os fluxos migratórios, introduz formas regressivas 
de relações de trabalho e transforma os pares dialéticos rural/urbano na tríade rural/urbano/agrícola 
(ROMA, 2012). 

Quando se trabalha com a territorialização do agronegócio, nesse caso a atividade 
agroindustrial canavieira, a análise da expulsão dos camponeses de suas terras e as formas 
regressivas de relações de trabalho se fazem extremamente importantes. Essa discussão vem sendo 
desenvolvida de maneira intensa pelo grupo de pesquisa CEGET (Centro de Estudos de Geografia 
do Trabalho)4, mas, traremos para reflexão alguns apontamentos para entender como a 
territorialização do agronegócio engendra relações excludentes. 
  
2. Alguns apontamentos sobre a desapropriação dos camponeses e as formas regressivas de 

trabalho 
 

 Como pudemos observar nas análises de Thomaz Junior (2009) e nas próprias ponderações 
dos entrevistados, a expulsão dos camponeses de suas terras, além de alterar a estrutura produtiva 
familiar também os expropria de seu modo de vida, do saber fazer. Pois, “a terra de negócio ao 
substituir a terra de trabalho (Martins, 1988b) provoca, além da expropriação objetiva, a 
expropriação simbólica” (SILVA, 1999, p. 47) 
 Esse processo abrange as duas dimensões do empobrecimento do camponês, ou seja, o 
empobrecimento material, mas, sobretudo, o empobrecimento simbólico.   O 

                                            
4  Grupo de Pesquisa vinculado ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UNESP – Universidade Estadual 

Paulista, Campus de Presidente Prudente. 



 

 
 

empobrecimento material se expressa, principalmente, na redução da renda, no desemprego familiar 
e até mesmo na necessidade de recorrer à compra de todos os produtos consumidos pela família.  
  Ao vender sua terra esse sujeito que tem sua identidade ligada a ela, muitas vezes, não 
consegue, nas cidades, inserir-se em outro setor produtivo, provocando uma diminuição acentuada 
da renda familiar. Quando a “opção” é o arrendamento, essa redução ocorre com a revisão dos 
contratos, com o empobrecimento do solo e, também, como destacado, o desemprego familiar e a 
compra dos produtos alimentares que refletem na renda, como esclarecem dois entrevistados: “a 
cana-de-açúcar acabou com os sítios, antes tinha família com até dez pessoas morando e 
trabalhando no sítio, agora está tudo desempregado na cidade”; “a cana-de-açúcar acabou com as 
lavouras, na cidade não dá para plantar um pé de milho, temos que comprar tudo.”  
 Nesse sentido, Thomaz Junior (2009) destaca que ir para a cidade não necessariamente piora 
a vida das pessoas, mas, devido às condições que predominaram no Brasil, através da brutalidade do 
processo de industrialização, que ao dinamizar o campo rompeu para um número significativo de 
camponeses e trabalhadores os vínculos com a terra, faz com que esses, ao migrarem para as 
cidades, conheçam a mesma piora das condições de vida. Resumindo, perda de vínculos com a 
terra, diminuição de renda, desemprego, dentre outros processos. 

Thomaz Junior (2009) e Oliveira (2003) apontam as pequenas unidades de produção como 
as que mais geram emprego e renda e as responsáveis pela maior produção de alimentos no campo 
brasileiro, em contraponto ao discurso do agronegócio, que atribui este papel de destaque às grandes 
propriedades. 
 Portanto, o empobrecimento simbólico é o que caracteriza, para o camponês, a perda de sua 
“possibilidade de existência”, como afirma Thomaz Junior (2009, p. 65): 

 
A respeito das sociabilidades que não se restringem ao circuito da relação 
essencialmente capitalista, podemos tomar os exemplos das práticas socioculturais 
que envolvem diretamente as comunidades à memória da terra, ou seja, a terra vista 
não como mercadoria, mas sim território de vida, da própria existência, o que 
significa então, ao perdê-la perde-se juntamente a possibilidade da existência.  

 
 Ao serem desapropriados de suas terras, acrescenta Silva (1999, p. 222), são desenraizados 
da própria experiência vivida: 

 
O passado dos lugares, das casas, dos objetos é condição básica de enraizamento. O 
desenraizamento é uma condição desagregadora da memória. Portanto, a ação das 
máquinas, ao provocar demolição, arrasando os terrenos, não tem somente o efeito 
de expulsar os moradores das casas, mas expulsar de suas lembranças, de suas 
memórias, os espaços da sociabilidade, do modo de vida, da cultura, enfim, da 
própria experiência vivida, enquanto significados. Ao chegarem à cidade, mesmo 
que levem tijolos, telhas das antigas casas, os trabalhadores não conseguem recriar 
os espaços de antes.  

 
 Nas cidades esses sujeitos, mesmo reproduzindo no espaço dos quintais suas vivencias não 
conseguem recriar todas as dinâmicas de antes, ou seja, não compartilham mais o espaço da 
produção e reprodução, das lembranças, das memórias, da sociabilidade, do modo de vida, da 
cultura e da experiência vivida, além de terem suas próprias memórias desenraizadas. 

Assim, a expansão das relações capitalistas de produção é conduzida de maneira 
extremamente prejudicial à maioria da população, especialmente os que têm na relação com a terra 
sua forma de reprodução. Desta forma, o crescimento econômico se apresenta cada vez mais 
desigual gerando desequilíbrios, exclusão e pobreza (ELIAS, 2006). 
 Além da diversidade de transformações que a reestruturação produtiva da agropecuária 
engendra, ela também é responsável por profundas redefinições no mundo do trabalho. Assim, com 
a expansão da cultura canavieira, verificamos um aumento significativo do número de migrantes, 



 

 
 

principalmente nordestinos, para as pequenas cidades da Nova Alta Paulista. 
Tal processo revela um fluxo de trabalhadores desterritorializados/expropriados em busca de 

emprego no corte da cana-de-açúcar, particularmente em São Paulo. Esses trabalhadores migrantes, 
mão de obra não qualificada, oriundos dos pequenos municípios empobrecidos, são alvo da super-
exploração do trabalho com prolongamento das jornadas, trabalho degradante e remuneração por 
produção (THOMAZ JUNIOR 2009).  
 O trabalho, principalmente, no corte da cana-de-açúcar é "arduo", tanto para migrantes como 
para residentes “naturais” das cidades. Para os entrevistados de todas as cidades analisadas, 
cortadores de cana-de-açúcar, o trabalho é "muito, muito difícil", "piores condições de trabalho", 
"cansativo, escravo só trabalha por necessidade", "para cortador é muito sofrido, acaba com as 
pessoas", "desumano", "é um serviço escravo", "o preço da cana-de-açucar é muito baixo, 
cansativo de demais". No entanto, mesmo com as condições de trabalho precarizado, os 
entrevistados, declaram, que "é o único meio de sobrevivência".  
 Mesmo diante desses elementos o pensamento único, sob a égide da modernidade, 
representa o agronegócio como a única possibilidade de desenvolvimento econômico e até mesmo 
social. E é justamente diante desse pensamento único que devemos refletir as ponderações sob o 
mundo como fábula, como perversidade e como possibilidade que são, para Santos (2004 [2000], p. 
18), três mundos num só: 

 
O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o 
segundo seria o mundo tal como ele é: a globalização como perversidade; e o 
terceiro o mundo como ele pode ser: uma outra globalização.  

 
 A máquina ideológica para a continuidade do sistema nos apresenta uma ideologização 
maciça exigida pelo mundo atual que tem como condição essencial o exercício de fabulações 
(SANTOS, 2004 [2000]). Nesse contexto, a difusão do agronegócio globalizado com base na 
agricultura científica se apresenta enquanto motor e única opção de crescimento econômico, de 
fonte de emprego e renda, de desenvolvimento e de existência. Através dessas fabulações, se 
expande o agronegócio globalizado enquanto perversidade que, ao concentrar riqueza e terra 
aprofunda as desigualdades sociais, intensificando processos como o da exclusão social. 
 
Considerações finais 
 

“Agronegócio e classe C levam interior de São Paulo a liderar consumo no País” (JORNAL 
O ESTADO DE SÃO PAULO, 02 de dezembro 2011). Segundo essa matéria, sustentado pela renda 
do agronegócio da cana-de-açúcar, o interior paulista foi à região que mais ampliou gastos com 
alimentação, que se justifica pelo excepcional crescimento da classe C, tendo como pano de fundo a 
riqueza proporcionada pela atividade agroindustrial canavieira e, acrescenta: “a receita do produtor 
de cana-de-açúcar acaba sendo o principal indutor do crescimento para outros segmentos da 
região, como os prestadores de serviço, a construção civil e o comércio varejista”.  

Apoiado nessa concepção de crescimento econômico, difundida pelos meios de 
comunicação, uma grande parte da população da Nova Alta Paulista também destaca o agronegócio 
globalizado como a possibilidade de existência da região, único meio de obtenção de emprego e 
renda e até mesmo de sobrevivência.  

No entanto, o agronegócio globalizado reproduz a globalização enquanto perversidade, pois 
a máquina ideológica apresenta a ideologização do agronegócio globalizado como a grande 
possibilidade de crescimento econômico, sem que esse crescimento esteja permeado por 
desenvolvimento, como originalmente pensado, ou seja, busca do bem-estar humano. 

Para Arbix (2001), o desenvolvimento foi transformado em usina de ilusão e reduzido a 
poucos componentes econômicos. Assim, o agronegócio globalizado é visto como o principal 
indutor do crescimento. No entanto, em nossa perspectiva esse setor é o principal indutor dos 
processos degradantes e excludentes que estão se materializando nas regiões onde se territorializa. 



 

 
 

A expansão da atividade agroindustrial canavieira na Nova Alta Paulista, ao se territorializar, 
altera padrões pré-existentes, fortalecendo a fragmentação do espaço agrícola; com a intensificação 
da monocultura, que concentra terra e renda, modifica-se a estrutura fundiária e a utilização da terra, 
alterando a quantidade produzida de gêneros alimentícios, rebatendo negativamente na produção 
camponesa, expulsando o camponês de suas terras e, nesse processo desapropriando-o de sua 
possibilidade de existência, que passam a residir nas cidades, empobrecendo-se, material e 
simbolicamente.  

Como discutido em outro momento, ainda, há uma intensificação do processo de migração 
de mão de obra destinada ao trabalho na cana-de-açúcar fortalecendo processos de degradação na 
esfera da produção e reprodução social, pois, vivenciam diminuição de capital social, 
estigmatização e exclusão social, configurando um conflito entre “estabelecidos” e “outsiders” e; 
acrescentando a esses fatores os problemas urbanos como os de moradia, saúde e educação que 
impactam as cidades. 
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