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O espaço, faz ele parte dos fenômenos 
originários, sob cujo contato, segundo Goethe, 
sobrevém ao homem um temor angustiante, 
crescente? Por detrás do espaço não há 
aparentemente nada a respeito do que se 
abismar. Diante dele não existem saídas em 
direção a qualquer outra coisa. A mesmidade do 
espaço somente se mostra a partir do espaço. 

                             Martin Heidegger1   

 

 

1. viver um tempo, pensar um espaço, estar num lugar 

 

Antes de  pensar alguma coisa sobre a construção cultural da 

experiência do espaço e do tempo nas comunidades rurais, quero trazer aqui 

algumas idéias em diálogo com outros, e  também algumas imagens, lembranças 

que me vêm. 

E quero começar com a mais simples de todas. Com uma inocente 

quadra de uma cantiga de rodas do Norte de Minas – morena tem dó de mim. 

Depois prossigo com algumas citações um pouco mais acadêmicas e complexas. 

A quadra de roda diz assim: 

 

Esta casa não tem nome 

Pois agora eu vou por 

Com licença da senhora 

Ela chama “linda flor”. 

 

Morena tem dó de mim (refrão)2 

Estejamos atentos em perceber que na inocência rústica de uma quadra 

de cantiga de roda, pode estar contido um dos princípios essenciais de tudo o que 

abarca a presença, as interações, as ações e os sentidos dados pelos sujeitos 

como nós, da espécie humana, a si mesmos (no singular e no plural), às vidas que 

                                                 
1
 El arte y el espacio,  Revista Eco, Bogotá, Tomo 122, junho de 1970, pg. 114. Tradução para o espanhol 

de Tulia de Dross. Utilizei um texto parcial, em cópia xerox. 
2
  É a faixa 6 do  CD: Por cima das aroeiras,  com artistas populares e locais do Vale do Jequitinhonha. O 

CD foi produzido e distribuído pela NOVA – Pesquisa e Assessoria em Educação, do Rio de Janeiro. É o 

terceiro volume de uma série dedicada ä Cultura Popular. 
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vivem e aos mundos que criam para viver e compartir natural-e-culturalmente as 

suas vidas.  

Habitamos, como todos os outros seres vivos com quem compartimos 

provisoriamente o planeta Terra: tempos e espaços. Eles, os animais, estão nos 

espaços que habitam e onde vivem e reproduzem o tempo individual de suas vidas 

e o  tempo coletivo da existência de suas espécies. Nós, os humanos, de uma 

maneira algo – mas essencialmente diversa -  tomamos espaços do Planeta que 

nos são dados e os transformamos para viver neles: Eles vivem nos espaços onde 

são criados, nós criamos espaços para neles vivermos. Alguém com justiça poderá 

lembrar que abelhas, formigas e cupins transformam a natureza em colméias, 

formigueiros e cupinzeiros, cuja arquitetura talvez fique muito pouco a dever a 

algumas construções edificadas e habitadas pelos  humanos.  

Então será preciso lembrar uma idéia escrita alhures por Marx, quando 

ele diz que a diferença entre eles e nós está em que antes de nós construirmos as 

nossas casas sobre o chão de terra, nos as construímos nos territórios interiores 

de nossas mentes. 

E podemos ir além. Abelhas constroem colméias misturando elementos 

da natureza internos e externos aos seus corpos. E desde o tempo em que nossos 

ancestrais hominídeos viviam ao léu e sequer habitavam ainda as cavernas do 

Paleolítico, até hoje em dia, com mínimas variações elas seguem construindo, do 

mesmo modo, as mesmas colméias. Nós habitamos cavernas e construímos casas 

e cidades. Edificamos tanto  cabanas efêmeras de peles de animais, quanto 

edifícios para os que vivem, maternidades para os que nascem, cemitérios para os 

que morrem, catedrais, para chamar Deus à Terra, ou espaçonaves para um dia 

partir em busca dele pelo Universo.  

 

Qual é o papel da emoção e do pensamento na ligação do lugar? 

Considerem o animal como movendo-se ao longo de um caminho, 

parando de tempo em tempo. O animal para por uma razão, 

usualmente para satisfazer uma necessidade biológica importante 

– a necessidade de descansar, beber, comer, acasalar. A 

localização da parada torna-se para o animal um lugar, um centro 

de significância que ele pode defender contra intrusos. Este 

modelo de comportamento animal e sentimento de lugar é 

prontamente aplicável aos seres humanos.  Nós paramos para  

atender a exigências biológicas; cada pausa estabelece uma 

localização como sendo significativa, transformando-a em lugar. O 

humanista reconhece a analogia, mas novamente está disposto a 
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perguntar como a qualidade da emoção e do pensamento humano  

dão ao lugar uma gama de significação humana inconcebível no 

mundo animal. Um caso que esclarece a peculiaridade humana é 

a preocupação que as pessoas dão aos eventos biológicos do 

nascimento e da morte. ... Santuários dedicados ao nascimento e 

à morte são unicamente lugares humanos  3. 

 

E, ao construí-los, nos criamos interiormente a nós mesmos. E uma 

“cartografia da pessoa” haveria de entrever que cada um de nós habita e é 

habitado por espaços e lugares, terras e territórios, regiões e paisagens interiores. 

E, também, ao construí-las criamos entre nós, interativa e socialmente, nossos 

sistemas de ações e de coisas, de signos, símbolos e palavras que conduzem em 

nossas diversas culturas os nossos saberes, nossos significados, nossas 

sensibilidades e nossas sociabilidades. Não é ao acaso que tanto Clifford Geertz 

quanto outros vários antropólogos utilizam, para pensar as culturas, palavras que 

aprenderam com os biólogos e os geógrafos: “redes”, “teias”, “tramas”, “contextos”, 

“mapas”, “sistemas”.   

Teias, tramas, redes e mapas dos mais diversos cenários e contextos  

culturais, com que atribuímos um ou vários sentidos aos espaços de vidas que 

geramos. E também aos mundos sociais que criamos, destruímos e recriamos, 

socializando porções da natureza socializada e transformada em fragmentos e 

sistemas da cultura. A mesma cultura que nos toma como indivíduos biológicos 

(seres da natureza) e nos transforma em pessoas sociais (sujeitos de uma cultura). 

Um a idéia que nos vem de Marx lembra que somos seres naturais, mas seres 

naturalmente humanos. Nós, construtores de espaços e de lugares, de terras, de 

territórios, de casas e nomes de casas. E também de conceitos, canções e teorias 

a respeito dos tempos e dos espaços que de algum modo pertencem a nós, na 

mesma medida em que pertencemos a eles. 

Neste ano em eu festejamos os cinqüenta anos do Grande Sertão: 

Veredas porque não trazer a bela lição de geografia com que o romance abre as 

suas duas primeiras páginas? 

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que 

situado sertão é por campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim 

de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima. Para os de 

Corinto e Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem 

                                                 
3
  Tuan, Yi-Fu,  Geografia humanística, transcrição do Annals of the Association of American 

Geographes, 66 (2), junho de 1976. Título do  original: Humanistic Geography. Tradução de Maria 

Helena Queiroz. Cópia xerox, pg. 2. 
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maior.! Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de 

fechos; um pode torar dez, quinze léguas sem topar com casa de 

morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado de 

arrocho de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes. Mas 

hoje, que na beira dele, tudo dá – fazendões de fazendas, 

almargem de margens de bom render, as vazantes; culturas que 

vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens 

dessas há lá, O gerais corre em volta. Esses gerais são sem 

tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão 

ou pães, é questão de opiniães... O sertão está em toda a parte4. 

 

Não será difícil perceber que entre palavras de geógrafo, de sertanejo e de 

poeta, o personagem Riobaldo descreve um sertão onde a natureza ainda virgem 

aos poucos se povoa dos sistemas de objetos e dos sistemas de ações humanas 

que caracterizam o espaço descrito por Milton Santos que nos espera linhas 

abaixo. Vago, ilimitado, sem se saber onde ele começa e acaba – isto é, onde 

começam e acabam outros espaços-tempos que estabelecem fronteiras com ele - 

o sertão “está em toda a parte”. Entretanto, selvagem e sem limites que possa ser, 

é preciso que o sertão venha a  fazer parte do mundo da cultura para que as suas 

“partes” sejam então criadas através de ações e dotadas de sentido através de 

ações, nomes, símbolos e significados, para que ele seja, entre o que é dado e o 

que é dito: o sertão.  E não devemos esquecer que depois de cartografar o sertão 

de muitos modos, o jagunço Riobaldo obriga o escritor João Guimarães Rosa a 

arrematar: “o sertão é dentro da gente”. 

Eis a diferença, pequena e ilimitada: os animais habitam lugares 

apropriados de espaços da natureza em que vivem, que reconhecem como sinais 

e defendem, mas aos quais não atribuem símbolos e nem significados como os 

contidos na cor vermelha, no triângulo eqüilátero, na frase latina da bandeira de 

Minas Gerais, ou nas palavras: “Bela Flor”. Eis porque a personagem de nossa 

cantiga de rodas lembra à dona da casa que se aquele lugar que as reúne não tem 

um nome ainda, é preciso que um nome seja dado a ela, para que além de ser a 

casa que abriga pessoas, ela seja o lugar que abriga um símbolo, um nome, uma 

lembrança. E porque será que os velhos sítios e as antias fazendas tinham e 

                                                 
4
 Está na página 11, no começo do Grande Sertão: Veredas, no volume II de: João Guimarães  Rosa – 

Ficção Completa,  editado em 1995 pela Editora Nova Aguilar, do Rio de Janeiro.  O grifo é do próprio 

autor. Para que se faça justiça à data, lembro que venho do Seminário Internacional João Guimarães 

Rosa – Grande Sertão: Veredas e Corpo de Baile – 50 anos, promovido pelo Instituto de Estudos 

Brasileiros, da Universidade de São Paulo, celebrado entre 15 e 19 de maio deste ano de 2006. 
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seguem possuindo inevitáveis nomes sonoros, enquanto as nossas casas urbanas 

têm apenas um número par de um lado da rua e um impar do outro? 

Um homem de um lugar distante, que talvez tenha se tornado filósofo 

porque nunca “brincou de roda”, dirá algo semelhante com outras difíceis palavras. 

Em um pequeno texto sobre espaço e tempo na arte, Martin Heidegger, alguns 

parágrafos abaixo do que escolhi como a epígrafe que abre estes escritos, busca 

um sentido para o espaço. E ele transforma o espaço, de um contexto real e/ou 

imaginário onde algo acontece, no próprio acontecer  humano que o cria. Ele 

emprega então um verbo que num Português de dicionário deveria ser escrito 

assim: espaçar, ou talvez, espacializar que, no entanto não encontrei nos 

dicionários. Como penso que a idéia original de Heidegger não corresponde 

exatamente a esses verbos, preferi  deixar em Português a forma exata em que 

encontrei a palavra em sua versão no Espanhol em que li o texto abaixo e, nele, 

esta palavra:  espaciar5.  

Como encontrar a mesmidade do espaço? Há uma senda 

realmente estreita, oscilante. E nos é dado percebe-la na  língua. 

De que nos fala na palavra espaço? Nela fala o espaciar. 

Significa abater, liberar o selvático. O espaciar comporta o livre, o 

aberto, para um situar-se e habitar do homem. 

Espaciar é, em si, a liberação de lugares desde onde os destinos 

do homem existente projetam-se com a ventura de uma nação, ou 

a desventura do exílio, ou frente à indiferença de ambos. 

Espaciar é dar curso aos  lugares  em que um deus aparece; 

lugares de onde fugiram os deuses; lugares onde se retarda a 

aparição da divindade. 

O espaciar origina o situar que, por sua vez, prepara o habitar. 

Os espaços profanos são sempre a privação de antigos espaços 

sagrados. 

Espaciar é a liberação de lugares.  

No espaciar manifesta-se e se encerra um acontecer6. 

 
                                                 
5
 No entanto, não com os mesmo sentido. E de propósito. Pois em dois bons dicionários Espanhol-

Português encontrei espaciar como  espaçar. Um deles diz: “espaçar, por espaço entre as coisas, 

espacejar”  (página 506 do  Dicionário de Espanhol-Português,  de Julio Martinez Almoyna,  publicado 

em 1996, pela Editora Porto, de Porto). O outro trás uma idéia algo mais interessante: “poner distância em 

el tiempo o em el espacio” (página 526 de Señas – dicionário para la enseñanza de la lengua española 

para brasileños,  publicado pela Editora Martins Fontes, de São Paulo, em 2000). Ficará claro que 

invento um outro sentido para esta bela palavra, para corresponder ao que imagino que seja  a vocação do 

espaciar  no texto: gerar, criar espaços, tornar também humanos – logo, do domínio da cultura -  os 

espaços da natureza.  
6
 Heidegger, o mesmo texto, na mesma página. 
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Seria esta uma bela idéia de algum modo diversa da conhecida relação 

entre espaço-e-lugar em Yi-Fu-Tuan? Creio que sim e não. Pois nele estamos 

diante da idéia de algo que nos é dado e que se completa, que alcança a sua 

suficiência ou mesmo o seu excesso em  algo que a mente e as mãos humanas  

constroem: o espaço versus o lugar, o lugar contido no espaço, o espaço 

transformado de maneira intencional nos diversos nomes do lugar.  

O verbo espaciar sugere que o homem gera ou libera lugares ao criar os 

seus espaços. Ao construir sítios de natureza socializada em que a sua existência 

agora transformada em cultura faz um deus aparecer. Espaços habitados por um 

deus (no singular, ser da cultura), quando dali fogem os deuses (no plural, seres 

da natureza) quando o homem chega. Espaços tornados habitação do homem7 e 

que retardam, de um modo ou de outro, a aparição do divino, porque espaciar é 

também tornar profanos (o reino da necessidade, da utilidade, da imanência) 

espaços que foram antes sagrados (o reino da gratuidade, da transcendência).  

Espaciar, gerar em um  espaço dado um espaço criado, fruto da 

imaginação e da ação humana, não é apenas construir materialmente um lugar 

situado, mas é, antes, liberar lugares: faze-los acontecer. Existirem para nós e não 

apenas em si mesmos. Virem a ser seres – e não apenas contextos – da cultura e, 

nela, da linguagem.  Talvez uma imagem grata ao próprio Heidegger seja o da 

pedra que, trabalhada pelo escultor, sem deixar de ser pedra, passa a ser também 

uma pedra transformada em obra de arte, em uma escultura, em um corpo de um 

deus vestido ou de uma mulher nua. 

 

2. tempos e espaços entre a pessoa, a interação, a natureza e a cultura   

 

Seria então possível sugerir um paralelo entre essa  idéia de espaço e a 

de cultura, tal como a estabelece Clifford Geertz  em um momento do capítulo com 

que ele abre o seu livro A interpretação das culturas  (no plural, observem bem). 

Vejamos. Em um primeiro momento ele propõe uma abordagem semiótica da 

cultura ao lado de um correspondente um olhar interpretativo do antropólogo. Ele 

defende com ênfase  que a cultura não comporta nem as coisas materiais de 

coisas da natureza  transformada em objetos humanos,  nem, menos ainda. 

abstrações da e na mente humana. Ela existe em sua múltipla concretude na 

realidade da vida pública, entre pessoas tomadas como atores sociais, em suas 

interações realizadas através de sistemas de ações  associadas a sistemas (teias 

                                                 
7
 O mesmo Heidegger que em outras conhecidas passagens, mas de citações que agora me fogem, disse: a 

palavra é a morada do Ser. E disse também, a nosso respeito: só habita quem constrói.  
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e tramas) de símbolos e significados8. Em seguida Geertz defende a idéia de que a 

cultura não é uma coisa ou um feixe de coisas interligadas, e não é um poder que 

faz as coisas acontecerem na vida social. Ela é, antes, o contexto que torna 

possível o próprio acontecer humano na e como sociedade.  

 

Como sistemas entrelaçados de signos interpenetráveis (o que 

chamaria de símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a 

cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 

instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual 

eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com 

densidade9. 

     

Retenhamos esta citação. Mais adiante iremos encontrar de novo 

palavras não muito diferentes em Milton Santos. Por enquanto Geertz nos 

acompanhará ainda. Se pudermos pensar geo-historicamente as nossas 

biogeografias pessoais e cotidianas, em que situações sentimos e sabemos que 

podemos nos encontrar e compartir tempos-espaços com os nossos outros? Eu e 

você, por exemplo? Nós e eles?  

Para esta pergunta de tom fenomenológico, mas afinal até corriqueira, 

devem existir várias respostas. Tentemos uma, e ela nos deixará na fronteira entre 

uma geografia cultural e outra, fenomenológica.  Pois se trata de pensar em que 

relações de tempo-e-espaço o ser do Outro me aparece e interage comigo. E trata-

se de pensar como isto acontece em contextos que não são apenas psicológicos, 

mas também culturais. Portanto, não são somente interativos, mas interativamente 

sociais e até mesmo históricos. 

Vejamos. Podemos compartir com os nossos outros um tempo e um 

espaço. Vivemos sempre ou por alguns momentos em um mesmo lugar de uma 

mesma época. Interagimos. Podemos compartir com eles um espaço, mas não um 

tempo. Habitamos uma mesma cidade, uma mesma rua, uma mesma casa até, 

mas em tempos separados por anos, por séculos, por milênios. Quem mora agora 

na casa onde Leonardo da Vinci nasceu? Podemos compartir um tempo, mas não 

                                                 
8
 O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar, é 

essencialmente semiótico. Acreditando, com Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise (na página 4, 

ao final da parte I do capítulo 1:  uma descrição densa – por uma teoria interpretativa da cultura, de  A  

interpretação das culturas, 1989,  LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S. A, Rio de Janeiro. 

op. cit) 

 
9
 Capítulo 1 de A  interpretação das culturas, op. Cit. Página 10. 
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um espaço. Partilhamos os anos de uma mesma época, mas vivemos em lugares 

distantes, separados por imensos oceanos. E podemos não-compartir com eles 

nem um tempo e nem um lugar. Eu gostaria muito de haver convivido com 

Leonardo da Vinci (com ou sem “enigma”), mas a não ser no contemplar os seus 

trabalhos de artista e ler (diante de um espelho) os escritos de seus cadernos, sei 

que isto é duplamente impossível: no tempo e no espaço. 

Em um capítulo  quase final do livro que até aqui nos acompanha, 

Clifford Geertz lembra Alfred Schutz, quando ele dá nomes aos sujeitos sociais que 

interagem, ou não, em cada uma das quatro situações acima: tempo+ espaço+; 

tempo- espaço+; tempo+ espaço-; tempo- espaço-10. Assim, consócios são atores 

sociais “que se encontram realmente, pessoas que se encontram umas com as 

outras em qualquer lugar no curso da vida cotidiana11. São aqueles que 

compartindo um mesmo tempo de história, compartem também a mesma geografia 

de um espaço. O que não acontece com os contemporâneos que, compartindo 

“uma comunidade no tempo”, não a compartem no espaço. Já os predecessores  e 

os antecessores não partilham com outros um tempo, podendo ou não partilhar um 

mesmo espaço. 

Como um adepto do relativismo cultural, Geertz lembra que a 

fenomenologia das interações humanas entre tempos e espaços não pode ser 

tomada com um valor universal. Deixemos que ele nos diga como e porque. 

Mais uma vez, contudo, essas relações não são percebidas 

exatamente como tais; elas só são apreendidas através da 

mediação de formulações culturais sobre elas. Sendo formuladas 

culturalmente, seu caráter preciso difere de uma sociedade para 

outra, como difere o inventário dos padrões culturais existentes; 

ele difere também de situação para situação dentro de uma única 

sociedade, como padrões diferentes entre a pluralidade dos 

padrões existentes que são considerados suficientemente 

satisfatórios para serem aplicados. Diferem ainda de ator para ator 

dentro de situações semelhantes, na medida em que os hábitos 

idiossincráticos, as preferências e as interpretações exercem 

influência. Não existem realmente experiências sociais límpidas de 

qualquer importância na vida humana, pelo menos além da 

infância. Tudo é machado com um significado imposto e os 

                                                 
10

 Geertz, Pessoa, tempo e conduta em Bali, capítulo 8 de A  interpretação das culturas, 1989,  LTC – 

Livros Técnicos e Científicos Editora AS, Rio de Janeiro, páginas 152 e 153. O livro de Schutz indicado 

por Geertz é The problem of social reality, Collected Papers, I, Haya, 1962, sem indicação de página e 

editora. 
11

 Geertz, op. Cit. Pg. 152 
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companheiros, como os grupos sociais, as obrigações morais, as 

instituições políticas ou as condições ecológicas, só são 

apreendidas através de uma tela de símbolos significantes que 

constituem os veículos da sua objetivação, uma tela que está, 

portanto, muito longe de ser neutra no que se refere à sua 

natureza “real”. Os consócios, os contemporâneos, os 

predecessores e os sucessores tanto nascem como são feitos12. 

 

Tanto nascem biologicamente como são feitos e, também, se fazem e 

aos seus outros... culturalmente, já sabemos. E não somente seres humanos 

transformados pela cultura em atores sociais constituem a pluralidade de suas 

múltiplas construções. Entre objetos e ações, consócios, contemporâneos, 

antecessores e predecessores13, geram e transformam também os mundos sociais 

que habitam ao se encontrarem e partilharem interações de maneira direta (como 

quando eu encontro você numa rua) ou indireta (como quando eu aprendo a 

construir aviões que não voam, lendo escritos de Leonardo da Vinci). Criações 

humanas do/no tempo e de/em espaços, a partir de ações e significações 

subjetivas (as suas ou as minhas), interativas (as nossas) e culturais (a dos 

sistemas culturais de nossas famílias, de nossa aldeia, classe social,  comunidade, 

unidade religiosa, cidade, região geo-histórica, nação ou, no limite extremo e 

quase abstrato: humanidade). E aqui nos despedimos por agora de Yi-Fu Tuan. 

 

Espaço e lugar são termos familiares que indicam experiências 

comuns. Vivemos no espaço. Não há lugar para outro edifício no 

lote. As Grandes Planícies dão a sensação de espaciosidade. O 

lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos ligados ao 

primeiro e desejamos o outro. Não há lugar como o lar. O que é 

lar? É a velha casa, o velho bairro, a velha cidade ou a pátria. Os 

geógrafos estudam os lugares. Os planejadores gostam de 

evocar “um sentido de lugar”. Estas são expressões comuns. 

Tempo e lugar são componentes básicos do mundo vivo, nós os 

admitimos como certos. Quando, no entanto, pensamos sobre 

                                                 
12

 Geertz, op. Cit. Pg. 154.. 
13

 Antecessores e predecessores. O que nos faz lembrar a passagem de um dito ou escrito de um indígena 

do que veio a ser depois os Estados Unidos da América do Norte, e que li sem dados em uma agenda: 

“nós não herdamos a terra de nossos antepassados; nós a tomamos emprestada de  nossos filhos”. 
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ele, podem assumir significados inesperados e levantam 

questões que  não nos ocorreria indagar14. 

 

Tempos-espaços existem em si mesmos, fora e além de nós. Existiram 

no  

Universo antes da Terra; existiram na Terra antes da vida; existiram na vida antes 

de nós. Se a espécie humana deixar de existir sobre este planeta errante, em algo 

entre um e dois milhões de anos é provável que sinal algum dos tempos de nossa 

passagem entre os espaços naturais da Terra reste, como sinal de nossa 

presença, de nossa vivência deles e de nossas interações com eles. Inclusive as 

ações essenciais de labor e de trabalho com que ao longo dos milênios os 

transformamos.  

No entanto, desde que existimos e nos constituímos como comunidades 

que agem interagindo e que interagem pensando, espaços existem em nós, para 

nós e entre nós. Não habitamos “espaços em-si-mesmos”, mas apenas os tempos-

espaços que se dão a nós: que percebemos, que tornamos uma realidade vivida e  

pensada, que transformamos, nos transformando a nós próprios, para habitar e 

sobreviver como indivíduos, grupos humanos e a espécie humana (a dimensão do 

labor), e para socializarmos a natureza e a realizarmos para nós, como cultura (a 

dimensão do trabalho)15. 

Interagir com os espaços-dados-do-mundo e transforma-los para criar 

os espaços sociais da vida (a minha vida pessoal, a nossa vida coletiva, a vida 

planetária da espécie humana, a vida de outros seres na Terra) e para transformar 

os espaços naturais do mundo, implica que pelo menos existencialmente lidamos 

com tempos e entre dimensões de espaço que escapam de nós. Implica saber que 

embora eu seja mais durador do que o campo sazonal de milho que semeei, a 

casa que vi ser construída para mim provavelmente sobreviverá a mim. Que as 

cidades que construímos, ocupando espaços naturais um dia habitados pelos 

povoados (se no Brasil dos povos indígenas) ou mesmo pelas outras cidades de 

outros povos (se na Grécia ou na Babilônia). Desde um ponto de vista humano e 

fenomenológico, perceber espaços no tempo, interar com eles, transforma-los, 

socializando-os e fazendo-os passarem de um domínio do real para um outro, 

significa também a consciência de que todo este “arranjo” é variadamente efêmero, 

mutável. Habitamos uma vida pessoal que desaparece antes da vida coletiva de 

                                                 
14

 Espaço e Lugar – a perspectiva da experiência 1983, DIFEL, São Paulo, página 3, no começo da 

introdução. 
15

 “Labor” e “Trabalho”, utilizo e utilizarei aqui estas duas categorias que  Hanna Arendt se esforça por 

diferenciar, tal como eu a compreendi, em A condição humana, livro editado em 2005, pela Editora 

Forense Universitária, do Rio de Janeiro. 
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que somos parte. Habitamos um mundo de espaços, coisas e objetos que, criados 

ou não por nós, em boa medida sobrevivem a nós. 

 

A realidade e a confiabilidade do mundo humano repousam 

basicamente no fato de que estamos rodeados de coisas mais 

permanentes que as atividades pela qual foram produzidas, e 

potencialmente ainda mais permanentes que a vida de seus autores. A 

vida humana, na medida em que é criadora do mundo, está em 

constante processo de reificação; e o grau de mundanidade das coisas 

produzidas, cuja soma total constitui o artifício humano, depende de sua 

maior ou menor permanência no mundo.16 

 

Afinal, uma vez mais, “tudo o que é sólido desmancha no ar”... ou no 

espaço. 

E como cada um tempo o espaço que merece, ou que percebe, 

convivemos com espaços dos geólogos e dos geógrafos, dos biólogos e dos 

ecólogos, dos antropólogos e dos sociólogos. E assim como na Geografia 

atribuímos diferentes qualificadores aos diferentes espaços do mundo, ou às 

nossas compreensões culturais deles, chamando-os de lugares (públicos ou 

particulares, rurais ou urbanos, profanos ou sagrados), territórios, regiões, 

paisagens, assim também podemos qualificar os diferentes domínios de nossa 

presença conectiva no mundo e com o mundo, através de categorias que, primeiro, 

tornem sociais os espaços. E, depois, qualifiquem suas dimensões e modos de 

existência criados por nós e criadores de nós próprios, como os diversos espaços 

sociais e os seus vários campos. Campos que configuram as diferentes 

possibilidades da presença do ser humano no mundo, na vida e na sociedade e 

que geram, eles próprios, os seus espaços sociais. De acordo com Pierre 

Bourdieu, por exemplo, 

(o espaço é o) conjunto de posições distintas e coexistentes, 

exteriores umas às outras, definidas umas em relação às outras 

por uma exterioridade mútua e por relações de proximidade, de 

vizinhança ou de distanciamento e, também, por relação de 

ordem17. 

                                                 
16

 Hannah Arend, op. Cit. Página 107. 
17

 Pierre Bourdieu, Razões práticas – sobre a teoria da ação, publicado em 1996, pela Editora Papirus, de 

Campinas. Pgs. 17 e 18. Grifos de autor. Devo dizer que esta oportuna idéia, esquecida por mim, foi 

lembrada com a leitura de páginas de Arapuca armada – ação coletiva e práticas educativas na 

modernização agrícola do sudoeste goiano, tese de doutorado de Cátia Regina Assis Almeida Leal, 
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Do mesmo modo como um espaço social é: 

Um espaço de diferenças, no qual as classes existem de algum 

modo em estado virtual, pontilhadas não como um dado, mas 

como algo que se trata de fazer18. 

 

Os espaços que existem, existem porque são construídos. Tanto na  

natureza quanto nos pontos de intersecção entre ela e a cultura, dados, espaços 

são feitos e, feitos estão sempre a se fazer, a serem feitos E se trago aqui estas 

duas lembranças de Bourdieu,  situadas a meio caminho entre  filósofos, 

antropólogos, sociólogos e o geógrafo que nos espera logo adiante, para lembrar 

duas idéias que, a meu ver, valem para o domínio dos espaços do mundo (o 

campo da Geologia e de boa parte da Geografia), dos espaços da vida (o campo 

da Ecologia e de outra boa parte da Geografia) e dos espaços humanos e sociais 

do mundo e da vida (o campo da História, da Antropologia, da Sociologia e de uma 

outra boa parte da Geografia). 

A primeira é a de que espaços não são “coisas”, não são domínios 

cerrados e estáticos de relações. Eles são o contexto multifacetado e dinâmico de  

eixos de interações, feixes de  trocas, sistemas interconectados de intercâmbios, 

enfim, campos (para ficarmos aqui com uma outra palavra central em Pierre 

Bourdieu) de relações entre as formas e forças da natureza, da vida e da presença 

humana no mundo. Em e entre todos os planos, tudo o que há e é ou ocupa um 

espaço, existe em relação, primeiro dentro de seu próprio campo, depois, nos 

múltiplos intervalos e elos entre os diversos campos. 

A segunda é a idéia de que tanto na natureza “natural” (a começar pelos 

nossos corpos) quanto na natureza socializada (a começar pelo que nós fazemos 

de/com os nossos corpos), espaços não são “o que aí está”, mas o que foi e pode 

ser sempre construído pela ação da natureza, da vida sobre ela e da interação 

humana com/entre elas e entre as diferentes categorias de atores sociais.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Goiás, em 9 de 

junho de 2006.  
18

 Bourdieu, op. Cit. Pg. 27, grifos do autor. 
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3. tempos e espaços como experiências: o geógrafo como um seu leitor 

 

Podemos agora convidar Milton Santos a este diálogo à volta de uma 

mesa a que já convocamos a autora anônima de uma cantiga de rodas, João 

Guimarães Rosa, Martin  Heidegger,  Yi-Fu-Tuan e Clifford Geertz. Espero que ele 

e nós todos nos sintamos em boa companhia. Que ele seja iniciado com um outro 

contraponto entre a antropologia e a geografia. 

Coerente com sua proposta de um olhar interpretativo sobre uma cultura 

a ser “lida” semioticamente, Clifford Geertz termina por dizer que o que na prática o 

antropólogo faz é ler leituras e escrever a sua ciência como uma confiável ficção. 

Resumindo, os textos antropológicos são eles mesmos 

interpretações e, na verdade, de segunda e terceira mão. (Por 

definição, somente um “nativo”faz a interpretação em primeira 

mão: é a sua cultura). Trata-se, portanto, de ficções no sentido 

de que são “algo construído”, “algo modelado”- o sentido original 

de fictio – não de que sejam falsas, não-factuais ou apenas 

experimentos do pensamento19.  

 

O mesmo autor conclui ainda com uma afirmação bastante polêmica: 

desde algum tempo a antropologia (e quais outras ciências) vai deixando de ser 

um campo científico do pensamento empírico em busca de leis, para se tornar um 

saber interpretativo em busca de significados.  

Milton Santos parece concordar com tais afirmações. E mais ainda, ele 

sugere que também no horizonte da geografia uma tal vocação literária poderia ser 

uma promessa, mais do que apenas uma tendência. 

 

Como ponto de partida, propomos que o espaço seja definido 

como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de 

sistemas de ações. Através desta ambição de sistematizar, 

imaginamos poder construir um quadro analítico que permita 

ultrapassar ambigüidades e  tautologias. ... Nossa secreta 

ambição, a exemplo de Bruno Latour, no seu livro Aramis ou 

l’amour des techiniques (1992), é que esses conceitos, noções 

e instrumentos de análise apareçam como verdadeiros atores de 

um romance, vistos em sua própria história conjunta. Não será a 

                                                 
19

 Geertz, op. Cit. Página 11 do capítulo 1. 
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ciência, tal como propôs Neil Postman (1992, p. 154)  “uma forma 

de contar histórias”20? 

 

Aparecer “como verdadeiros atores de um romance, vistos em sua própria 

história conjunta”, não significa atribuir uma indevida subjetividade aos objetos da 

interação múltipla entre as ações humanas e as matérias e energias da natureza) e 

aos seus contextos (espaços-tempo, lugares-momentos, territórios, regiões, 

paisagens, redes), mas estabelecer uma relação que retire da pura inércia os 

outros seres e dimensões do mundo natural. Seres e dimensões de que nós 

também, os humanos, nossas ações, sistemas e significados, parte e partilha. A 

bela metáfora segundo a qual com o surgimento dos seres humanos e de suas 

consciências as estrelas se pensam a si mesmas através de nós, ou seja, em 

relação de uma possível intersubjetividade conosco, haverá de ser pelo menos 

uma boa ilustração disto. Espaços e tempos não são apenas dimensões do real 

em que existimos, mas são – bem mais do que podemos imaginar – a própria 

condição de nossa existência e de nossas co-existências.  

No entanto, espaços e todas as suas dimensões, realizações e 

transformações, são – pelo menos para nós, seres humanos – aquilo que 

culturalmente criamos e dotamos de significado para que possamos existir 

humanamente neles e para torna-los existentes para nós.  Em Milton Santos e em 

                                                 
20

 A natureza do espaço – técnica e tempo  razão e emoção, 1999, Editora Hucitec, São Paulo, a citação 

está na página  18 da 3* edição.  Mais próximo da literatura, como modelo inesperado para a ciência, ou 

como um conhecimento tão ou mesmo mais confiável do que a ciência, somente, ao que eu conheça, em 

Roland Barthes. De fato, quando ele assume a cadeira de semiologia literária no College de France, ele 

dá uma aula magna sobre “a aula”. E logo nas primeiras páginas do livro que, traduzido, veio a ser 

publicado em Português, ele afirma o seguinte:  A literatura assume muitos saberes. Num Romance como 

Robinson Crusoé, há um saber  histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, antropológico 

(Robinson passa da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas 

as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que devia ser 

salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer 

que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é absolutamente, 

categoricamente realista: ela é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, e nisso 

verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; 

ela lhs dá um lugar indireto e esse indireto é precioso. Por um lado, ele permite designar saberes 

possíveis – insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha nos interstícios da ciência: está sempre 

atrasada ou adiantada com relação a esta, semelhante à pedra de Bolonha, que irradia de noite o que 

aprovisionou durante o dia, e, por esse fulgor indireto, ilumina o novo dia que chega. A ciência é 

grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura importa. Por outro lado, o saber 

que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que 

sabe de alguma coisa, ou melhor: ela sabe algo das coisa – que sabe muito sobre os homens. Aula, 1995, 

Editora Cultrix, São Paulo, páginas 18 e 19.  

Em uma outra dimensão, um dos mais sutis e criativos pensadores do tempo e do espaço, Gaston 

Bachelard, irá ainda mais longe em sua obra noturna. Ver, por exemplo: a poética do devaneio (1988); a 

poética do espaço (1989);  A água e os sonhos (1989); A terra e os devaneios do repouso (1990), todos 

da Editora Martins Fontes, de São Paulo. 

 

 



 16 

tantos outros geógrafos atuais, espaço ou tempos-espaços não são “coisas”, mas 

“objetos” (= coisas naturais transformadas em também “objetos” da cultura). E não 

apenas “objetos”, mas sistemas de objetos. E não somente estes sistemas em 

suas diferentes dimensões, mas sistemas de objetos produzidos por e produtores 

de sistemas de ações. E esta interação estável e efêmera, uniforme (todos os 

povos habitam lugares em territórios apropriados) e múltipla (existem as mais 

diversas formas culturais de criar lugares habitáveis e atribuir significados aos seus 

territórios) existe tanto na dimensão de uma casa quanto na da aldeia de uma 

comunidade humana. E tanto nela quanto em uma floresta ainda de pé porque um 

ato cultural de teor político a constituiu como uma “reserva biológica”, como na 

lavoura de milho de meio alqueire de um camponês tradicional ou em uma 

lastimável imensa plantação de eucaliptos, erroneamente significada pelo 

proprietário do agro-negócio como uma “área de reflorestamento”.  

Ao serem fruto de uma tal contínua e sempre inacabada interação, 

espaços são os contextos (como a cultura) que tornam possível o acontecer da 

vida (humana, logo, social e cultural) e mais as próprias expressões de vida que 

tornam um espaço naturalmente dado em um espaço culturalmente vivido e 

pensado. 

Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto 

de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 

natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima21.  

O que nos leva a seguir com Milton Santos ao  pensar a questão do 

tempo-espaço na sociedade rural. Ou, melhor ainda, nas diferentes realizações 

deste “tipo ideal” como diferentes unidades sócio-culturais rurais.  

 

4. tempos e espaços nos mundos rurais do Brasil de agora: primeiras idéias 

 

Uma leitura dos estudos que nos últimos cinqüenta anos provém da 

antropologia, da geografia e mesmo da sociologia, haveria de nos lembrar que a 

maior parte dos trabalhos de campo de que resultaram e seguem resultando 

artigos, livros, dissertações e teses em que questões como as relações culturais 

tempo-espaço são levadas em conta, ou são mesmo essenciais, são trabalhos 

centrados em comunidades rurais tradicionais. São os antigos estudos de 

comunidade (Donald Pearson, Emílio Williems, Eduardo Galvão, Oracy Nogueira e 

                                                 
21

 A natureza do espaço, op. Cit. Está na página 83,  no capítulo espaço geográfico, um híbrido. 
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tantos outros), os como as pesquisas pioneiras dos bairros rurais paulistas, de que 

o recentemente re-publicado Parceiros do Rio Bonito, de Antônio Cândido, ao lado 

de Bairros rurais paulistas, de Maria Isaura Pereira de Queiroz são dois excelentes 

exemplos. Ou são as várias pesquisas de sociedade camponesas tradicionais, que 

por um longo tempo têm ocupado o tempo e os estudos de vários cientistas 

sociais22.  

Vistos de cima e de passagem, às vezes parece que as comunidades 

rurais tradicionais são enfocadas a partir do espaço e da cultura, ao passo que as 

frentes pioneiras ou de expansão, as áreas de conflito agrário, os acampamentos e 

assentamentos da reforma agrária são estudadas a partir do tempo e da história. 

Teremos então de um lado um excesso de cultura (espaço) sem história e, do um 

excesso de história (tempo) sem cultura23.  Há muitos espaços sem tempos de um 

lado e muitos tempos sem espaços, do outro. E é difícil encontrar um ponto de 

equilíbrio entre essas duas dimensões que tanto na natureza quanto nas 

sociedades humanas, não existem nunca em separado. 

Com a atenção talvez centrada demais naquilo que se transforma e 

moderniza no mundo rural da atualidade global e brasileira, Milton Santos quase 

descreve o campo através do que nestes últimos anos ele deixou de ser, para ser 

aquilo em que vertiginosamente e, não raro, de maneira lastimável, ele se 

transforma.  

Uma racionalidade empresarial domina todo o cenário da cidade, do 

campo e das relações entre um e outro. Esta racionalidade de que o “agronegócio” 

é o melhor (e o pior) espelho, altera estruturas sociais de poder, de apropriação de 

                                                 
22

  Apenas para lembrar alguns autores nas ciências sociais: Nice L. Muller,  Sítios e sitiantes no Estado 

de São Paulo, (Boletim USP, Geografia, n. 132, 1951); Maria Isaura Pereira de Queiroz, Bairros rurais 

paulistas (Livraria Duas Cidades, 1973) e Campesinato brasileiro (VOZES, 1973); Antônio Cândido, Os 

parceiros do Rio Bonito (Duas Cidades, 1971); Emílio Willems, Cunha – tradição e transição em uma 

cultura rural no Brasil (Séc. de Agricultura do Estado de São Paulo, 1947); Robert Shirley, O fim de 

uma tradição (Perspectiva, 1971); José de Souza Martins, Capitalismo e Tradicionalismo (Livraria 

Pioneira Editora, 1975); Afrânio Garcia Jr. Terra de trabalho: trabalho familiar e pequenos agricultores 

(Paz e Terra, 1983); Margarida Maria Moura, Os herdeiros da terra (HUCITEC, 1979); Os deserdados 

da terra Bertrand Brasil, 1988); Olinda Maria de Noronha, De camponesa a madame – trabalho 

feminino e relações de saber no meio  rural (Loyola, 1986); Leonarda  Massuessi, O mito da terra 

liberta (ANPOCS, Vértice, 1988); Luiz Eduardo Soares, Campesinato, ideologia e política (Zahar, 1981); 

Woortmann, Klaas, Cum parente não se neguceia,( Anuário Antropológico, 87, 1990); Jadir de Moraes 

Pessoa, Cotidiano e História, (Edit. Da Universidade Federal de Goiás, 1997), Carlos Rodrigues 

Brandão, A partilha da vida, GEIC/Editora Cabral, 1995). 

 
23

 Algo semelhante acontece em outros campos de estudos sociais. No campo das pesquisas sobre 

religiões no Brasil, por exemplo, os pesquisadores que se dedicam aos estudos dos sistemas religiosos de 

tradição afro-brasileira e, em especial, o candomblé, ou do catolicismo popular,  em geral 

“desestorificam” o seu olhar e aprofundam muito uma etnografia de mitos, símbolos e significados 

profundos. Já aqueles que investigam  o protestantismo ou a igreja católica, como uma instituição social 

complexa,  “desculturalizam” o olhar e se dedicam a questões sociopolíticas relacionadas a organizações 

formais da igreja, a situações de conflito, e  a relações de poder.  
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espaços de vida, trabalho e produção. Altera – às vezes depressa demais – 

espaços, terras, territórios, cenários, tempos e paisagens. Movida pelo peso do 

capital, pela racionalidade capitalista e por uma tecnologia industrializada que em 

poucos meses transforma biomas de cerrado no Norte de Minas em milhares de 

alqueires do deserto verde dos eucaliptais e que faz o círculos de plantio de soja 

em lavouras irrigadas chegarem até nas portas de Brasília, além de alterar a vida 

de paisagens e de pessoas, das beiras do Chuí às do Oiapoque. 

Por toda a parte estamos envolvidos com novos termos entre a terra e o 

trabalho, novos conflitos, ou o aguçamento dos velhos conflitos entre antigos e 

novos personagens rurais ou „no campo‟. Uma racionalidade centrada no lucro, na 

competência especializada e na competição legitimada como uma forma quase 

única de realização do “progresso”, quebra o que resta ainda de visões e vivências 

tradicionais de tempo-espaço rural, e de modos de vida a que se aferram ainda os 

índios e os camponeses.  

 

Cria-se, praticamente, um mundo rural sem mistérios onde cada 

gesto e cada  resultado deve ser previsto, de modo a assegurar a 

maior produtividade e a  maior rentabilidade possível. Plantas e 

animais já não são herdados das gerações anteriores, mas são 

criaturas da biotecnologia; as técnicas a serviço da produção da 

armazenagem, do transporte, da transformação dos produtos e de 

sua distribuição, respondem pelo modelo mundial e dão calcados 

em objetivos pragmáticos, tanto mais provavelmente alcançados, 

quanto mais claro for o cálculo na sua escolha e na sua 

implantação. É desse modo que se produzem nexos estranhos à 

sociedade local, e, mesmo nacional e que passam a ter um papel 

determinante, apresentando-se tanto como causa, quanto como 

conseqüência da inovação técnica e da inovação organizacional. O 

todo é movido pela força (externa) dos mitos comerciais, essa 

razão do mercado que se impõe como motor do consumo e da 

produção. 

Nesse mundo rural assim domesticado, implanta-se um império do 

tempo medido, em que novas regularidades são buscadas. Muitas 

delas só se tornam possíveis quando tem êxito a vontade de se 

subtrair às leis naturais. O respeito tradicional às condições naturais 

(solo, água, insolação, etc) cede lugar, em proporções diversas, 
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segundo os produtos e regiões, a um novo calendário agrícola 

baseado na ciência, na técnica e no conhecimento24. 

 

O que Milton Santos diz aqui não nos é desconhecido. E se no começo do 

segundo parágrafo ele emprega a palavra “domesticado”. Eis uma palavra bem 

escolhida. Pois de fato bem sabemos que a junção do capital flexível, as novas 

tecnologias aplicadas sobretudo à pecuária e à monocultura e, como sua “ciência” , 

sua lógica e sua ideologia, invadem tanto o campo rural quanto todos os outros 

campos da vida (no sentido agora Pierre Bourdieu desta palavra), ora propondo e 

ao impondo uma outra ética dirigida à criação de saberes, valores, sentimentos e 

sociabilidades que gerem modos de vida tão modernos” que terminem, sabendo 

disto ou não, inteiramente submetidos a esta nova racionalidade.   

Como tantos outros estudiosos da “condição pós-moderna antecipam há já 

alguns anos, tanto na cidade quanto no campo, não são apenas algumas esferas 

da vida mais diretamente associadas ao capital e ao trabalho as que devem se 

enquadrar e serem cada vez mais regidas lógica desta néo-racioalidade e pelas 

ética e política de seus modos de vida (de sua neo-cultura, se quisermos) mas 

todas as esferas, se possível das vidas de todas as categorias de pessoas, grupos 

humanos e comunidades sociais. 

Juntos, as novas técnicas e o novo capital, deixam de ser, como no 

passado, exclusivamente de um domínio particular de atividade e 

se espalham por todo o corpo social, tornando-se verdadeiros 

regedores do tempo social25  

 

E não apenas nos tempos para pensar e viver a temporalidade, mas 

também uma nova ordenação dos espaços que vão da relação entre os corpos às 

relações entre os poderes, as propriedades e as classes sociais. 

Devemos, no entanto, desconfiar desta expansão sem limites e não-

questionável, ou fracamente questionadas da lógica da capital flexível conduzido 

sobretudo pelas unidades de expansão do agronegócio em suas diferentes fases e 

faces. Em primeiro lugar porque há, frente a ela, por toda a parte, uma resistência 

ativa de grupos e comunidades expropriados por ela. Em segundo lugar porque há 

também uma outra resistência menos ativa, menos mobilizada, mas nem por isso 

menos “resistente”. Veremos mais adiante o mesmo geógrafo opondo à 

“racionalidade do capital” e da agricultura do mercado uma “outra racionalidade”, 

ou mesmo outras “contra-racionalidades”, as do mundo da vida, do trabalho ou, se 
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 Milton Santos, op. Cit. Página  243, capítulo 13:  espaços da racionalidade. 
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 Milton Santos, op. Cit. Página 246, no mesmo capítulo 13.  
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quisermos trazer aqui uma feliz expressão de José de Souza Martins, da 

agricultura de excedente26. 

Em todo o Brasil, através de todos os espaços de “sistemas de objetos e 

sistemas de ações”, e dos mais diversos grupos humanos e modos de vidas, 

populares ou não, entrevemos a ação de movimentos sociais do MST ao SOS 

Mata Atlântica. Pela via da questão agrária, pela via da questão ambiental, pela via 

dos direitos humanos ou por outras vias de enfrentamento que as se somam e com 

elas interagem, são inúmeras as unidades de ações sociais que se opõem à 

racionalidade, ao poder e aos interesses da expansão globalizada do capital no 

campo, como propõem, no bojo de suas diferentes contra-racionalidades, outras e 

opostas alternativas de gestão social de tempos e de espaços, de vidas e de 

mundos de vida e de trabalho.  

De outra parte, de igual maneira estamos diante de um múltiplo e nada 

uniforme ou globalizado mundo rural. Somos alimentados por grãos, frutas e folhas 

que ainda provém bem mais da multi-variança da agricultura familiar típica do 

campesinato tradicional, e da expansão) menos visível, mas possivelmente mais 

sólida) de novas alternativas de produção e gestão do ambiente e dos bens da 

terra, como a agricultura orgânica, a permacultura, a agrosilvicultura e outras mais. 

De um lado as imensas áreas uniformemente tomadas de pessoas e culturas 

tradicionais para abrigarem o gado ou a soja. De outro lado, a criação recente de 

áreas crescentes de produção agropastoril e mesmo madeireira regidos por 

princípios de sustentabilidade e solidariedade. Longe, na Amazônia, a expansão 

de experiência dos “povos da floresta”, como os seringueiros do Xapuri são 

exemplos de uma fecunda contra-racionalidade.  

Onde parece haver uma uniformização crescente e irreversível, podemos 

estar diante, também, de uma crescente diferenciação de formas culturais de vida 

e modos sociais de trabalho no campo. Comunidades indígenas ampliam suas 

áreas de espaços-reservas homologadas e, pouco a pouco e perigosamente, 

algumas delas integram-se a uma economia regional de excedentes. Comunidades 

de negros quilombolas (bem mais do que contamos ou imaginamos até agora) 

conquistam o direito de existirem em suas terras ancestrais de pleno direito. 

Comunidades camponesas reinventam estratégias para se preservarem, 

transformado todo necessário para que o essencial de suas formas de vida não se 

percam. Acampamentos dos movimentos sociais da reforma agrária cobrem de 

lonas pretas tanto os espaços estritos das beiras de estradas, quanto as terras de 

fazendas improdutivas e ocupadas. Um campesinato modernizado, em parte 
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cativo, mas em parte ainda livre diante do poder do agronegócio, não apenas 

sobrevive, mas se reproduz com sabedoria.  

Ao analisar transformações macroesctruturais em todo o mundo em uma 

“era de globalização”, Otávio Ianni soma-se a outros estudiosos “do que está 

acontecendo”, ao lembrar que mesmo nos espaços mais aparentemente 

dominados pelo gigantismo “do que mudou”, as formas de vida comunitárias e 

tradicionais, de ocupação e produção em multi-espaços partilhados de vida, labor e 

trabalho, não apenas resistem e sobrevivem mas, em alguns cenários, elas 

proliferam, se adaptam e se transformam. Ainda que esta transformação 

represente uma progressiva perda de autonomia em nome dos pólos dominantes 

de domínio da economia agropastoril. Ianni lembra que o próprio agronegócio se 

expande às expensas da pequena agricultura e, mais ainda, em aliança com 

pequenas e médias propriedades agrícolas modernizadas e a meio caminho entre 

a economia de excedente e a economia de mercado, segundo José de Souza 

Martins27   

Sabemos que tudo está mudando, e nada mudou ainda inteiramente. A 

começar pela desigualdade social, a expropriação, o empobrecimento de quem já 

era pobre e a expansão da nova racionalidade de que nos fala Milton Santos. E 

podemos então concordar com Vera Salazar, em uma passagem do documento 

apresentado neste mesmo Seminário. 

 

A revolução tecnológica, expressa na modernização da agricultura, 

a partir da década de 1970, representa esta transformação que, no 

entanto, não alterou significativamente a configuração do  quadro 

agrário brasileiro. A concentração de terra e de riquezas no campo 

e na cidade, as disparidades regionais no que tange à renda dos 

agricultores, ao predomínio de certos cultivos, visando o mercado 

externo se mantiveram (e se mantém) reproduzindo e fortalecendo 

as distorções estruturais que definem e embasa a história da 

estrutura agrária brasileira28.  

 

A dupla resistência lembrada linha acima, implica aquilo que mais nos 

interessa compreender. É que tanto em sua atividade mobilizada, quanto em sua 
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 Octávio Ianni, A era do globalismo, publicado pela Editora Civilização Brasileira, do Rio de Janeiro, 

em 2002. 
28 Vera Lúcia Salazar Pessoa,  Entre o rural e o urbano - construindo grupos de pesquisas; texto 

elaborado para a mesa Redonda III: Grupos de Pesquisa – agricultura e desenvolvimento regional: relatos 

de experiências. Pg. 1.  
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tradicionalidade modernizada, existem diferentes formas próprias ou  apropriadas 

de pensar a vida e o mundo. Voltemos por uma última vez aqui a Milton Santos. 

 

Ante a racionalidade dominante, desejosa de tudo conquistar, pode-

se, de um ponto de vista dos atores não beneficiados, falar de 

irracionalidade, isto é, de produção deliberada de situações não-

razoáveis. Objetivamente pode-se dizer também que, a partir dessa 

racionalidade hegemônica, instalam-se paralelamente contra-

racionalidades. 

Essas contra-racionalidades se localizam, de um ponto de vista 

social, entre os pobres, os migrantes, os excluídos, as minorias: de 

um ponto de vista econômico, entre as atividades marginais, 

tradicional ou recentemente marginalizadas; e, de um ponto de 

vista geográfico, nas áreas menos modernas e mais “opacas”, 

tornadas irracionais para usos hegemônicos. Todas essas 

situações se definem pela sua incapacidade de subordinação 

completa às racionalidades dominantes, já que não dispõem dos 

meios para ter acesso à modernidade material contemporânea. 

Essa experiência da escassez é a base de uma adaptação criadora 

à realidade existente29. 

 

Formas culturais e populares de racionalidades e de sensibilidades que 

poderiam parecer anti-racionais e ultrapassadas. Sistemas de idéias e estilos de 

ação fora do tempo e do lugar. No entanto eles podem ser pensados como contra-

racionalidades. Como a defesa de espaços de vida e de trabalho no campo, não 

apenas postos à margem, mas auto-situados em zonas de fronteira geográfica, 

social e simbólica de um processo proclamado por seus realizadores como algo 

inevitável, benéfico e irreversível de “modernização do campo”. Uma modernização 

insustentável que trás para o mundo rural escalas e interações de tempo-espaço 

típicas da empresa fabril moderna. Com a diferença de que “lá”, na cidade, as 

fábricas estão ainda repletas de trabalhadores, enquanto no campo largos espaços 

de produção de mercado precisam estar cada vez mais vazios de braços 

humanos, para dar lugar às poucas máquinas que, primeiro, substituíram famílias 

de camponeses e, depois, as próprias pessoas de trabalhadores volantes. Assim, 

diante do avanço expropriador e uniformizante do capital flexível, todas as suposta 
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anti-racionalidades a ele se opõem, podem ser compreendidas como diferentes 

alternativas de outras racionalidades.  

 

5. proximidade e diferença: sistemas de produção, modos de vida e vivência 

de tempos e espaços nos mundos rurais brasileiros 

 

Retomemos de forma mais ordenada aqui os argumentos que acabam de 

nos deixar, entre as linhas acima. Seja porque toda a expansão do poder, dos 

interesses e da racionalidade do agronegócio provoca a persistência de antigos e a 

emergência de novos poderes, modos de vida e racionalidades rurais e populares 

(Milton Santos) seja porque, no fim das contas, a expansão do capital  flexível, 

agropecuário,  “não alterou significativamente a configuração do  quadro agrário 

brasileiro” (Vera Salazar), podemos pensar em perguntas opostas às respostas 

que apontam para uma uniformização rotinizante dos espaços de vida e de 

trabalho dos mundos rurais brasileiros, sob os “novos tempos” da modernização 

capitalista. Não estaremos nós diante de uma persistente e essencial (no sentido 

de não-marginal) presença de antigas e novas múltiplas formas de interação entre 

tempos-e-espaços, que caracterizam e seguem caracterizando a experiência 

pessoal, interativa e social dos diversos atores e das diversos modos de vida das 

diferentes modalidades de presença humana no campo, hoje? 

Quero retomar aqui algumas  idéias de José de Souza Martins em 

Capitalismo e Tradicionalismo. Faço a síntese das que nos tocam de mais perto 

aqui. A pequena unidade camponesa de tradicional agricultura familiar não é 

marginal à expansão do capital agrário e nem é uma experiência social em 

extinção. Ao contrário, ela é orgânica e essencial à expansão do capitalismo no 

campo. 

Lembremos José de Souza Martins. Esta agricultura tradicional não é uma 

agricultura de consumo, mas uma agricultura de excedente. Seus produtores 

geram tanto os bens de consumo familiar quanto, e em múltiplos casos, 

principalmente o excedente que é destinado à troca e à venda em mercados 

vicinais, locais e mesmo regionais. Pequenos proprietários e produtores 

arrendatários de terra plantam e criam diretamente para o mercado e, em 

diferentes situações tendem a tornar-se “cativos” de produtores maiores ou mesmo 

de empresas que financiam a produção e detém o poder de compra de seus 

produtos.  

Podemos situa-la em diferentes pontos a meio caminho de uma linha de 

alternativas que começar, aí sim, em unidades familiares ou mesmo comunais de 

produção de consumo e as unidades empresariais de produção de mercado. 
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Concordo com ele em que fora o caso das comunidades indígenas – e, mesmo 

assim, nem todas e nem sempre – e fora o caso de algumas comunidades muito 

isoladas mesmo de um mercado local, ou de produção muito limitada, que 

caracterizariam uma restrita produção de consumo, em que se troca e, mais ainda, 

se vendo apenas o pouco que sobrou do consumo destinado ao grupo familiar ou à 

unidade comunal, todas as outras constituem as diferentes modalidades de 

tempos-espaços produtores de economias de excedente. Economias familiares, de 

tipo tradicional camponês, ou economias comunais, seja na direção de uma ainda 

maior tradicionalidade, seja como no caso de alguns assentamentos da reforma 

agrária, não situadas à margem de sistemas dominantes de economias de 

mercado, mas integradas em e entre os seus espaços territoriais de natureza, 

sociedade e mesmo de cultura. 

Podemos concordar com Graziano Neto, e também com vários outros 

estudiosos dos processos de transformação da agricultura, da pecuária e mesmo 

de atividades de extração direta dos bens da terra (indústria madeireira, 

mineração, etc), quando lembram que a suposta ou real “modernização do campo 

brasileiro” foi bastante conservadora. Ele se realiza bem mais no plano agrícola do 

que no agrário. Ele “moderniza” formas de apropriação e de concentração da 

propriedade fundiária e, não na direção verdadeiramente moderna. Isto é, a de 

uma efetiva democratização social e econômica do acesso à terra e às efetivas 

condições sociais e tecnológicas do trabalho com a terra. Modernizamos 

tecnológica e capitalisticamente a agricultura, criamos às pressas um modelo 

importado de agronegócio sem havermos antes procedido a uma modernização 

estrutural do campo30. 

Assim, se quisermos estender um olhar geográfico não apenas ao que 

parece mais visível, mais dinâmico e mais conflitivo nos diferentes mundos não-

urbanos do  Brasil (para aí incluirmos também os territórios e as comunidades das 

diferentes outras étnicas no país),  poderemos trabalhar com três amplas 

categorias de ocupação de territórios,  de apropriação da terra, de manejo do 

ambiente, de criação de tipos de vida social e suas diferentes culturas. E, nelas, de 

diferentes modalidades de experiência, de percepção-compreensão e de recriação 

de seus diversos espaços tempos. Enfim, daquilo que em boa medida atribui 

substância geo-existencial ao que Milton Santos lembrava linhas acima como as 

nossas diferentes racionalidades.  Pois pensar racionalmente um mundo começa 

por criar os padrões tempo-e-espaço em que sujeitos sociais criam os cenários, 
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entre a natureza e a cultura, que os recriam como múltiplos e interativos atores 

culturais dos dramas de vidas que compartem. 

E este seria o momento de lembrarmos uma vez mais que tal como 

acontece em outros campos da experiência humana, sobram  vivências, pesquisas 

e teorias a respeito da construção cultural de sentidos de tempo-e-espaço em 

sociedades tribais e sociedades regionais tradicionais, entre terras de negros, 

terras de santos e terras de camponeses patrimoniais, do que entre unidades 

rurais modernizadas, quaisquer que sejam as suas dimensões e vocações de 

economia. Conheço inúmeras pesquisas sobre o viver, o sentir e o saber de 

tempos e de espaços em comunidades indígenas, ou em comunidades étnicas 

tradicionais (como as da Ilha de Bali, estudadas pelo mesmo Clifford Geertz), do 

que em áreas de frentes pioneiras e de expansão (emprego aqui ainda categorias 

de José de Souza Martins), em territórios de unidades camponesas modernizadas, 

como tantas no Sudeste e no Sul do Brasil, em latifúndios de economia de 

mercado em mesmo em assentamentos e acampamentos da reforma agrária. 

Esta diferença de ênfase de olhares diferentes entre antropólogos, 

geógrafos e outros cientistas sociais, por certo acompanha o que parece de fato 

“dar-se a ver”  na diversidade de nossos territórios, paisagens e unidades sociais 

situadas fora das cidades. Acompanha também a própria relação existencial da 

experiência pessoal, interativa e social da relação-criação de tempo-espaço.  

Em termos que vão de uma geografia das paisagens  a uma antropologia 

dos dramas sociais, podemos estabelecer um gradiente aliás já sugerido acima. 

De um lado ficam as comunidades sociais e culturas associadas à variedade de 

produções de consumo, entre indígenas, quilombolas, camponeses tradicionais e 

isolados31. A meio caminho coloquemos as unidades rurais associadas à produção 

de excedentes. Entre eles, demarquemos posições. Na linha de fronteira com as 

“comunidades de consumo”, estão os outros produtores familiares de padrão 

camponês tradicional (como os das culturas caipiras de São Paulo), sejam eles 

proprietários sitiantes, moradores agregados, parceiros. A meio caminho ficam os 

pequenos produtores camponeses, ainda patrimoniais, ou algo já mais 

modernizados. Na posição mais próxima às unidades de produção de mercado, 

até pelas relações de proximidade, acomodação forçada e conflito com ela, ficam 

os lavradores dos antigos e recentes das terras apropriadas pela reforma agrária. 

Finalmente, no pólo oposto situam-se as unidades típicas da produção de 

mercado, caracterizadas hoje pelo agronegócio. Entre os sujeitos populares, ficam 

aí pequenos produtores cativos do mercado, produtores já especializados para o 
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mercado. Estão também todos os múltiplos trabalhadores rurais, entre condutores 

especializados de máquinas agrícolas, a trabalhadores volantes. 

Bem sabemos que tanto em casos individuais quanto em termos de 

comunidades inteiras, quase já não existem mais “tipos puros” de sujeitos rurais. 

Um bom exemplo desta variância crescente são as comunidades muito tradicionais 

de pequenos agricultores do Vale do Jequitinhonha (e de quantos outros vales no 

Brasil) que justamente para poderem manter a propriedade e a vida rural 

tradicional, migram sazonalmente para terras distantes de São Paulo em busca de 

trabalho assalariado associado à mais moderna e devastadora produção de 

mercado. 

Deixemos de lado os senhores do poder e do capital e foquemos  o olhar 

sobre os outros “homens d a terra” a começar  por pessoas, famílias e 

comunidades de povos os indígenas e quilombolas até os outros todos, se 

possível: os agricultores e pecuaristas, agricultores camponeses, de produção 

ainda familiar, pequenos proprietários, sitiantes tradicionais; os trabalhadores 

rurais parceiros, “agregados” e “moradores” ou não, trabalhadores parceiros, 

meeiros e, no limite, arrendatários. Sigamos adiante em direção aos outros 

„herdeiros”, “deserdados e expropriados da terra:  os camponeses, os 

expropriados, os trabalhadores diaristas, volantes, os peões de fazendas,  os 

acampados nas beiras de estrada e os assentados da reforma agrária, enfim, os 

homens pobres da terra32. 

Em que espaços eles habitam, vivem, trabalham, se reproduzem e 

pensam a vida e o mundo? Em que tempos se movem e como representam o seu 

passar. Como, nesta era em que mesmo no campo tudo muda e permanece como 

está, tudo se move (a começar pela vida dos migrantes) e, aqui e ali, parece ainda 

tão igual a sempre, tão “parado no ar”? Claro não chegarei perto de muitas 

sugestões de respostas e estas perguntas e àquelas que suas respostas haverão 

de re-abrir. Creio, no entanto, que poderia ser proveitoso abrimos nossos 

horizontes aos seus limites máximos e realizarmos juntos um exercício de precária 

classificação das aproximações e diferenças entre o habitar espaços, criar 

espaços, viver espaços e pensar no tempo, os espaços da vida. 
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Os tempos-espaços onde o relógio é o sol 

 

Em um livro que se tornou depois um clássico na Antropologia, após 

descrever o modo de vida dos Nuer, um povo nilótico criador de gado, entre suas 

aldeias e os acampamentos, Evans-Pritchard conclui um parágrafo, após comentar 

o viver e o sentir do passar do tempo deles, com uma frase pouco típica para um 

inglês já habitante de tempos em que os seus pais haviam descoberto que “tempo 

é dinheiro”. Ele conclui dizendo: “os Nuer têm sorte”. A felicidade deles está em 

não serem, ainda ou sempre, como nós somos33. 

E o que aproxima comunidades indígenas (entre isoladas, contatadas,  

integradas), comunidades quilombolas e as ainda existentes (e cada vez mais 

raras),  comunidades regionais camponesas semi-isoladas, é o fato de que,  entre 

elas, para quem o tempo ainda é mais “comida” do que “dinheiro”, o correr da vida 

se passa no interior de uma natureza ainda muito pouco socializada. Ainda apenas 

aos fragmentos realizada e pensada como cultura.  

Como uma boa parte do que se obtém para o sustento familiar e a 

reprodução da vida comunal é obtido da natureza, por coleta, caça e pesca, os 

espaços da vida e do trabalho ainda são, em uma larga medida, os da própria 

natureza. Depoimentos de seringueiros do Acre revelam um existir no mundo e um 

viver espaços-tempos ao mesmo tempo próximos aos nossos e bem distantes. Ali, 

onde a medida de minutos ou de horas pode ser dada pelo tempo de coleta da 

seringa em uma árvore, e a medida de um dia é a soma das coletas de várias 

árvores, mais os deslocamentos entre a casa (a “colocação”) e elas. 

Uma múltipla racionalidade – pois cada etnia é um caso e cada 

comunidade cultural um outro – convive e representa os espaços da vida segundo 

padrões talvez bastante mais diferenciados e complexos do que podemos 

imaginar. Pois muitas das representações que aos poucos uma cultura “moderna-

e-racionalizada” repensa, abole ou simplifica, ainda são essenciais entre 

indígenas, quilombolas e seringueiros. 

Se eu perguntar a uma estudante de Mestrado em Geografia o que é a 

floresta onde ela está e que formas de existência habitam ali, é provável que ela 

limite os seus espaços ao que lhe é visível. Tudo o que existe frente a seus olhos e 

que, ao redor, não é nem “cidade” e nem “campo”. A terra, as plantas e, de modo 

especial, as árvores que a caracterizam como “uma floresta”. Ou, se ela for mais 

rigorosa: “uma extensão territorial de Mata Atlântica caracterizada por formações 

vegetais semidecíduas, características de algumas florestas de transição”. Eu 
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também tenderia a ver-e-pensar a floresta como aquilo que eu vejo e percebo 

como sendo a floresta-diante-de-mim. De uma maneira perceptual e existencial, 

uma floresta é o que eu vejo e represento como sendo “esta floresta”. 

Um caiapó provavelmente levaria mais tempo para responder o que é uma 

floresta. Ele provavelmente começaria por indicar tudo aquilo que não é visível, 

pois está “debaixo da terra”, minerais, águas, raízes, plantas e animais 

subterrâneos e algo mais. Depois, ele por certo desdobraria a floresta em vários 

estratos, seis ou sete, de acordo com o tipo de vegetais que predominam, de 

acordo com os frutos que habitam cada “andar” e de acordo com os animais que 

existem em cada espaço. Aquilo que uma botânica classificaria como vegetação 

rasteira, sub-bosque, bosque e dossel, para o nosso caiapó poderia desdobrar-se 

em outras e bem mais minuciosas derivações. E a sua floresta não acabaria no 

dossel das árvores mais altas. Pois muito possivelmente ela se estenderia ate o 

espaço acima da floresta onde voam os seus pássaros que voam mais alto. 

Com mais coragens e temores do que nós, ele, e também muitos 

camponeses quilombolas ou caboclos, povoariam a nossa floresta “natural”, de 

seres que nem por serem “da nossa natureza”, não seriam menos reais. Seres sub 

e super naturais, dos espíritos dos mortos aos emissários dos deuses, benévolos 

uns, terríveis outros. E seres que interagem entre eles, com os animais e as 

plantas e até com os seres humanos. De sorte que estar na floresta e obter delas o 

sustento, implica não apenas atos técnicos, mas gestos entre o mágico e o 

sagrado.  

Os próprios seres da natureza, das águas e do vento às plantas e aos 

animais são dotados de identidades, de forças e de formas de interação conosco 

bem maiores do que poderíamos supor. Entre camponeses católicos, os ciclos da 

vida natural, entre a floresta, os campos de pastagens, os terrenos de lavouras 

sazonais ou permanentes, o pomar ao redor da casa e a horta próxima à cozinha, 

são diversos e interligados tempos-lugares regidos pelas forças da natureza, 

transformados pelas forças do trabalho humano e ordenados por princípios e 

ritmos extra-naturais que entretecem a maior parte das atividades agro-pastoris de 

tempos, ritos e gestos ora mágicos, ora religiosos. 

Mesmo estas sociedades primitivas ou tradicionais de uma economia de 

consumo, não vivem exclusivamente dentro de seus limites. Mesmo os grupos 

tribais mais simples possuem sistemas de intertrocas de pessoas, de bens e de 

mensagens, que deveríamos mais invejar do que apenas pesquisar34. E sistemas 

que mesmo nos espaços menos socializados pelo trabalho humano na Amazônia, 
                                                 
34

 Devo lembrar aqui a nova edição, e primorosa, do Ensaio sobre a Dádiva, de Marcel Mauss, em 2004, 

pela Editora Cosac e Naife, de São Paulo.  
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escapam do domínio interno de uma mesma aldeia ou tribo, e geram amplos 

sistemas de trocas de bens de consumo intertribais.  

Embora possa parecer supérfluo aqui, devo lembrar que algumas 

comunidades não tanto rurais, mais neo-ruralizadas, retornam do mais moderno e 

urbano e desejos de experiências de vida e de partilha de tempos-espaços que em 

vários momentos lembram os que sumariamente descrevi aqui. Algumas pequenas 

comunidades religiosas, entre as de origem brasileira, como o Santo Daime, 

quanto de origem asiática, como os Hare-Krishna, retornam à natureza, voltam “ao 

campo” e buscam re-encontrar em uma vida mais próxima do vento e dos deuses 

do que dos relógios e dos mercados, uma vida ao mesmo tempo sagrada e 

natural. A começar por uma complexa sacralização da própria natureza. Algumas 

nas florestas do Acre. Outras compram barato algumas terras altas na Chapada 

dos Veadeiros, em Goiás. Outras vivem ao nosso redor, perto de Parati ou na 

vizinhança de Pindamonhangaba, não muito longe de São Paulo35. Assim, vivem 

ancestralmente tempos-espaços inseridos ainda nos domínios da natureza, ou 

buscam retornar a esta mesma relação com a vida e o mundo, uns porque são 

“primitivos” demais e, outros, porque cansados demais da complexidade do mundo 

pós-moderno. Será que como os Nuer e bem mais do que nós, de um lado e do 

outro... eles são felizes? 

 

Os espaços rurais onde o tempo é o sol e o relógio 

 

Uma inesperada, mas oportuna maneira de procurarmos compreender 

algo das experiências de espaço-tempo entre as comunidades diferenciadamente 

situadas nos diferentes pontos de intervalo entre as culturas e comunidades de 

pequena socialização de espaços da natureza e de uma economia de consumo, ou 

de trocas de produtos por produtos, dentro de estritas normas e ritos de 

intercâmbio entre categorias de produtores-atores, e as que nos esperam mais 

                                                 
35

 E não devemos esquecer que ainda existe no Brasil uma associação – ABRASCA – de comunidades 

alternativas, que mesmo quando não tão associadas a alguma religião nativa ou exótica, procuram viver 

“na” e “da” natureza e retornar a formas de vida extremamente simples e com a menor relação possível 

com o mercado local e, sobretudo, regional. Não tenho os dados aqui, agora, mas lembro-me de há muitos 

anos haver examinado no Programa de Pós-Graduação em Geografia, na Universidade de São Paulo, uma 

dissertação a respeito de uma destas comunidades alternativas, a  Fraterunidade, na Serra dos Pireneus, 

em Pirenópolis, Goiás.  Tive na UNICAMP uma mestranda de Sociologia que desenvolveu uma pesquisa 

de Mestrado sobre as relações entre a filosofia vedanta, as comunidades Hare-Krishna e a ecologia 

profunda. Creio que tendem a ser escolhas de pesquisas cada vez mais comuns.  O fato de que uma delas 

tenha sido na Geografia e,, a outra, na Sociologia, bem demonstram que esta tendência pouco tem a ver 

com as supostas “excentricidades dos antropólogos”.  
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adiante, seria o começarmos por pensar  como culturalmente tais trocas de 

produtos por produtos, ou de mercadorias por dinheiro, são vivas entre os tempos-

espaços sociais de comunidades camponesas ainda tradicionais, mas já 

integradas no mercado como economias de excedente, de acordo com José de 

Souza Martins. 

Claro, estas já são comunidades rurais onde o trabalho com a terra é 

dirigido a produzir, além do consumo, o excedente comercializável. Planta-se, 

coleta-se e cria-se para viver e para vender. Troca-se, vende-se e se compra  

trabalho por, trabalho por bens, bens por bens, trabalho e bens por dinheiro. E 

disso se vive a “vida na roça”.  A meio caminho entre uma natureza ainda não 

inteiramente socializada e incorporada ao domínio da cultura (aqui num duplo 

sentido da palavra),e a cidade, o lugar-urbano dos “recursos”, e do mercado 

regional, assim pessoas, famílias e comunidades rurais, vivem em espaços cujo 

lugar mais central é o sítio, a pequena propriedade ou posse camponesa, e cuja 

extensão mais familiar é o bairro rural e seus equivalentes. Uma vida rural a que 

no limite mais costumeiro cabem qualificadores como “caipira”, “sertaneja”, 

“rústica”, “tradicional” ou “patrimonial”, e a que no limite mais próximo a uma “nova 

racionalidade” cabem nomes como: “moderno” ou “modernizada”. 

  Fiquemos com as formas de vida e de trabalho mais típicas do 

campesinato tradicional de produção familiar. Entre elas, gramáticas sociais que 

configuram sistemas de valores, de identidade e de princípios étnicos e éticos de 

interação, envolvendo nelas inclusive  preceitos que regem trocas, vendas e 

compras. Sistemas tradicionais que prescrevem todo um complexo processo de 

transações de bens e de serviços. Intertrocas econômicas  parecendo serem 

apenas comerciais, na verdade são interpessoais, afetivas, sociais, simbólicas, 

antes ou ao lado de serem relações que envolvem dinheiro. Pois bem mais ali do 

que em esferas mais modernizadas de transações, nem tudo o que se produz é 

consumo,  nem tudo o que troca é  mercadoria. Mais do que nós, e com melhores 

motivos, as pessoas comem comida e símbolos e trocam bens e sentidos de vida. 

No que se consome e no que se troca ou vende, as “coisas” que passam de mão 

em mão, mesmo que a troco de dinheiro, variam de acordo com aquele com quem 

se troca, com aquilo que se troca e com a qualidade da situação em que se 

comercia.  

Em um de seus estudos sobre este assunto, ao recriar o conceito de 

campesinidade,  Klaas Woortmann trabalha com os diferentes sentidos e valores 

de uma ética camponesa. E em “Cum parente não se neguceia” já mencionado 

aqui, ele descreve os diferentes círculos de interações entre categorias de pessoas 

e categorias de coisas que se trocam, vendem e compram. E ele demonstra como 
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a relação familiar, parental, vicinal e outra mais determinam bem mais o sentido do 

valor da mercadoria do que ela própria36.   

Como costumamos dizer e relembrar sempre na Antropologia, a própria 

economia é uma das muitas dimensões de uma cultura. Produzimos bens e 

vendemos trabalho e/ou mercadorias. Mas através de pessoas e de coisas 

(mesmo num mundo onde pessoas tendem a valor como coisas e coisas como 

pessoas), na verdade o que trocamos no diferentes tempos-espaços dos diversos 

mercados possíveis, são símbolos e significados, valores e sentidos de vida. Um 

mesmo pai-camponês que em novembro se endivida para comprar uma máquina 

duvidosa, em março duplica a dívida para não deixar de casar a filha caçula com 

uma “grande festa”. Modos, políticas, éticas e estéticas de vida que resistem ainda 

a uma entrega completa à racionalidade do mundo dos negócios apregoa e vende, 

atribuindo a quem a ela não adere, a imagem do “atraso”.  

No interior de “contra-racionalidades” ou de “outras-racionalidades”, 

segundo Milton Santos, uma cultura derivada de uma socialização da natureza 

bastante mais completa e complexa do que nos casos anteriores, ainda olha para 

o sol, mas já observa o relógio para sentir o passar do tempo. E tanto pensa em 

paisagens naturais quando no valor de mercado do alqueire de terra, para pensar 

os espaços da vida e do trabalho. De outra parte, os bens da terra são produzidos 

observando uma mescla de tecnologias patrimoniais (nada indica que as vendas 

de enxadas tenham diminuído no mercado brasileiro) e tecnologias modernas e 

importadas37. Costumes antigos e ritos religiosos ainda estão presentes do preparo 

do terreno Às festas de colheita, em muito maior escala do que as nossas medidas 

acadêmicas alcançam. E o passar do tempo ainda subordina o relógio ao sol e o 

calendário oficial ao das festas populares e às marcações naturais das estações 

do ano. 

Não obstante, mesmo no mundo rural tradicional os horizontes da vida 

tornam-se cada vez mais voltados para “o mundo da cidade”, e cada vez mais  as 

                                                 
36

 A respeito desta questão e de outras, relacionadas também de maneira direta a experiências e 

percepções de tempo e espaço, quero indicar aqui alguns trabalhos do “casal Woortmann”. De Ellen 

Woortmann, O sítio camponês, publicado originalmente no Anuário Antropológico 81, de 1983, pela 

Editora  Tempo Brasileiro, do Rio de Janeiro. De Klaas Woortmann, além do longo artigo aqui 

mencionado, e que foi originalmente publicado no n. 69 de um caderno da  Série Antropológica, 

Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, s/d. E um outro artigo: A comida, a família e a 

construção do gênero feminino,  originalmente publicada na revista Dados, vol. 29, n. 1, de 1986, no Rio 

de Janeiro. Livros posteriores de Ellen e Klaas  reuniram estes artigos a outros que recomendo também 

enfaticamente,   
37

 Novas práticas, novas tecnologias e novos insumos, entre maquinários e produtos químicos não raros 

impostos aos agricultores patrimoniais pela mídia a serviço de bancos e de empresas multinacionais, e 

que não raro, também, acarretam o endividamento que torna o produtor pobre, porém livre, em um 

trabalhador dos credores de suas dívidas. Não são poucos e crescem bastante os casos de pequenos 

proprietários que “perdem” as suas terras como pagamento de dívidas.   
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cidades “maiores” dominam as cidades menores que,  cercadas por áreas rurais, 

tornam-se eixos de referência deles e um ponto a meio caminho entre o sítio e a 

“cidade grande”. Espaços urbanos tendem a ser, a cada dia mais, o lugar de 

destino dos filhos dos homens e das mulheres da terra, quando não, deles 

próprios. E as músicas sertanejas que versejam sobre a “saudade da minha terra” 

são o mais triste e dolente testemunho disto. Não podemos esquecer que a 

incorporação da luz elétrica a um número agora grande e crescente de áreas 

rurais, e a chegada vertiginosa dos meios de comunicação de massa, onde o 

“assistir televisão” se associa ao e compete com o antigo costume de “ouvir o 

rádio”, de uma maneira bastante mais semioticamente marcada coloca a cidade e 

a racionalidade mais ilusoriamente moderna dentro até de alguns últimos ranchos 

de pau-a-pique. 

A vida cotidiana, quando medida em seus pequenos (uma semana), 

médios (um ano) e longos (os muitos anos de uma vida) ciclos, em boa medida é 

ainda centrada no lugar rural onde a vida afetiva e a vida de trabalho se associam 

nos espaços consagrados do sítio camponês. a pequena propriedade familiar.; Em 

segundo lugar, em seus entornos naturais e na comunidade vecinal próxima: o 

arraial, o bairro rural, o povoado, a vila, patrimônio). Mas sítios e povoados 

camponeses tendem a ser, mais e mais, espaços-lugares satélites das cidades, 

sejam elas a sede do município, as cidades-mercado ou mesmo as cidades de 

romaria e devoção38. E, bem sabemos, uma das diferenças de percepção espacial 

mais importantes será justamente o deslocamento do eixo das relações, tendo 

como foco o “lugar onde vivo e trabalho” e a cidade. Entre as comunidades 

primitivas ou isoladas de predominância de economia de consumo,  o centro da 

vida é ainda um espaço natural fracamente socializado, e a cidade é um referente 

tempo-espacial difícil e distante. Entre as comunidades camponesas tradicionais o 

centro da vida vivida é pensada é uma quase sinuosa linha que passa pela 

natureza, demora no lugar de trabalho e de natureza socializada, e termina na 

cidade, bastante mais marcada e próxima nas unidades sociais de economia de 

excedente do que nas anteriores. Já entre as comunidades e culturas próximas de, 

ou já plenamente integradas em uma economia de mercado, o espaço-tempo de 

referência da vida pensada e vivida é o da cidade-mercado. Os lugares rurais são 

espaço de passagem e mais de um trabalho impessoal do que de vida, e a 

                                                 
38

 Das pesquisas de campo que fiz em Goiás e em São Paulo, junto a comunidades camponesas 

tradicionais, gostaria de indicar a leitura de alguns capítulos de livros derivados de três delas: Plantar, 

colher, comer, 1978, Editora Graal, Rio de Janeiro; A partilha da vida,  1995, GEIC/Cabral Editora, 

Taubaté; O afeto da terra, 1999, Editora da UNICAMP, Campinas.  
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natureza é  um referente ora distante demais, ora hostil o bastante para valer 

apenas quando dominado, apropriado e destruído. 

 

espaços rurais onde o passar do sol já não marca mais as horas 

 

O simples viajar e ver desde a estrada longas paragens homogêneas de 

uma paisagem despovoada de bichos (a não ser o gado) e de pessoas (a não ser 

os raros e passageiros trabalhadores eventuais),  permite ao olhar de quem passa 

a imagem dos espaços de vida e trabalho de mulheres e homens que são agora os 

trabalhadores das solidões da terra e dos senhores do agronegócio. 

As extensões homogêneas dos canaviais, das plantações de soja, dos 

eucaliptais. As paisagens que foram um dia florestas ou porções do cerrado, ou 

mesmo frações bem menores de terrenos de policultura camponesa. A 

uniformização quase absoluta da paisagem, a derrocada da biodiversidade e de 

uma correspondente humana sóciodiversidade. Eis a paisagem múltipla e, no 

entanto, tão uniforme, desta ilusória socialização extrema de espaços naturais. 

Para que a terra produza em excesso – o mito tecnológico da produtividade – tanto 

seres  ed grupos humanos são retirados das paisagens anteriores, quanto a 

própria terra é subjugada: tornada plana, vazia do que não sejam os espaços 

vazios da produção, exaurida de recursos naturais e impregnada das químicas do 

agronegócio. 

A uma domestificação uniformizante dos espaços naturais, ou 

partimonialmente sociabilizados pelo trabalho da agricultura familiar, corresponde 

uma absoluta entrega de tempos-espaços rurais ao domínio da cidade. Entre a 

máquina e a mídia, o universo da racionalidade do moderno-urbano domina as 

paisagens naturais e humanas do campo. Não será ao acaso que a maioria dos 

seus trabalhadores braçais ou vive em cidades-dormitório próximas, ou migram de 

espaços muito distantes, como o Vale do Jequitinhonha, e vivem provisoriamente 

na periferia pobre das cidades. 

Trabalhadores sazonais e impessoais. Volantes voláteis que em geral 

sequer sabem em que lugar estão trabalhando por uma manhã, um dia, um par de 

dias. Não é também ao acaso que em boa medida o trabalho realizado por estas 

“turmas” de trabalhadores volantes, é bem mais o de queimar, derrubar e colher, 

do que o de tratar do solo (feito por máquinas) e semear39.  

A racionalidade empresarial imposta ao campo pouco a pouco inverte 

todos os eixos de uma lógica das relações homem/natureza e de uma ética nas 
                                                 
39

 E,  quando semeia, e como nos canaviais do nordeste, no poema de João Cabral de Mello Neto: 

COPIAR: O CAVACO DO ENGENHO. 
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interações entre as diferentes categorias de atores culturais envolvidos em suas 

diferentes economias e em seus diversos modos de vida. Os espaços-valor 

passam a ser os mais inteiramente entregues às monoculturas de mercado. Isto 

em que pese o fato de que um número crescente de agro-empresas redobre 

retóricas em favor da “preservação do meio ambiente”. A transferência de símbolos 

e de significados interativos típicos da fábrica moderna, para espaços-tempos 

rurais, com foco sobre o binômio competência-competitividade em todos os 

momentos e lugares da vida de pessoas e de comunidades, desqualificam 

experiências e maneiras de ser e de produzir típicos do campesinato.  

Em um processo cultural bastante bem conhecido, em um primeiro 

momento as imagens e as pautas de identidade e de princípios de 

relacionamentos entre categorias sociais de pessoa, entre elas e o mundo natural, 

e entre elas e os símbolos e significados do correr da vida cotidiana, são aos 

poucos trazidos e de vários modos impostos. Um modo tradicional de vida no seu 

todo e em cada um dos seus campos, começa a ser desqualificado, quando os 

agentes do “progresso” traduzem como “atraso” tudo o que não é o seu espelho. 

Tais contra-imagens e idéias em que o negócio toma o lugar da vida e o “country” 

rotula o “sertanejo” como “caipira”, em um segundo são internalizadas pelos atores 

sociais populares e são incorporadas como novos e contraditórios valores de suas 

culturas. As diferenças entre gerações, entre pais e filhos tem aqui um papel muito 

grande. Finalmente, um novo campo de significados (de “racionalidades”, em 

Milton Santos) afinal se impõe e da culinária às crenças religiosas, redefinindo o 

todo ou partes relevantes e crescentes das técnicas do trabalho, das éticas do 

labor e da própria estética da vida cotidiana.  

Mais do que na solidão das áreas de planuras deserdadas da 

monocultura, é talvez nos cenários das grandes festas da modernidade rural que 

as diferenças se tornam social e simbolicamente mais visíveis. Pois aqui as festas 

comunitárias aos santos padroeiros e aos momentos de celebração da 

solidariedade familiar e vicinal transformam-se nas grandes festas de produtos ou 

nas grandes  “feiras de pecuária” – onde o sucesso é medido pelas cifras de 

milhões nas compras e vendas de bois e vacas -  ou nas “festas de peão de 

boiadeiro”, onde os rituais transformam-se em espetáculos, as tradições em 

“atrações” e onde os cenários dos acontecimentos deslocam-se dos adros de 

igrejas e das praças das pequenas cidades para os grandes estádios consagrados 

a eventos regidos por competições premiadas onde homens e animais competem 
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entre si e com outros homens40. Estas grandes “festas” e feiras onde a máquina e 

o produto substituem o santo e a pessoa, são a melhor metáfora da modernização 

uniformizante do campo. 

Mas, se assim é,  podemos prosseguir com ela para pensar o seu outro 

lado. Longe dos grandes palcos e nos intervalos dos picadeiros, não são poucas 

as expressões da vida rural camponesa que por “ali” também circulam. Onde a um 

primeiro olhar todos os espaços dos acontecer parecem dominados por uma 

mesma cultura de celebração “country” dos imaginários globalizados do 

agronegócio, co-existem inúmeras áreas liminares de fronteira. Um domínio 

simbólico uniformizante e cuidadosamente programado é entrecortado todo o 

tempo e em quase todos os espaços da cidade e da festa. 

De certa maneira algo semelhante ocorre até mesmo nas áreas rurais 

do Brasil mais dominadas pela monocultura do agronegócio. Um inventário 

criterioso sobre a sociodiversidade na ocupação de territórios. Coexistência 

supostamente pacífica e a presença crescente de conflitos; a hegemonia nunca 

estável e tranqüila dos espaços do agronegócio; a dependência que a economia 

rural de mercado tem da vizinhança da economia de subsistência e também de 

uma força volante de trabalho que o avanço  da tecnologia agrícola ainda não 

resolveu; o crescimento das frentes de luta em favor da reforma agrária e da causa 

ambiental. 

Um olhar algo mais complexo e interativo sobre os horizontes dos 

mundos rurais, deveriam nos convidar a  uma leitura não tanto do que, real ou 

ilusoriamente, domina espaços e campos de relações rurais, mas do que em seus 

intervalos e de maneira bem mais ativa e diferenciada do que podemos imaginar, 

existe ainda, resiste e se renova, para reocupar espaços e reinventar formas de 

ser e viver no campo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Ver, como um excelente exemplo: O chão é o limite – a festa de peão de boiadeiro e a domesticação 

do sertão, de Sidney Valadares Pimentel, publicado pela Editora da Universidade Federal de Goiás em 

1997.  Para se ter uma idéia da transformação de produtos em símbolos de uma sociedade através de suas 

festas,  em Felixlândia, no Norte de Minas Gerais, de uns anos para cá celebra-se uma grande “Festa do 

Carvão”.  



 36 

 

Referências bibiográficas 

 

Artistas populares e locais do Vale do Jequitinhonha 

Por cima das aroeiras 

CD  produzido e distribuído pela NOVA – Pesquisa e Assessoria em Educação, do 

Rio de Janeiro 

 

Bachelard, Gaston 

a poética do espaço 

1989, Editora Martins Fontes, São Paulo   

 

Bachelard, Gaston 

A água e os sonhos  

1989, Editora Martins Fontes, São Paulo 

 

Bachelard, Gaston 

A terra e os devaneios do repouso  

1990), Editora Martins Fontes, São Paulo 

 

Bachelard,  Gaston 

A poética do devaneio  

1988, Editora Martins Fontes, São Paulo  

 

Barthes , Roland 

Aula  

1995, Editora Cultrix, São Paulo 

 

Brandão, Carlos Rodrigues  

Plantar, colher, comer  

1978, Editora Graal, Rio de Janeiro 

 

Brandão, Carlos Rodrigues 

A partilha da vida 

1995, GEIC/Cabral Editora, Taubaté  

 

Brandão, Carlos Rodrigues Brandão 

O afeto da terra  



 37 

1999, Editora da UNICAMP, Campinas 

 

Cândido, Antônio  

Os parceiros do Rio Bonito  

1971, (Duas Cidades, São Paulo 

 

Evans-Pritchard, Edward, E 

Os Nuer – uma descrição do modo de subsistência e das instituições 

políticas de um povo nilota 

1978, Editora Perspectiva, São Paulo 

 

Garcia Jr, Afrânio  

Terra de trabalho: trabalho familiar e pequenos agricultores  

1983, Paz e Terra, São Paulo  

  

Geertz, Clifford 

A interpretação das culturas 

1989,  LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S. A, Rio de Janeiro 

 

Graziano Neto, Francisco 

Questão agrária e ecologia – crítica da moderna agricultura 

1982,  Editora Brasiliense, São Paulo 

 

Ianni, Octávio 

A era do globalismo 

2002, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro   

 

Heidegger,  Martim 

El arte y el espacio  

Revista Eco, Bogotá, Tomo 122, junho de 1970   

 

Martinez, Julio Almoyna 

Dicionário de Espanhol-Português  

1996, Editora Porto,  Porto  

  

Martins, José de Souza 

Capitalismo e tradicionalismo 

1975, Editora Pioneira, São Paulo 



 38 

 

Massumessi, Leonarda  

O mito da terra liberta  

19888, ANPOCS, Vértice, São Paulo 

 

Mauss, Marcel 

Ensaio sobre a dádiva 

2003, Cossac e Naife, São Paulo  

 

Moura, Margarida Maria Moura  

Os herdeiros da terra  

1979, HUCITEC, São Paulo  

 

Moura, Margarida Maria 

Os deserdados da terra  

1988, Bertrand Brasil, São Paulo 

 

Muller, Nice L.   

Sítios e sitiantes no Estado de São Paulo 

1951, Boletim USP, Geografia  

 

Noronha, Olinda Maria de  

De camponesa a madame – trabalho feminino e relações de saber no meio  

rural 1986, Editora Loyola, São Paulo 

 

Massumessi, Leonarda  

O mito da terra liberta  

19888, ANPOCS, Vértice, São Paulo 

 

Pessoa, Jadir de Moraes 

Cotidiano e história – para falar de camponeses ocupantes 

1997, Editora da Univ. Federal de Goiás, Goiânia  

 

Pessoa,Vera Lúcia Salazar    

Entre o rural e o urbano - construindo grupos de pesquisas  

texto elaborado para a mesa Redonda III: Grupos de Pesquisa – agricultura e 

desenvolvimento regional: relatos de experiências 

2005, Instituto de Geografia, U. Federal de Uberlândia, Uberlândia 



 39 

  

Pereira de Queiroz, Maria Isaura  

Bairros rurais paulistas  

1973, Livraria Duas Cidades, São Paulo 

 

Pereira de Queiroz, Maria Isaura 

Campesinato brasileiro  

1973, VOZES, Petrópolis 

 

Pimentel, Sidney Valadares 

O chão é o limite – a festa do peão de boiadeiro e a domesticação do sertão 

1997, Editora da Universidade Federal de Goiás, Goiânia 

 

Rosa, João Guimarães 

Grande Sertão: Veredas,  

João Guimarães  Rosa – Ficção Completa  

1995, Editora Nova Aguilar, do Rio de Janeiro 

 

Santos, Milton 

A natureza do espaço – técnica e tempo  razão e emoção  

1999, Editora HUCITEC, São Paulo 

 

Shirley, Robert  

O fim de uma tradição 

1971, Editor Perspectiva, São Paulo 

 

Soares, Luiz Eduardo  

Campesinato, ideologia e política  

1981, Editora Zahar, Rio de Janeiro 

Schutz,  Alfred 

The problem of social realit  

Collected Papers, I,  

1962, Haya, sem indicação de editora. 

 

Tuan, Yi-Fu   

Geografia humanística  

 transcrição do Annals of the Association of American Geographes, 66 (2), 

junho de 1976. Título do  original: Humanistic Geography.  



 40 

Tradução de Maria Helena Queiroz. Cópia xerox 

 

Willems, Emílio  

Cunha – tradição e transição em uma cultura rural no Brasil  

1947, Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, São Paulo 

 

Woortmann, Ellen  

O sítio camponês  

Anuário Antropológico n. 81,1983, Editora Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro  

 

Woortmann, Klaas 

Cum parente não se neguceia 

Série Antropológica, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, 

s/d.  

 

Woortmann, Klaas 

A comida, a família e a construção do gênero feminino 

Dados, vol. 29, n. 1, de 1986, no Rio de Janeiro 

 

Señas – dicionário para la enseñanza de la lengua española para brasileños  

2000, Editora Martins Fontes, São Paulo, 2000 

 

 

 
Carlos Rodrigues Brandão 

Rosa dos Ventos, outono de 2005 

Entre tempos mineiros e espaços dos altos do Sul de Minas 

 

 


