
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

   PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

LUCAS MAIA DOS SANTOS 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM GOIÁS: RELAÇÕES DE 

TRABALHO E LUTA DE CLASSES NO SETOR SUCRO-ENERGÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 

2014 



                                                                                                          

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o do-
cumento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou down-
load, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [  ] Dissertação         [ X ] Tese 
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Lucas Maia dos Santos 
E-mail:   maiaslucas@yahoo.com.br 
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ x ]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor Instituto Federal de Goiás 
Agência de fomento:  Sigla:  
País: Brasil UF:GO  CNPJ:  
Título: A constituição do meio técnico-científico em Goiás: relações de trabalho e luta 

de classes no setor sucro-energético 
 
Palavras-chave: Meio técnico-científico. Território goiano. Relações de classe. 
Título em outra língua: La constituición del medio tecnico-científico en Goiás: relacio-

nes de trabajo y lucha de classes en el sector sucro-
ernergetico 

 
Palavras-chave em outra língua: Medio técnico-cientifico. Territorio goiano. Relaciones 

de classe. 
 
Área de concentração: Geografia. 
Data defesa: (dd/mm/aaaa)           30/05/2014 
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia 
Orientador (a): Dr. Manoel Calaça 
E-mail: manoelcalacaufg@gmail.com 
Co-orientador 
(a):* 

 

E-mail:  
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 
 
3. Informações de acesso ao documento:  
 
Concorda com a liberação total do documento [ x  ] SIM          [   ] NÃO1 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o en-
vio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os ar-
quivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, 
receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de 
conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  
 
 
________________________________________             Data: ____ / ____ / _____ 
               Assinatura do (a) autor (a) 
                                                 
1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita 

justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de 

embargo.  



 

 

 

 

Lucas Maia dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM GOIÁS: RELAÇÕES DE 

TRABALHO E LUTA DE CLASSES NO SETOR SUCRO-ENERGÉTICO 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Geografia do 

Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás, como 

requisito à obtenção do título de Doutor 

em Geografia.  

 

Orientador: Prof. Dr. Manoel Calaça 

 

Área de concentração: Natureza e 

produção do espaço. 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 

2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada automaticamente 
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG. 

 

 

 

          SANTOS, Lucas Maia dos 

A constituição do meio técnico-científico em Goiás: relações de trabalho e 

luta de classes no setor sucro-energético [manuscrito] /  

          Lucas Maia dos SANTOS, 2014. 

          0 217 f.: il. 

 

Orientador: Prof. Dr. Manoel Calaça. 

 

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA), Programa de Pós-Graduação em Geografia, Goiânia, 

2014. 

Bibliografia. Apêndice. Inclui siglas, mapas, fotografias, gráficos, tabelas, lista de 

figuras, lista de tabelas. 

1. Meio técnico-científico. 2. Território goiano. 3. Relações de classe. I. 

Calaça, Manoel (orientador). II. Título. 



 

 

 

 

LUCAS MAIA DOS SANTOS 

 

A CONSTITUIÇÃO DO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM GOIÁS: RELAÇÕES DE TRABALHO E LUTA DE 

CLASSES NO SETOR SUCRO-ENERGÉTICO 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos 

Socioambientais da Universidade Federal de Goiás como requisito para obtenção do título de 

Doutor em Geografia.  

 

Comissão julgadora  

 

Prof. Dr. Manoel Calaça (Presidente)  

(Universidade Federal de Goiás)  

 

Prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira  

(Universidade Federal de Goiás) 

 

Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro  

(Universidade Federal de Goiás)  

 

Prof. Dr. Fernandes de Sousa Neto  

(Universidade de São Paulo) 

 

Prof. Dr. Nildo Silva Viana  

(Universidade Federal de Goiás) 

 

 

Local de defesa: Auditório do IESA/UFG. 

Resultado: Aprovado.  

Goiânia, 30 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa o processo de constituição do meio técnico-científico em Goiás. Em 

primeiro lugar, há que ressaltar a maneira como o termo é empregado. Embora tenha 

similaridades com a elaboração de Milton Santos, guarda também algumas diferenças. Esta 

pesquisa constata que o meio técnico-científico é a instauração de um meio geográfico 

(técnico) adequado às relações de produção capitalistas. Para que fosse realizada tal 

demonstração, foi necessário trazer para a cena outros conceitos, tal como o de regime de 

acumulação de capital, que permite entender, dentro da historicidade do capitalismo, as 

diferentes fases de instituição do meio técnico-científico. Neste processo de periodização, 

tanto da sociedade capitalista como um todo, quanto de seu processo de territorialização em 

Goiás, foi necessário colocar em tela o conceito de complexo agroindustrial, pois este é um 

dos principais vetores através do qual se estendeu por Goiás um meio técnico-científico. Após 

demonstrado como tal meio geográfico se consolidou no Estado de Goiás, é realizado o 

debate de como ele implanta no território determinados conflitos de classe. Para compreender 

os conflitos de classe característicos do meio técnico-científico, a pesquisa enfoca o município 

de Quirinópolis, momento no qual são analisadas as representações que os trabalhadores do 

município, ligados ao setor sucroenergético, tem de suas relações de trabalho. Por fim, conclui 

com as considerações finais, na qual apresenta a tese de que a tendência histórica da 

acumulação capitalista, tal como elaborada por Karl Marx, se confirma também na análise do 

meio técnico-científico, ou seja, no território do capital. 

 

 

Palavras-chave: Meio técnico-científico. Território goiano. Relações de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims at analyzing the process of constitution of the technical and scientific 

environment in Goiás. At first, it is important to emphasize the way in which the term is 

employed. Although there are similarities with what Milton Santos has elaborated, this study 

also presents itself distant from such elaboration. Through this research, one can state that the 

technical and scientific environment is actually the instauration of a geographical environment 

(technical) which is adequate to capitalist productions. In order to demonstrate so, it was 

necessary to bring about other concepts, such as capital accumulation, which allows us to 

fully understand, within the history of Capitalism, the different phases of the institution of the 

technical and scientific environment. In this process of periodization to outline the capitalist 

society, as a whole, and its process of territorialization in Goiás, it was necessary to show the 

agrobusiness concept, owing to the fact that this was one of the segments through which a 

scientific and technical environment was set in Goiás. After demonstrating how such 

geographical environment has been consolidated in Goiás, a debate took place in order to 

show how it brings certain class conflicts about. To understand such class conflicts, which 

define the technical and scientific environment, the research focuses on the city of 

Quirinópolis, in a moment when one could analyze how Quirinópolis’s workers deal with 

their own work relations, based on the sucrenergetic sector. In order to conclude the thesis, 

one states that the historic tendency of capital accumulation, as it was elaborated by Karl 

Marx, is also confirmed in the analyses of the technical and scientific environment, that is, in 

the territory of the capital. 

 

 

Key-words: Technical and scientific environment, Territory goiano, Class relations. 
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INTRODUÇÃO 

  

Esta pesquisa surge de um problema teórico: como analisar o 

desenvolvimento do meio técnico-científico à luz da teoria marxista do capitalismo? 

Este foi o fio condutor que dirigiu nossa preocupação durante toda a realização do 

trabalho de pesquisa e de escrita. Esta questão mais ampla suscitou outra de caráter mais 

específico: partindo deste pressuposto, como compreender a instituição do meio 

técnico-científico em Goiás? 

O conceito de meio técnico-científico foi formulado pelo geógrafo Milton 

Santos em vários de seus trabalhos, publicados individualmente ou em parceria com 

outros pesquisadores. O livro no qual ele desenvolveu de maneira mais clara e 

aprofundada este conceito é seu trabalho A Natureza do Espaço (SANTOS, 1997). Em 

tal obra, apresenta os elementos históricos, geográficos e sobretudo ontológicos do uso 

de tal conceito. O pressuposto ontológico do espaço
1
, ou seja, aquilo que institui, que 

engendra determinado processo é entendido pelo geógrafo como sendo o aparecer do 

fenômeno técnico. A técnica é, em sua apreciação, processo instituinte do espaço 

geográfico, sem o qual não se o pode entender. A técnica adquire em sua leitura dos 

fenômenos geográfico um status epistemológico que só foi tangenciado por outros 

autores. Esta sua descoberta, melhor, esse desenvolvimento que o autor elabora acerca 

da teoria do espaço geográfico é uma de suas maiores criações. 

Contudo, em sua elaboração, ficou de fora ou em segundo plano, um 

elemento instituinte da sociedade capitalista, ou seja, os conflitos e interesses de classe. 

Não me refiro aqui às referências feitas pelo autor aos conceitos tão vagos como 

“pobres” e “ricos”, por exemplo. Estas palavras, do ponto de vista conceitual não 

revelam muito acerca da natureza dos tipos de relações empreendidos entre os vários 

grupos e classes socais existentes. Por exemplo, pode-se colocar na qualidade de 

“pobres”: operários, desempregados, trabalhadores domésticos (classe serviçal, segundo 

a terminologia de Marx), lumpemproletários etc. Da mesma feita, na qualidade de 

“ricos”, pode-se enquadrar capitalistas, altos executivos de empresas, altos cargos 

governamentais etc. Ou seja, os temos “pobre” e “rico” não tem grande valor teórico 

para a análise das relações sociais sob o capitalismo. 

                                                 
1
 Veremos, ao longo do trabalho, que tal “ontologia do espaço” é uma concepção no mínimo 

questionável. 
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Sabemos, contudo, que o centro de preocupação de Milton Santos não era 

analisar as classes e as relações de classe. Sua intenção claramente formulada era 

desenvolver, na obra que citamos acima, bem como várias outras, uma teoria do espaço 

geográfico, a qual ele o faz com acerto. Para nós, de qualquer forma, restou na análise, 

justamente um aspecto fundante de nossa sociedade e logo, de seu espaço também, ou 

seja, as classes e as relações de classe. Em outro trabalho (MAIA, 2010), demonstramos 

como Milton Santos, na elaboração do conceito de meio técnico-científico-

informacional negligencia ou não considera as relações e conflitos de classe. Foi 

justamente esta problemática o pontapé inicial de nossas investigações. 

Com base nesta problemática, realizamos o processo de pesquisa, tendo em 

vista as seguintes hipóteses: 

 O meio técnico-científico é o resultado e a condição espacial do 

estabelecimento da relação-capital. 

 A instauração do meio técnico-científico em Goiás está determinada 

pela dinâmica expansiva do capital nacional e multinacional. 

 O complexo agroindustrial é um dos principais vetores de 

generalização da relação-capital em Goiás e, portanto, do meio 

técnico-científico daí derivado. 

 A introdução e expansão do setor sucro-energético em Goiás 

constitui-se em significativo exemplo de como as relações de classe 

típicas do capitalismo se generalizam pelo Estado. 

Desenvolvendo este esquema de trabalho, dividimos o processo de escrita 

da seguinte maneira. No capítulo 1: O conceito de meio técnico-científico à luz da 

teoria marxista apresentamos os marcos teóricos dentro dos quais operamos todo o 

restante do trabalho. É um esforço de análise para se compreender a sociedade 

capitalista pelo prisma de sua espacialidade, tendo como fio condutor a instauração de 

técnicas no território. Os “sistemas de engenharia” (SANTOS, 1997; SANTOS & 

SILVEIRA, 2002) instalados no território são parte instituinte do modo pelo qual a 

sociedade moderna espacializa suas relações de produção. Este pressuposto foi por nós 

seguido e desenvolvido colocando em debate algumas formulações de Milton Santos 

com alguns dos conceitos elementares da teoria marxista do capitalismo. 

Não vou aqui adiantar os resultados desta investigação ao leitor, mas ela é o 

fulcro a partir do qual todo o conjunto da argumentação é desenvolvida. De imediato já 
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esclarecemos: não abandonamos em parte alguma os postulados de Milton Santos no 

que toca a esta matéria, simplesmente os colocamos em outro ponto de observação. Da 

discussão ali apresentada, surge o segundo elemento objeto de investigação nesta tese: a 

instauração ou instituição do meio técnico-científico em Goiás. 

Utilizando o instrumental de conceitos elaborados por Santos e Silveira 

(2001), redigimos o segundo capítulo da tese procurando demonstrar o desenvolvimento 

técnico e espacial do Estado de Goiás. A partir de uma escrupulosa revisão da literatura, 

bem como de material empírico acerca do tema, ou seja, nas teses de doutoramento, 

dissertações de mestrado, livros e artigos publicados sobre a história e a geografia de 

Goiás, fizemos uma verdadeira caça às referências feitas acerca do desenvolvimento 

espacial do Estado de Goiás. 

O capítulo2: Goiás: do meio “natural” ao meio técnico-científico foi o 

resultado deste trabalho de esforço de síntese e elaboração conceitual. O maior 

significado deste capítulo reside menos em sua síntese, do que na proposição teórico-

metodológica desenvolvida. Demonstrar como os sucessivos meios geográficos se 

estabeleceram em Goiás, tendo como fio condutor da análise a materialização das 

técnicas sobre o território e evidenciando como em cada momento um tipo específico de 

conflitos de classe se estabelece e como, em cada caso, tais conflitos expressam-se 

espacialmente de modo distinto, é o maior resultado do capítulo. 

A sucessão histórica de distintos modos de relacionamento ou de relações 

sociais estabelecidas em Goiás acaba por instituir também distintos meios geográficos, 

guardando cada um suas próprias contradições, bem como incorporando “rugosidades”, 

para fazer uso da terminologia miltoniana, de formações pretéritas. O sentido 

fundamental, portanto, da explanação deste capítulo reside na proposição metodológica 

realizada. É, em verdade, uma espécie de “concreção”, ou seja, de materialização 

empírica das discussões elaboradas anteriormente. A demonstração de que o meio 

técnico-científico em Goiás se estabelece em período histórico específico, é parte do 

esforço de análise e compreensão das relações escalares típicas da sociedade capitalista. 

Em nossa leitura, o meio técnico-científico é resultado espacial da 

instituição do modo de produção capitalista. Este, contudo, só consegue estender suas 

teias, do ponto de vista do estabelecimento de capitais produtivos, bem como de 

generalização da relação-capital pelo Estado de Goiás em momento bem posterior à sua 

formação nas nações imperialistas. Este fato acaba por conjugar uma relação de escala 
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que incorpora uma sucessão temporal que deve ser levada em consideração. É esta 

também outra proposição de leitura que é realizada neste capítulo.  

Por fim, apresentamos em tal discussão, a diferenciação espacial resultante 

da instituição do meio técnico-científico em Goiás, apresentando o modo pelo qual os 

capitais fixos vão sendo instalados no território. Esta discussão visa demonstrar o modo 

seletivo pelo qual o capital produz seu espaço. O meio técnico-científico instituído em 

Goiás é a resultante disto. 

Este primeiro momento de concreção, ou seja, de se ter uma percepção 

concreta de como se estabelece o meio técnico-científico em Goiás, fica ainda carente 

de uma leitura mais detalhada de como isto se processou a partir do desenvolvimento 

dependente do capitalismo brasileiro. O Brasil, como país subordinado na divisão 

internacional do trabalho, tem uma espécie de produção/atualização retardada do meio 

técnico-científico em relação aos países imperialistas. Disto resulta que o 

desenvolvimento capitalista aqui se dá de modo subordinado ao desenvolvimento 

capitalista em geral.  

Isto é letra morta, todo o mundo o sabe. Contudo, o que é realmente 

interessante dentro desta discussão, é compreender como internamente também se 

desenvolve uma divisão espacial do trabalho, a qual acaba por configurar diferentes 

regiões dentro do território nacional. O capitalismo nacional é subordinado e da mesma 

feita reproduz esta subordinação internamente, gerando aquilo que os “economistas 

espaciais” e a “geografia econômica” prefere denominar desigualdade regional, 

desequilíbrio regional etc. Não nos interessa, em hipótese alguma realizar análise crítica 

de todo o material teórico e empírico resultante destas leituras. Interessa-nos, isto sim, 

demonstrar como isto implica numa implantação diferencial, do ponto de vista escalar, 

do meio técnico-científico no Brasil, mas sobretudo em Goiás. 

Para compreensão de todo este processo no Brasil e em Goiás, dedicamos 

todo o capítulo 3: O complexo agroindustrial no Brasil e em Goiás: os sucessivos 

regimes de acumulação e a constituição do meio técnico-científico. Trata-se de um 

esforço de análise com vistas a compreender quais sãos as determinações fundamentais 

no processo de instituição do meio técnico-científico em Goiás. Tivemos de recorrer ao 

conceito de Complexo Agroindustrial – CAI, para conseguir realizar tal empreita, pois 

este foi o veículo central daquilo que poderíamos, também, denominar de 

“modernização do território”. 
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A sociedade capitalista comporta uma certa sucessão temporal. A cada uma 

das fases componentes desta sucessão temporal dá-se o nome de “regime de 

acumulação” (VIANA, 2003; 2009). A cada regime de acumulação, é verificável um 

conjunto de características socioeconômicas, políticas e culturais específicas. O 

elemento fundamental definidor da sociedade moderna permanece, obviamente o 

mesmo, ou seja, a produção de mais-valor. Contudo, as formas de exploração da força 

de trabalho, as relações internacionais, a instituição estatal, o desenvolvimento técnico 

etc. vai assumindo diferentes formas ao longo do tempo. Esta preocupação nos foi 

suscitada pela diferencialidade espacial com que o meio técnico-científico se dissemina 

como resultado da implantação de capitais produtivos nos mais diversos lugares. Assim, 

ao trazermos este debate para a cena, intencionamos tão-somente demonstrar como as 

relações instituídas hoje no território goiano são datadas historicamente e, ao contrário 

do que parece à consciência cotidiana, não resulta de período histórico tão longo assim. 

O meio técnico-científico em Goiás é instituído quando a relação-capital aqui se 

instaura e se torna hegemônica. Isto ocorre na transição do “regime de acumulação 

conjugado” para o “regime de acumulação integral” (esta discussão é mais detalhada no 

capítulo específico). Ou seja, o que é fundamental do dito até agora, é que o processo de 

instituição em Goiás do meio técnico-científico é um processo global, do qual Goiás é 

parte constituinte, mas não determinante. 

Deste processo global, retornamos ao debate inicial, ou seja, da instituição 

do meio técnico-científico e as relações de classe. No capítulo 4: Meio técnico-científico 

e relações de trabalho no setor sucroenergético em Goiás, realizamos um trabalho 

empírico
2
 de maior densidade, averiguando as representações que os trabalhadores do 

setor tem de seu processo de trabalho, utilizando o município de Quirinópolis como 

locus de realização dos trabalhos de campo. Do debate realizado a partir dos diálogos 

com os trabalhadores, chegamos a conclusões distintas das hipóteses iniciais de 

trabalho. Ao iniciarmos as pesquisas de campo, buscávamos confirmar nas falas dos 

trabalhadores os debates antes realizados nos capítulos precedentes. Contudo, nossa 

surpresa foi grande ao identificar uma grande coalizão do discurso empresarial com o 

discurso dos trabalhadores. Tivemos, pois, que analisar mais detidamente o sentido para 

o qual caminhavam as falas dos trabalhadores. A identificação dos trabalhadores com o 

discurso empresarial não elimina as contradições reais no processo de trabalho. Este foi 

                                                 
2
 Um maior detalhamento da metodologia utilizada no trabalho de campo está descrita na introdução do 

capítulo 4. 
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o esforço que realizamos para analisar por dentro o discurso dos trabalhadores com o 

discurso das empresas. A conclusão a que chegamos é que existe um “discurso público” 

que hegemoniza as concepções gerais dentro de determinado contexto de conflitos. 

Contudo, este “discurso público” não é, em hipótese alguma, homogêneo, embora seja 

hegemônico. As contradições emergem das falas dos trabalhadores por meio de um 

certo “discurso oculto”, que fura, em determinados momentos, a hegemonia do discurso 

público. 

Assim, todo o percurso realizado visava, sobretudo, articular um debate que 

a nós parecia estar desconectado: o meio técnico-científico e as relações de classe. A 

busca por tal unidade foi o fio condutor de toda nossa análise. Nosso ponto de partida e 

nosso ponto de chegada coincidem. Partimos de conceitos abstratos já mais ou menos 

formulados (meio técnico-científico-informacional, capital fixo, espaço etc.) e fomos 

realizando concreções sucessivas até chegarmos ao estabelecimento de uma leitura 

concreta do meio técnico-científico em Goiás, “empiricizando” parte de nossa análise 

em um caso específico, as relações de classe no setor sucro-energético no município de 

Quirinópolis/GO. 

Antes de prosseguir, contudo, uma observação sobre alguns dos termos que 

utilizamos ao longo da pesquisa e que são derivados, obviamente, de nossa postura 

teórica e metodológica. Trata-se de algumas categorias do método dialético. Quando 

falamos em método dialético, estamos nos referindo à elaboração que Karl Marx  fez da 

questão (MARX, 1982; 1983) e alguns de seus continuadores (KORSCH, 1977; 2004), 

(PANNEKOEK, 1973), (VIANA, 2007) etc. 

As categorias de totalidade, historicidade e abstração, como elementos do 

método, são amplamente utilizados por nós. O método, de acordo com Korsch (1977) é 

um “recurso heurístico” e não um modelo que o pesquisador aplique. Como recurso 

heurístico, ou seja, como “um fio condutor” Marx (1982) nos permite desenvolver a 

pesquisa. Partindo deste pressuposto, ou seja, de que o método é um fio condutor, um 

recurso heurístico, fomos, a partir de suas categorias, devassando o tema de que nos 

ocupamos agora. 

A categoria de totalidade é um recurso mental que nos permite apreender o 

fenômeno como sendo parte de um todo. Assim, o estudo que empreendemos do meio 

técnico-científico em Goiás é parte de um todo, uma totalidade. A totalidade, como 

instrumento analítico (recurso heurístico), presente em nossa cabeça, nos permite 
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apreciar o fenômeno particular (Goiás e seu meio técnico-científico) como sendo 

elemento da dinâmica do todo. 

A categoria de historicidade, também como recurso heurístico, nos permite 

apreender o fenômeno em sua gênese, evolução e dinâmica. A ideia de historicidade 

remete automaticamente à apreensão das relações sociais como sendo algo mutante. A 

demonstração empírica que fizemos disto, através dos conceitos de regimes de 

acumulação, desenvolvimento do meio técnico científico no Brasil e em Goiás tem na 

categoria de historicidade o pressuposto que organiza nossa forma de conceber o 

fenômeno, ou seja, como algo processual. 

A abstração, devido, como já salientou Marx (1983), não podermos no 

estudo dos fenômenos sociais isolar, como um químico ou físico o faz em laboratório 

determinado processo, temos, pois, de compreendê-lo na dinâmica viva e totalizante da 

qual ele é parte. Sem tubos de ensaio e equipamentos de medida etc., ao estudarmos os 

processos sociais temos de encontrar os recursos adequados para fazê-lo. A abstração, 

como recurso heurístico, nos permite fazer isto. Com este recurso, tal como o 

pesquisador em laboratório consegue manipular em seus tubos de ensaio e provetas seu 

objeto de estudo, nós, por nossa parte, o fazemos manipulando os processos única e 

exclusivamente no pensamento. 

Assim, partimos de uma realidade concreta dada: o meio técnico-científico 

em Goiás. Esta realidade concreta, ou seja, “síntese de múltiplas determinações” (Marx, 

1982) foi, por nós, estabelecida durante o processo de pesquisa. Este concreto dado 

necessitava, demandava explicação. A pesquisa consistiu em encontrar as 

determinações que levaram à constituição deste concreto dado. Este texto final da 

pesquisa pretende ser parte do processo de explicação deste concreto dado, 

constituindo-se em concreto pensado. À medida que a pesquisa se desenvolvia, foram 

sendo necessários trazer à cena conceitos que contribuíssem com a explicação do 

fenômeno em tela: valor, mais-valor, capital constante e variável, acumulação e 

reprodução de capital. Quanto mais o processo de concreção se estabelecia, novos 

conceitos foram sendo demandados, como o de regime de acumulação, complexo 

agroindustrial etc. A escrita do texto, iniciada com uma discussão mais abstrata, geral, 

foi ao longo do percurso incorporando novos elementos até ser estabelecido um nível de 

concreção no qual a totalidade do processo foi reconstituída no pensamento. 

Por último, uma palavra sobre o uso do conceito de território. Há uma 

bibliografia monstruosa sobre tal conceito, analisando-o de diferentes maneiras, 
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partindo de diversas perspectivas teóricas, políticas etc.
3
. Para objetivos de nossos 

estudos, utilizamos o conceito de forma mais prosaica, corroborando a definição que 

Santos & Silveira (2002) lhe deram. Para nós, portanto, território é entendido como 

sendo o “território usado”. 

 

A partir desse ponto de vista, quando quisermos definir qualquer 

pedaço do território, deveremos levar em conta a interdependência e 

inseparabilidade entre materialidade, que inclui a natureza, e o seu 

uso, o que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política 

(SANTOS & SILVEIRA, 2002, p. 247) 

 

Estes são, pois, o conjunto de conceitos e categorias com os quais 

instrumentalizamos nosso pensamento para analisar nosso objeto de investigação, qual 

seja, o meio técnico-científico em Goiás e as relações de classe daí derivadas e das quais 

tal meio é resultado e condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Para tanto, cf. Saquet (2007), Maia (2010) etc. 
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CAPÍTULO 1 - O meio técnico-científico à luz da teoria 

marxista 
 

1.1.  A reprodução do capital ou o processo de acumulação e a constituição do 

meio técnico-científico 

 

O que é capital? Como se territorializa? O que é o meio técnico-científico? 

Como o processo de reprodução do capital condiciona o desenvolvimento do meio 

técnico-científico?  E, na mesma medida, como o meio técnico-científico é condição 

para a reprodução do capital? Tais questionamentos são aparentemente simples, 

entretanto, à medida que vamos percorrendo os caminhos que levam à sua elucidação, 

percebemos que são bem mais complexos do que se apresentam à primeira vista. 

Respondê-los é nosso objetivo nos limites desta seção. 

A obra de Milton Santos é prenhe de inúmeros conceitos e categorias. 

Demoraremo-nos aqui em um de seus conceitos mais caros, que embora o tenha usado 

desde a década de 1980, foi, sobretudo, nos anos de 1990, que o conceito de meio 

técnico-científico-informacional foi mais largamente por ele empregado. Isto se deve à 

própria concepção do autor, pois segundo ele, o meio técnico-científico-informacional é 

a “cara espacial da globalização” (SANTOS, 1997). 

Tal como já demonstramos em Maia (2010), a elaboração do conceito de 

meio técnico-científico-informacional por Milton Santos é um processo bastante 

demorado no qual ele trabalhou pelo menos três décadas. Melhor dizendo, o trabalho de 

três décadas de pesquisa em geografia permitiu a ele que elaborasse tal conceito. Como 

observam Vasconcelos (2004) e Claval (2004) é a partir de sua volta do exílio ao Brasil 

que Milton Santos começa a fazer publicações que enfocam mais diretamente esta 

questão. Em seu livro Técnica, Espaço, Tempo Santos (1998) define o meio técnico-

científico-informacional da seguinte maneira: “O meio técnico-científico-informacional 

é um meio geográfico onde o território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e 

informação” (SANTOS, 1998, p. 44). Este primeiro ponto de aproximação acerca das 

concepções de Milton Santos no que se refere a este aspecto é ainda muito insuficiente 

para determinar de fato as possibilidades e limites das teses do autor. Dizer que o meio 

técnico-científico-informacional é um meio prenhe de ciência, tecnologia e informação 

é pura tautologia. A reposta já está incluída na pergunta. 
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Para Milton Santos, a centralidade está no fenômeno. Ela passa a ser o 

elemento que empiriciza o tempo no espaço, passa a ser o traço geográfico que permite 

dar unidade epistemológica à geografia. Vejamos melhor como aborda a questão. Para 

ele: “As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida, produz, e ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 1997, 

p.25). A técnica é entendida aqui não como técnicas específicas, de produção, 

circulação etc., mas sim como o “fenômeno técnico em sua totalidade”. O traço de 

união entre sociedade e espaço é o próprio fazer técnico. Esta ideia tem uma 

importância de relevo para a constituição epistemológica da ciência geográfica e Milton 

Santos julga estar demonstrando como isto pode e deve se dar, pois, do ponto de vista 

do método, somente o: “fenômeno técnico na sua total abrangência permite alcançar a 

noção de espaço geográfico” (SANTOS, 1997, p. 31)
4
. 

Assim, de acordo com Milton Santos, o fenômeno técnico é um importante 

lastro referencial para a construção do modo de raciocinar geográfico. Comparando seus 

livros Espaço e Método (SANTOS, 1997a), cuja primeira edição é de 1985, Técnica, 

Espaço, Tempo (SANTOS, 1998) (primeira edição de 1994) e A Natureza do Espaço 

(SANTOS, 1997) (primeira edição de 1996), percebe-se uma evolução em suas 

formulações acerca deste conceito. Do ponto de vista da localização temporal deste 

período, em seu texto Espaço e Método, ele afirma que o meio técnico-científico
5
 inicia-

se logo após a Segunda Guerra Mundial e perdura até o período em que ele escreve o 

livro, ou seja, meados dos anos de 1980. Com o despontar dos anos de 1990, com a 

                                                 
4
 Isto também foi observado por Ruy Moreira, que discutindo o papel epistemológico das técnicas no 

pensamento de Milton Santos, afirma: “O espaço é um produto histórico que existe a partir da data da 

técnica que o constrói. Fora do contexto do espaço a técnica é um dado apenas virtual. Incorporado ao 

espaço construído por seu intermédio, torna-se ela um dado concreto, uma potência de ação materializada 

na forma do objeto espacial. Data da técnica e espaço se relacionam assim nesse movimento processual 

de recíproca concreticidade. E é isso o tempo do espaço” (MOREIRA, 2010, p. 116) 

5
 Ele ainda não utilizava, por este período, a expressão informacional, a qual só vai começar a empregar 

quando o discurso sobre a globalização começa a fazer coro dentro dos debates acadêmicos, ou seja, após 

a década de 1990. Sendo a primeira edição deste livro de 1985, quando ainda se iniciava a transição do 

fordismo para a acumulação flexível (HARVEY, 1992), ele emprega somente a expressão meio técnico-

científico. Sobre a terminologia de Harvey: “fordismo” e “acumulação flexível”, preferimos, ao contrário, 

a teoria de Viana (2009), que cunha os termos “regime de acumulação conjugado” para o primeiro e 

“regime de acumulação integral” para o segundo. Uma discussão mais aprofundada sobre isto é feita em 

capítulo específico. 



25 

 

 

inflação dos discursos sobre a globalização se espalhando para todos os lados, ele 

modifica a data de inicio do novo período, localizando nos anos de 1970, ou seja, a crise 

do “fordismo”, como o marco inicial para a nova etapa do capitalismo, que do ponto de 

vista geográfico, é expresso por ele como sendo o momento da constituição do meio 

técnico-científico-informacional. Isto já pode ser notado em seu livro Técnica, Espaço, 

Tempo, cujo subtítulo é “Globalização e Meio Técnico-Científico-Informacional”. Neste 

livro já aparecem formulações importantes, como a ideia de que o espaço é um sistema 

de objetos e ações agindo de modo indissolúvel, a técnica já aparece como um poderoso 

elemento epistemológico para a leitura do espaço, o conceito de meio técnico-científico-

informacional é elaborado etc. Entretanto, é no livro A Natureza do Espaço onde ele 

formula de modo mais sistemático e mais acabado este conjunto de conceitos e 

categorias. Esta obra significa uma proposição de método, bem como uma metodologia 

bastante sistemática de análise da realidade, sobretudo a contemporânea, visto ele 

entender ser a geografia o “estudo do presente”. 

Para Milton Santos, a humanidade teria passado, grosso modo, por três 

etapas na constituição de seu meio geográfico. O “meio natural”, como forma de relação 

direta das sociedades com as dádivas da natureza; o meio técnico, quando o 

desenvolvimento das capacidades tecnológicas permite um maior acréscimo de objetos 

artificiais ao espaço, sem, entretanto, estender-se demais, ficando, portanto, o “meio 

técnico” restrito a algumas áreas do globo; o meio “técnico-científico-informacional”, 

etapa atual da história do capitalismo, iniciada a partir dos anos de 1970 e momento de 

substituição cada vez mais avassaladora dos meio naturais por sistemas técnicos cada 

vez mais impregnados de ciência, tecnologia e informação. O papel do conhecimento 

adquire, de acordo com o autor, importância capital e passa a ser ele próprio um dos 

recursos do território. 

De maneira geral, para Milton Santos, 

 

A história das chamadas relações entre sociedade e natureza é, em 

todos os lugares habitados, a da substituição de um meio natural, dado 

a uma determinada sociedade, por um meio cada vez mais 

artificializado, isto é, sucessivamente instrumentalizado por essa 

mesma sociedade (SANTOS, 1997, p. 186) (grifos no original) 

 

Assim, a marcha da humanidade na constituição de seu meio natural até a 

formalização do meio técnico-científico-informacional é um processo longo, demorado, 

conflituoso, de contínua artificialização da natureza, portanto, de constituição do espaço 
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geográfico. O que nos interessa aqui, entretanto, nos limites de nosso estudo, é a 

atenção dada por Milton Santos à etapa atual do capitalismo, que do ponto de vista 

geográfico, pode-se dar genericamente o nome, segundo expressão do autor, de meio 

técnico-científico-informacional. 

Para ele, 

 

Essa união entre técnica e ciência vai dar-se sob a égide do 

mercado. E o mercado, graças exatamente à ciência e à técnica, 

torna-e um mercado global. (...) Neste período, os objetos 

técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e 

informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua 

produção e de sua localização, eles já surgem como informação; 

e, na verdade, a energia principal de seu funcionamento é 

também a informação. Já hoje, quando nos referimos às 

manifestações geográficas decorrentes dos novos progressos, 

não é mais de meio técnico que se trata. Estamos diante da 

produção de algo novo, a que estamos chamando de meio 

técnico-científico-informacional (SANTOS, 1997, p. 190) (grifos 

meus). 

 

O meio técnico-científico-informacional, em que pese se inicie por volta do 

final da Segunda Guerra Mundial é, sobretudo, na década de 1970 que ele se estabelece 

plenamente em escala mundial. Ciência e técnica, comandadas pelo mercado, unindo-se 

num único sistema que articula em escala global a lógica produtiva dos lugares a partir 

de um mecanismo de comando controlado pelas grandes corporações e pelos Estados, 

aliado à ampliação dos sistemas de conhecimento e informação são as bases sobre as 

quais se constituirá o novo meio técnico sobre o qual se realiza a marcha da história 

humana de nossos dias. Contrariamente aos momentos anteriores, nesta etapa atual da 

sociedade capitalista, a técnica passa a ser o principal meio com o qual lida 

cotidianamente grande parte da humanidade (SANTOS, 1970).  

Para Milton Santos, 

 

Os espaços assim requalificados atendem sobretudo aos interesses dos 

atores hegemônicos da economia, da cultura e da política e são 

incorporados plenamente às novas correntes mundiais. O meio 

técnico-científico-informacional é a cara geográfica da globalização 

(SANTOS, 1997, p. 191) (grifos meus) 

 

Este conjunto de formulações permite-nos ter clareza de como o autor 

concebe a configuração da atual etapa da sociedade capitalista. E isto o autor faz com 
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certa destreza e profundidade na formulação de conceitos expressivos desta realidade 

contemporânea. Voltaremos a eles mais à frente. Entretanto, quais são os mecanismos 

sociais que permitem e explicam a difusão e o crescimento em escala tão ciclópica, 

planetária deste novo meio construído pela sociedade? Qual a relação entre a 

constituição do meio técnico-científico-informacional e o processo de acumulação de 

capital? Se tais perguntas não são respondidas, só o que resta é a descrição empírica do 

fenômeno e não sua elucidação teórica. 

Milton Santos nos dá somente alguns apontamentos nesta direção sem 

avançar muito numa relação inextrincável e ontológica entre acumulação de capital e 

meio técnico-científico-informacional. Exatamente por isto sua interpretação do 

fenômeno pára, com frequência, nos limites da descrição, da constatação do novo, sem, 

entretanto, conseguir penetrar no âmbito dos elementos explicativos do fenômeno. Ele 

repete várias vezes a relação de dependência mútua existente na etapa atual do 

capitalismo entre ciência e técnica, chegando mesmo a afirmar, na esteira de outros 

autores, que o que existe na verdade é uma “tecnociência”, tamanha é a relação 

inextrincável entre ambas. Afirma também, em vários momentos, que o progresso 

contínuo de artificialização do meio, ou seja, a caminhada da sociedade em tecnicizar 

seu meio é comandada pelos agentes econômicos da produção, pelos Estados etc. Ou 

seja, a produção do meio técnico-científico é uma alternativa histórica produzida pelos 

próprios “agentes hegemônicos” desta sociedade. E isto é uma verdade. Entretanto, 

como estes “agentes hegemônicos” operam? Como é que se dão as relações sociais 

entre os “agentes hegemônicos” e os “não-hegemônicos” na constituição do meio 

técnico?  

Dizer que são relações capitalistas é verdadeiro, mas não basta para explicar 

o fato. É necessário demonstrar como tais relações se dão, como elas são 

operacionalizadas e principalmente, do ponto de vista geográfico, como elas são 

materializadas constituindo o meio técnico-científico contemporâneo. Disto resulta que 

temos que retomar, necessariamente, a teoria marxista do capitalismo. De nosso ponto 

de vista, a obra de Marx foi a que conseguiu explicitar de modo mais claro possível a 

essência do modo de produção capitalista. Não se trata, obviamente, de reproduzir tudo 

o que ele afirmou, posto que as condições históricas se alteraram sobremaneira de lá 

para cá. Entretanto, suas elaborações teóricas são o fulcro essencial a partir do qual 

podemos realizar uma teoria do capitalismo contemporâneo, bem como do espaço 

produzido nesta etapa da sociedade capitalista: o meio técnico-científico. 
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A teoria da acumulação de capital de Marx é bastante complexa. Foi 

desenvolvida de modo mais acabado em sua obra principal O Capital. Há vários 

capítulos do livro dedicados a esta questão, mas a idéia permeia todo o conjunto da 

obra. Dedicaremo-nos aqui a reproduzir, de modo muito parcial, alguns elementos que 

consideramos estruturantes de seu pensamento sobre esta matéria. Isto nos servirá para 

compreender como se dá o processo de constituição do meio técnico-científico, pois 

consideramos, de nosso ponto de vista, que a produção e reprodução do capital é 

necessariamente a constituição e reprodução do meio técnico-científico que lhe dá base 

e sustentação, além, é claro, de ser seu produto mais direto e genuíno. 

Rosa Luxemburg nos dá a seguinte definição do que seja reprodução, ideia 

já contida em O Capital, bem como em outras obras de Marx dedicadas a esta questão: 

 

Reprodução, tomada literalmente, é simplesmente reiteração, 

repetição, renovação do processo de produção. À primeira vista, não 

se percebe em que se diferencia realmente o conceito de reprodução 

do conceito de produção universalmente entendido como tal, e por que 

motivo seria necessária aqui uma expressão nova e estranha. Mas é 

exatamente na repetição, na constante retomada do processo de 

produção, que se coloca um aspecto importante. Em primeiro lugar, a 

repetição regular do processo de produção é o pressuposto geral e 

fundamento de um consumo regular; com isso, constitui a condição 

prévia para a existência cultural da sociedade humana sob todas as 

formas históricas (LUXEMBURG, 1984, p.7). (grifos meus). 

 

Abstraindo aqui as diferenças de análise contidas em Rosa Luxemburg e 

Marx, a ideia expressa na citação revela um fato extremamente óbvio: as sociedades 

humanas, ao produzirem sua existência, não começam do zero e levam adiante, numa 

renovação constante, a produção de suas formas de vida. A reprodução não é, portanto, 

uma exclusividade do capitalismo. Todas as sociedades humanas, em suas várias 

manifestações histórico-geográficas, para fazer referência à terminologia de Soja 

(1993), ao produzirem sua vida material, no seio de um dado conjunto de relações 

sociais, reproduzem na mesma medida esta vida material, bem como o conjunto dado 

destas relações sociais. As relações de produção são, como se pode ver, reprodução 

deste conjunto de relações de produção. 

Assim, para cada sociedade considerada especificamente, para compreender 

seu processo de reprodução é necessário antes revelar a natureza de suas formas de 

produção. Esta ideia tem certa relevância para o âmbito de preocupação dos geógrafos. 

Ao lidarmos como as sociedades produzem seus espaços de existência, estamos ao 
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mesmo tempo revelando como o espaço é elemento que compõe o processo de 

reprodução da sociedade. Veja-se, por exemplo, a pesquisa de Villaça (2001), quando 

afirma que o processo de segregação urbana presente, principalmente, nas grandes 

metrópoles brasileiras é simultaneamente produto da divisão e luta de classes comum à 

sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, é reprodutor destas mesmas relações. Pois 

para ele, a segregação urbana é uma estratégia espacial das classes dominantes para 

manter e reproduzir as relações de classe que produziram esta segregação. Vários são os 

autores que defendem, de diferentes maneiras esta tese de que a produção da vida 

material é simultaneamente uma forma de produção espacial. Não é o caso de entrar 

aqui nas diferentes maneiras de se conceber isto. Importa somente constatar o fato
6
. 

Partindo deste pressuposto, qual ou quais os caminhos devem inicialmente 

ser percorridos com o intuito de desvendar o meio técnico-científico? Por onde 

começar? Todo e qualquer tipo de sociedade produziu, de modo mais ou menos 

complexo, uma espécie de meio técnico. Mesmo as sociedades que intervinham 

minimamente tinham técnicas específicas de produzir sua existência material
7
. A 

técnica, entendida de modo bastante abstrato e genérico, é, portanto, algo inerente, 

ontológico à prática das sociedades humanas em sua eterna reprodução da existência
8
. 

Assim, para se compreender o processo de constituição do meio técnico-científico, aqui 

ainda o abstrairemos de seu desenvolvimento histórico dentro da sociedade capitalista, o 

tomaremos somente como um dado do capital, é necessário considerá-lo como uma 

categoria abstrata geral, produto genuíno do modo de produção capitalista. Após dado 

este passo, teremos condições de estudá-lo em seu desenvolvimento e constituição 

historicamente determinado. 

Marx, na sua “Introdução” à “Para Crítica da Economia Política”, afirma: 

 

A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, 

mais diferenciada da produção. As categorias que exprimem suas 

                                                 
6
 Para uma discussão sobre isto, cf. Gottdiener (1997); Santos (2008); Moreira (1985, 2009); Quaine 

(1979, 1983), Singer (1975), Lefebvre (2001; 2002) entre inúmeros outros, em diferentes áreas do 

conhecimento, partindo de diferentes orientações teórico-metodológicas. 
7
 Milton Santos, referindo-se ao que denomina de “Meio natural”, afirma: “Esse meio natural 

generalizado era utilizado pelo homem sem grandes transformações. As técnicas e o trabalho se casavam 

com as dádivas da natureza, com a qual se relacionavam sem outra mediação. O que alguns consideram 

como período pré-técnico exclui uma definição restritiva. As transformações impostas às coisas naturais 

já eram técnicas, entre as quais a domesticação de plantas e animais aparece como um momento 

marcante: o homem mudando a Natureza, impondo-lhe leis. A isso também se chama técnica” (SANTOS, 

1997, p. 188). Tratava-se, como ele afirma logo adiante, de “sistemas técnicos sem objetos técnicos”. 
8
 Segundo Milton Santos: “As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 1997, p. 25) 
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relações, a compreensão de sua própria articulação, permitem penetrar 

a articulação e nas relações de produção de todas as formas de 

sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se acha 

edificada, e cujos vestígios, não ultrapassados ainda, leva de arrastão 

desenvolvendo tudo que fora antes apenas indicado que toma assim 

toda a sua significação etc. A anatomia do homem é a chave da 

anatomia do macaco. O que nas espécies animais inferiores indica 

uma forma superior não pode, ao contrário, ser compreendido senão 

quando se conhece a forma superior. A Economia Burguesa fornece a 

chave da Economia da Antiguidade etc. Porém, não conforme o 

método dos economistas que fazem desaparecer todas as diferenças 

históricas e vêem a forma burguesa em todas as formas de sociedade.” 

(MARX, 1982, p. 17). (grifos meus) 

 

Esta citação, por vezes mal interpretada, afirma tão somente que 

compreendendo as formas mais complexas de organização social, teremos ao nosso 

dispor as categorias e conceitos suficientes para compreender as formas mais simples. 

Compreendendo a sociedade burguesa, teremos os instrumentos intelectuais necessários 

e adequados para compreender as formas pretéritas de sociedade. Este método também 

é válido para o estudo do processo de produção espacial. Assim, abstraindo a sucessão 

histórica que a sociedade burguesa teve desde que se constitui historicamente, podemos 

compreender, analisando os processos constituintes do capital, os mecanismos de 

produção do meio técnico adequados à produção e reprodução desta formação social. 

Abstraindo por hora o conjunto de processos intervenientes (papel do 

Estado, relações políticas entre empresas e Estado, relações internacionais etc.) na 

constituição do meio técnico-científico, tomemos o processo puro de acumulação como 

determinação fundamental de sua formação. Estamos tomando o meio técnico-científico 

como produto da acumulação de capital. Não existiu, portanto, nenhum meio técnico-

científico em sociedades pré-capitalistas. Em que pese toda sociedade tenha produzido 

seu próprio meio técnico, somente o advento da sociedade moderna criou as condições 

necessárias sem as quais seria impossível conceber um meio técnico-científico, no qual 

ciência e técnica se conjugam, na acumulação de capital, num processo unitário de 

formação do meio geográfico. 

Para Marx: “A primeira condição da acumulação é que o capitalista tenha 

conseguido vender suas mercadorias e retransformar a maior parte do dinheiro assim 

recebido em capital.” (MARX, 1984, p. 151). É pressuposto na análise do processo de 

acumulação de capital a existência das classes fundamentais do capitalismo: burguesia e 

proletariado (MAIA, 2011). O capital não é, portanto, dinheiro, coisa, meios de 

produção, matérias primas etc., embora não tenha como existir senão através deles. É, 
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sobretudo, relação social de produção. Por isto Marx refere-se ao capital como sendo 

uma “relação-capital”
9
. O capital como relação social de produção é reproduzido 

sempre de modo a garantir o processo de produção. Marx, analisando este movimento 

constante e incessante de produção e reprodução da relação-capital, dividiu-o em 

reprodução simples de capital e reprodução ampliada de capital.  

A ideia de reprodução simples é na verdade uma abstração, ou seja, é um 

instrumento analítico para compreender o processo real de reprodução do capital que tal 

como demonstra Marx é sempre uma reprodução ampliada o que necessariamente 

pressupõe acumulação de capital. A reprodução simples, em que pese seja uma 

abstração, é, todavia, momento real da acumulação, ou seja, está pressuposta na 

reprodução ampliada de capital, por isto, segundo Marx, pode ser analisada de modo 

separado. 

Para Marx, a reprodução simples é:  

 

(...) mera repetição do processo de produção na mesma escala, 

essa mera repetição ou continuidade imprime ao processo certas 

características novas ou, antes, dissolve as características 

aparentes que possui como episódio isolado” (MARX, 1984, p. 

154). 

 

Duas coisas importantes desta citação: a) a produção capitalista, como 

qualquer outra na verdade, não é algo isolado, que ocorra de modo atomizado e não se 

repete nunca. Trata-se, em verdade, de reprodução sempre do mesmo processo de 

produção o que implica na repetição sempre renovada das mesmas relações sociais o 

que no capitalismo é repetição da reprodução da burguesia e do proletariado como 

classes sociais que se relacionam no processo de produção; b) a reprodução simples é a 

repetição do processo de produção sempre na mesma escala, ou seja, não há 

acumulação.  

Esta distinção entre reprodução simples e ampliada, do ponto de vista 

metodológico, permite desvendar um fenômeno “econômico” de grande importância, 

trata-se de revelar a origem ou a gênese do capital que rota continuamente. Abstraindo-

se aqui o debate acerca de onde ou de quem se originou um determinado capital de um 

                                                 
9
 “O processo de produção capitalista, considerado como um todo articulado ou como processo de 

reprodução, produz, por conseguinte, não apenas a mercadoria, não apenas a mais-valia, mas produz e 

reproduz a própria relação capital, de um lado o capitalista, do outro o trabalhador assalariado” 

(MARX, 1984, p.161). (grifos meus) 
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dado capitalista particular, ou seja, se de seus antepassados, se de desvio de verbas 

públicas, roubo ou tráfico etc., a partir do momento em que este capital funciona 

efetivamente como capital produtivo, mesmo do ponto de vista da reprodução simples, 

com o passar do tempo, todo o valor anterior é convertido em valor produzido pelo 

trabalho vivo que o animou. Em outras palavras, o capital, depois de determinadas 

rotações, torna-se única e exclusivamente produto da espoliação de trabalho alheio.  

Nas palavras de Marx:  

 

Em geral: o valor do capital adiantado dividido pela mais-valia 

consumida anualmente dá o número de anos, ou de períodos de 

reprodução, ao cabo dos quais o capital adiantado originalmente foi 

consumido pelo capitalista, e, portanto, desapareceu (MARX, 1984, p. 

155) 

 

Ou seja, mesmo um capitalista sem acumular, depois de explorar, por certo 

período, uma quantidade determinada de trabalhadores, converte todo seu capital inicial 

em mero produto do trabalho de seus trabalhadores. Se na reprodução simples, o 

processo se dá desta maneira, no processo concreto de reprodução, ou seja, como 

acumulação de capital, isto fica muito mais evidente.  

Na análise da reprodução simples, Marx demonstra como o “mais-valor se 

origina do capital”. Na análise da reprodução ampliada, pelo contrário, trata-se de 

demonstrar como o “capital se origina do mais-valor”. Isto quer dizer que, para Marx a: 

“Aplicação de mais-valia como capital ou retransformação de mais-valia em capital 

chama-se acumulação de capital” (MARX 1984, p. 163). Enquanto na reprodução 

simples, todo o mais-valor produzido pelos trabalhadores era consumido 

improdutivamente, na reprodução ampliada, pelo contrário, parte do mais-valor, por 

vezes a sua maior parte, é consumido produtivamente, ou seja, aumenta o capital 

inicialmente investido. Este aumento sempre implica em ampliação das forças 

produtivas – capital constante e variável. Veremos, mais adiante, como a continuação 

deste processo tende a constantemente gerar dificuldades de acumulação. 

Segundo Marx: “Considerada concretamente, a acumulação se reduz à 

reprodução do capital em escala progressiva. O circuito da reprodução simples se altera 

e se transforma, na expressão de Sismondi, em uma espiral” (MARX. 1984, p. 

164/165). Bem entendido o que significa o processo de acumulação de capital, resta-

nos, nos limites desta pequena nota sobre a matéria, demonstrar os resultados 

ontológicos à própria dinâmica do processo de acumulação. 
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Um capital particular qualquer divide-se sempre em capital constante e 

capital variável. O capital constante é aquela fração do capital investida em instalações, 

matérias-primas, maquinarias etc. O capital variável, pelo contrário, é aquela parte do 

capital que é investida em força de trabalho, ou seja, salários. À relação entre o quantum 

de capital investido em capital variável e capital constante, Marx dá a isto o nome de 

“composição orgânica do capital”.  

A tendência imanente do processo de acumulação é o capitalista (individuo, 

sociedade por ações, Estado ou mesmo formas mistas em que estes sujeitos se 

relacionam diretamente no processo produtivo) investir sempre mais em capital 

constante e cada vez menos em capital variável. Isto entendido é claro, sempre de forma 

relativa. Ou seja, analisando-se um capitalista particular, no progresso do processo 

produtivo, no qual seu capital rota sucessivamente durante certo período, a tendência é 

que cada vez mais capital entre em ação. O aumento da parte constante do capital é 

sempre maior relativamente à parte variável, entretanto, absolutamente, tanto o capital 

variável, quanto o capital constante aumentam. O capital global do capitalista, portanto, 

aumenta a cada período de rotação. Este aumento absoluto do capital global (capital 

constante + capital variável + mais-valor) consiste sempre num aumento relativamente 

menor de sua parte variável em relação à constante
10

.  

Este fenômeno foi denominado por Barrot (1977) de desvalorização. O 

valor, como é sabido, é o tempo médio de trabalho socialmente necessário à produção 

de uma dada mercadoria. O valor de uma mercadoria, como muito bem demonstrou 

Marx (2010) é constituído sempre pelo valor que os meios de produção (matérias-

primas, materiais auxiliares, maquinaria etc.) repassam ao produto. Soma-se a isto o 

valor da força de trabalho representada pelo conjunto dos salários. O capitalista, 

portanto, tem sempre um gasto inicial com capital constante e capital variável. O que 

diferencia, em essência, estes dois elementos do capital é o fato de que a parte do capital 

que é investida em salários consiste na compra de uma forma sui generis de mercadoria, 

ou seja, a força de trabalho. Esta, além de reproduzir seu valor (salários), produz 

também um excedente. Este sobre-trabalho ou trabalho excedente é o que se denomina 

mais-valor. Assim, um produto qualquer é constituído por frações do (capital constante 

                                                 
10

 Uma análise detalhada deste processo, a qual seria completamente infértil reproduzirmos aqui encontra-

se em Marx (1984b),  notadamente os capítulo 20 e 21, respectivamente, “Reprodução simples” e 

“Acumulação e reprodução ampliada”; Marx (1984), notadamente os capítulos 21, 22, 23 e 24, 

respectivamente: “Reprodução simples”, “Transformação da mais-valia em capital”, “Lei geral da 

acumulação capitalista” e “A assim chamada acumulação primitiva”. 
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+ capital variável + mais-valor). O capital constante, como resultado de trabalho 

precedente só consegue repassar para o produto o valor que já contém em si mesmo. O 

capital variável, ou seja, a força de trabalho, além de incorporar no valor do produto seu 

próprio valor, produz ainda um valor excedente que embora esteja materializado no 

produto não retorna ao trabalhador em forma de pagamento. Este excedente é a essência 

do modo de produção capitalista.  

O elemento contraditório de todo este processo foi demonstrado por Marx 

(1983a) através do conceito de “tendência declinante da taxa de lucro”. Barrot (1977), 

como já mencionamos, transcreve esta ideia através do conceito de “desvalorização”. 

Na sociedade capitalista, como muito bem demonstrou Marx (1983; 2010), o processo 

de trabalho coincide com o processo de valorização. A realização das atividades 

produtivas, nos termos da sociedade capitalista, tem necessariamente de ser a 

reprodução das relações que engendram esta forma de produção. Aqui, maquinaria, 

matérias-primas e dinheiro são elementos do capital. Da mesma forma a força de 

trabalho. A produção dos produtos tem de ser no capitalismo uma relação conflituosa 

entre duas classes fundamentais
11

. Esta relação de trabalho, esta relação de produção é 

no capitalismo uma relação de valorização, ou seja, de incorporação de valor nos 

produtos. Portanto, no capitalismo, não se pode separar o processo de produção material 

do processo de exploração da força de trabalho.  

Entendendo que há uma unidade entre processo de valorização e processo 

de trabalho, temos de reconhecer, na mesma medida, que há uma unidade entre 

valorização e desvalorização. Esta é uma contradição ontológica ao capital. Nos termos 

da produção capitalista, não há como superá-la.  

Barrot afirma sobre isto, 

 

O aumento da produtividade faz aumentar a massa do lucro, mas 

provoca uma baixa da sua taxa. Esta é determinada pela relação do 

lucro com o capital total (constante e variável); o crescimento da 

proporção de capital constante diminui na mesma quantidade a parte 

do único capital que fornece a mais-valia e é, portanto, fonte de 

lucro: o capital investido em força de trabalho. O capital investe 

relativamente cada vez mais nos meios de produção, que se limitam a 

transmitir o seu valor ao produto, e cada vez menos na força de 

                                                 
11

 Para uma discussão sobre como Marx aborda a questão das classes em O Capital, Cf. Maia (2011). 

Nesta obra, demonstramos como para Marx burguesia e proletariado são as classes fundamentais do 

capitalismo, mas soma-se a estas um conjunto de outras classes: burocracia, campesinato, latifundiários, 

lumpemproletariado etc. Ou seja, a sociedade capitalista não se resume a duas classes. Burguesia e 

proletariado são somente as classes fundamentais sem as quais é impossível se conceber a relação-capital. 



35 

 

 

trabalho, que – e só ela - produz valor novo. O aumento prodigioso da 

produtividade é acompanhado por “rendimentos decrescentes”, 

considerando-se o conjunto do capital aplicado. A baixa da taxa de 

lucro é apenas um movimento tendencial; podem contra-efeitos
12

 ter 

lugar durante dez, vinte anos, mas num período longo o movimento 

verifica-se. Esta baixa exprime a maneira específica como se 

manifesta o desenvolvimento da produtividade nas condições da 

produção capitalista (BARROT, 1977, p. 62/63). (grifos meus) 

 

Ou seja, de acordo com as formulações de Marx, há com o progresso da 

acumulação um aumento continuado das massas de lucro, visto haver um aumento do 

capital total. Em contrapartida e como resultado deste processo, há um decréscimo 

relativo da taxa de lucro.  

Nas palavras de Marx, 

 

A lei da taxa decrescente de lucro, em que se expressa uma taxa igual 

ou até mesmo ascendente de mais-valia, significa, em outras palavras: 

dado um quantum determinado do capital social médio, tomando-se 

por exemplo um capital de 100, representam-se numa parte sempre 

maior do mesmo os meios de trabalho e numa parte sempre menor o 

trabalho vivo. Como, portanto, a massa global de trabalho vivo 

agregado aos meios de produção cai em relação ao valor desses meios 

de produção, assim, também caem o trabalho não-pago e a parte de 

valor em que ela se representa, em relação ao valor do capital global 

adiantado. Ou: uma parte alíquota cada vez menor do capital global 

despendido se converte em trabalho vivo, e esse capital global 

absorve, portanto, em proporção à sua grandeza, sempre menos mais-

valia, embora a produção da parte não-paga do trabalho empregado, 

em relação à parte paga do mesmo, possa simultaneamente crescer. O 

decréscimo proporcional do capital variável e o aumento do capital 

constante, embora ambas as partes cresçam absolutamente, é, como se 

disse, apenas outra expressão para a produtividade aumentada do 

trabalho (MARX, 1983a, p. 166). (grifos meus) 

 

Além desta consequência fundamental, outros elementos são constituintes 

necessários do processo de acumulação. Os processos de centralização e concentração 

de capitais, o que implica na produção de capitalistas cada vez maiores e mais 

poderosos. De um lado, a riqueza produzida como capital implica num aumento 

crescente da classe capitalista, tanto numericamente quanto em termos de poder. De 

outro, a consequência é um crescente da miséria, pois com o prosseguimento contínuo 

da acumulação, há um aumento absoluto da população trabalhadora. De acordo com 

                                                 
12

 Dentre estes contra-efeitos, os quais Marx (1983) denomina contratendências, pode-se citar: papel do 

Estado, aumento do mercado consumidor, intensificação da exploração da força de trabalho, 

barateamento dos salários, diminuição dos preços dos produtos de capital constante etc. 
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Marx (1984), a acumulação de capital é simultaneamente acumulação de trabalhadores. 

Entretanto, como já demonstramos, a acumulação implica no aumento progressivo da 

parte constante em relação à parte variável, processo este que produz o que Marx 

denominou de “superpopulação relativa”, ou seja, um conjunto permanente e crescente 

de braços desempregados vivendo em situações cada vez mais precárias de existência, 

parcialmente ou totalmente mergulhados na miséria. Esta é a consequência necessária 

da produção da riqueza como capital. 

Assim, como se vê, o capital é, segundo expressão de Marx, uma 

“contradição ambulante” ou uma “contradição em processo”. Ele só pode existir dentro 

dos termos destas contradições. Sua permanência como forma histórica de produção 

consiste em encontrar, a cada período histórico, formas de colocar estas contradições 

num nível de estabilidade tal que permita que a reprodução se processe sem grandes 

distúrbios
13

. 

Com base nestas reflexões, questiona-se: como todo este movimento do 

capital interfere ou determina a produção do meio técnico-científico? Há relação entre 

processo de acumulação e a constituição de tal meio? Se há, quais as relações possíveis? 

 

1.2.  A Geografia do processo de acumulação: o meio técnico-científico 

 

Entramos agora num momento delicado de nossa reflexão. O número de 

obras que comentam os textos de Marx tal como expusemos até agora é deveras 

monstruoso. Não importa aqui a profundidade e precisão destas obras em tal análise. O 

fato é que vários, de diferentes maneiras já percorreram este caminho. Também, 

demonstrar, como, do ponto de vista espacial esta problemática se apresenta, há uma 

extensa bibliografia sobre isto, enfatizando, a relação entre Geografia e Marxismo, 

sobre como utilizando-se de conceitos marxistas podemos analisar o espaço geográfico 

etc. Não conheço, contudo, muitas obras que fazem isto a partir da análise do processo 

de acumulação de capital, utilizando-se dos conceitos desenvolvidos por Marx para 

analisar este processo e relacionando isto com a constituição do meio técnico-científico. 

Disto trataremos agora.  

                                                 
13

 Cf. em Barrot (1977) uma explanação clara das inúmeras estratégias produzidas historicamente pelo 

capital para manter estas contradições em um nível tolerável. Também em Viana (2003; 2009) há uma 

reflexão acerca do processo contínuo de ameaça a esta estabilidade e como historicamente o capital é 

constrangido a se readequar de forma ininterrupta para manter-se como relação dominante. A cada 

período de estabilidade, Viana denomina de “regime de acumulação”. 
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A acumulação é, portanto, o processo segundo o qual o mais-valor 

produzido é reincorporado no processo produtivo após ter sido vendido o produto. A 

tendência espontânea da acumulação capitalista consiste num aumento do capital global. 

Este é constituído, como já mencionamos, pelo capital constante + capital variável + 

mais-valor. Esta análise vale tanto para a identificação de uma única empresa 

considerada isoladamente como para o conjunto de todos os capitais de um determinado 

país. Para este último aspecto, Marx forjou o conceito de capital social total. Ou seja, a 

soma do valor global de um determinado país, o capital social total, tem de ser 

constituído pelos capitais constantes de todas as empresas e ramos industriais, pelo total 

de todo o investimento feito em força de trabalho e pelo total de todo o mais-valor 

produzido, digamos, em um ano por exemplo. Deste modo, assim como para um 

capitalista individual, o método para se analisar o processo de acumulação do capital 

social total consiste em identificar capital constante + capital variável + mais-valor e 

como o mais-valor é dividido entre as várias classes da sociedade. 

O capital é, portanto, uma totalidade. Só pode ser compreendido em sua 

inteireza dentro desta análise totalizante. Qualquer discussão que prescinda disto 

incorrerá necessariamente em equívocos. Assim, supervalorizar o elemento tecnológico 

(capital constante, via de regra) em detrimento dos demais constituintes do capital social 

total é um equívoco que deve ser evitado. Isto se deve ao fato de que na realidade 

concreta, ambas as formas se relacionam como processos que não existem 

isoladamente. Da mesma forma, centrar a análise no elemento populacional, na questão 

dos salários etc. desvinculada desta base material que é o capital constante, constitui-se 

como equívoco tão problemático como o primeiro. Por último, querer analisar só a 

questão do mais-valor (lucro) de maneira isolada dos aspectos anteriores leva o 

pesquisador a só desvendar parte do processo, ou pelo menos, a equivocar-se 

completamente na análise. 

Assim, para a análise do processo de acumulação, abstraído aqui de todos os 

elementos intervenientes leva-nos a considerar o processo tal como expusemos linhas 

atrás. Considerar o capital como uma totalidade implica também em considerá-lo como 

relação social de produção. Do que está dito, qualquer análise do processo de 

acumulação deve levar em consideração: a) capital constante; b) capital variável: c) 

mais-valor. Isto, contudo, deve ser inserido dentro de um conjunto de relações sociais 

historicamente determinadas. Não existiu sempre acumulação de capital. Esta surgiu em 

determinado momento histórico e se transforma como forma de manifestação concreta 
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com o desenrolar das relações sociais. Isto implica que temos de inserir estes elementos 

como sendo o produto do relacionamento concreto entre pessoas. Pessoas estas 

personificadas em classes sociais etc. Este é o caminho adequado para o estudo do 

processo de acumulação. Com esta perspectiva evitamos o problema do economicismo e 

do determinismo tecnológico que muito interveio de modo problemático na análise do 

processo de acumulação. 

Considerado o processo desta maneira, abstraiamos temporariamente os 

demais elementos e centremos nossa atenção no capital constante. O capital constante, 

como já dissemos, é a parte do capital que é investida em instrumentos de trabalho, 

matérias primas, materiais auxiliares etc. Trata-se da parte física do processo de 

trabalho. 

Marx, analisando criticamente a economia política anterior a ele, bem como 

seus contemporâneos, percebeu que sempre houve uma grande confusão entre os mais 

variados economistas acerca da distinção entre capital constante e variável. Já 

demonstramos como ele soluciona a questão, sendo o capital variável a parte do capital 

global investida em salários e o capital constante a parte do capital global investida em 

meios de produção. O mesmo quiproquó ele também encontra, analisando a economia 

política, na dificuldade dos economistas políticos em distinguir as duas formas do 

capital constante (fixo e circulante). O capital constante divide-se, portanto, em capital 

fixo e capital circulante. 

O debate sobre o processo de expansão do capital constante é fundamental 

para a compreensão do meio técnico-científico. Veremos por que logo à frente. Não vou 

retomar aqui, naturalmente, em pormenores, a crítica que Marx dirige aos economistas 

passados e seus contemporâneos no que se refere a este aspecto. Quero destacar, 

contudo, o cerne da crítica que faz a Adam Smith e David Ricardo no tocante a esta 

matéria, pois, é a partir do desmonte dos constructos ideológicos produzidos por estes 

autores que Marx elabora de modo claro e conciso sua própria concepção acerca da 

questão, a qual utilizaremos aqui como substrato teórico de nossa interpretação acerca 

do meio técnico-científico. 

Adam Smith, e na esteira deste David Ricardo, produzem uma confusão tal 

quando abordam os conceitos de capital fixo e circulante, misturando e confundindo 

estes com os conceitos de capital constante e variável. A confusão elaborada pelos 

economistas clássicos deve-se em grande medida à maneira como estes concebiam o 

processo de produção do valor. Entre vários problemas e contradições teóricas 
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apontadas por Marx presentes nestes autores, uma deve ser, contudo, destacada. Tanto 

um quanto outro confundem ou não diferenciam de modo claro os conceitos de capital 

circulante e variável. Na verdade, tal como demonstra Marx, eles os tomam como sendo 

idênticos. Isto conduz a problemas de interpretação bastante sérios.  

Vejamos. Segundo Marx, para Smith e Ricardo, o capital circulante é aquele 

que se caracteriza por circular, por não está preso ao processo de produção. É por isto 

que confundem capital-mercadoria com capital circulante, ou seja, confundem o capital 

de circulação (capital-mercadoria e capital-monetário) com o elemento circulante do 

capital produtivo. Este primeiro equívoco conduz a um segundo de maior gravidade. A 

força de trabalho entraria nesta acepção como sendo capital circulante, justamente por 

que o valor da força de trabalho (expresso no salário, mesmo sabendo que salário – 

preço da força de trabalho – e valor podem ou não corresponder exatamente) entraria 

completamente no processo de produção e dele sairia inteiramente no produto. Ou seja, 

contrariamente ao que se dá com o capital fixo, que está fixado ao processo produtivo e 

dele não pode sair nunca, o capital circulante em forma de força de trabalho, entraria e 

sairia todos os dias, em termos de valor, do processo de trabalho. 

Como o salário serve ao trabalhador como meio de aquisição dos meios de 

subsistência, o valor destes meios de subsistência é que reaparece no processo produtivo 

quando o trabalhador executa sua atividade no interior do processo produtivo. Logo, a 

única função, do ponto de vista do valor, da classe trabalhadora é reincorporar o valor 

dos meios de subsistência (capital-mercadoria destinado ao consumo da classe 

trabalhadora) ao processo produtivo. Para o capitalista não interessa incorporar os meios 

de subsistência do trabalhador ao processo de trabalho. A ele interessa unicamente que o 

trabalhador esteja vivo e pronto para servi-lo durante as horas de trabalho diárias que ele 

pagará ao fim de um certo período (dia, semana, quinzena, mês etc.). Isto quer dizer que 

para o capitalista não interessa de modo algum os meios de subsistência em si. 

Interessa-lhe, pelo contrário, que o trabalhador apareça para ser consumido no processo 

de trabalho. Disto deriva, portanto, que o valor destes meios de subsistência reaparece 

no produto produzido pelo trabalhador, o trabalhador aqui expressa naturalmente o 

conjunto da classe operária
14

. Em outras palavras, isto quer dizer tão-somente que o 

gasto do capitalista em salários corresponde a uma forma transformada do valor dos 

                                                 
14

 As demais classes trabalhadoras estão aqui abstraídas: camponeses, lumpemproletários, trabalhadores 

improdutivos etc. 
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meios de subsistência da classe trabalhadora. Portanto, o capital circulante tem como 

uma de suas partes constituintes o gasto do capitalista com os salários. 

Marx critica frontalmente esta proposição, pois aqui está expresso somente 

o capital em seu processo de rotação. Entender o valor investido em salários como 

sendo capital circulante, tal como fizeram os economistas antes dele é problemático, 

justamente por que coloca uma fumaça que obscurece o cerne da produção capitalista, a 

produção de mais-valor. Na maneira de entender o processo tal como o fizeram Ricardo 

e Smith apresenta o inconveniente de não perceber o caráter distinto da compra e venda 

da força de trabalho, ou seja, o fato de ela além de reproduzir seu próprio valor (este 

valor geralmente corresponde aos salários, mas não necessariamente) produz sobretudo 

um valor novo, um valor excedente, que foi por ele produzido, mas pelo qual ele não 

recebeu nada em troca. Este valor excedente ou mais-valor é a essência, o ser da 

produção capitalista de mercadorias. Ou seja, entender os gastos com salários como 

sendo gastos do capital circulante é problemático por que não coloca em evidência este 

aspecto particular da compra e venda da força de trabalho, ou seja, o fato de esta 

mercadoria além reproduzir-se a si mesma, produz também um mais-valor. O valor dos 

meios de subsistência realmente reaparecem no valor dos produtos (reprodução do valor 

da força de trabalho), mas além deste valor que reproduz o valor da classe trabalhadora 

aparece também o valor que o trabalhador trabalhou, mas não recebeu nada em troca 

pela sua realização. 

A economia política, ao colocar na mesma classe de coisas, por exemplo, 

força de trabalho, matérias-primas, materiais auxiliares etc., ou seja, tomando tudo 

como sendo capital circulante, mistifica o processo de exploração da força de trabalho, 

ou seja, a produção de mais-valor.   

Marx expressa esta ideia da seguinte forma: 

 

Os valores-capital adiantados para a produção na forma de meios de 

produção e meios de subsistência reaparecem aqui igualmente no 

valor do produto. Com isso a transformação do processo de produção 

capitalista num completo mistério é realizada com êxito e a origem da 

mais-valia existente no produto é totalmente afastada da vista 

(MARX, 1984b, p. 168). (grifos meus) 

 

Se do ponto de vista da rotação do capital é possível colocar numa mesma 

classe de elementos a força de trabalho junto com os demais elementos do capital 

circulante, do ponto de vista do processo de valorização isto é impossível. Claro está 
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que, mesmo do ponto de vista da rotação, igualar os dois elementos é criar as condições 

para que se mistifique o processo de produção capitalista. Considerando, portanto, o 

processo de valorização, o procedimento de tomar o investimento em força de trabalho e 

o investimento em matéria-prima etc. como sendo da mesma classe é um equívoco sem 

igual. Neste aspecto, ambas as formas do capital se opõem frontalmente. O capital 

circulante (matérias-primas etc.) compõe o valor dos produtos na medida em que se 

converte completamente nele sem acrescentar nada de valor novo. Pelo contrário, o 

investimento em salários (capital variável), ou seja, compra da força de trabalho, 

quando em atividade no processo de trabalho, entendido aqui que o processo de trabalho 

sob o capitalismo é simultaneamente processo de valorização, além de reproduzir seu 

próprio valor, produz um valor excedente. 

O processo de produção de mais-valor é a pedra angular que permite isolar a 

força de trabalho como um elemento sui generis da produção capitalista. Neste ínterim, 

os elementos fixo e circulante do capital: “(...) contrapõem-se à força de trabalho, ao 

capital variável, como capital constante – isto do ponto de vista do processo de 

valorização (MARX, 1984b, p. 165).  

Ou a mesma coisa dita de outra forma: 

 

(...) do ponto de vista do processo de circulação aparecem, de um 

lado, os meios de trabalho: capital fixo, material de trabalho e salário: 

capital fluido. Ao contrário, do ponto de vista do processo de trabalho 

e valorização aparecem, de um lado, meios de produção (meios de 

trabalho e material de trabalho), capital constante; de outro, força de 

trabalho, capital variável. Para a composição orgânica do capital é 

inteiramente indiferente se o mesmo quantum de valor do capital 

constante consiste em muitos meios de trabalho e pouco material de 

trabalho, ou em muito material de trabalho e poucos meios de 

trabalho, enquanto tudo depende da proporção entre o capital gasto em 

meios de produção e o capital gasto em força de trabalho (MARX, 

1984b, p. 162). (grifos meus) 

 

Ou seja, quando analisamos o processo de valorização, o processo de 

trabalho sob relações de produção capitalistas, temos que considerar a constituição do 

capital como sendo composta por: a) capital constante (fixo e circulante) + capital 

variável (salários) + mais-valor (trabalho excedente realizado pela classe trabalhadora). 

É a partir deste quadro que consideraremos aqui o capital constante em oposição ao 

capital variável. Abstraiamos por agora o mais-valor.  
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O que diferencia, em essência, para Marx, o capital fixo do capital 

circulante? Considerando estes dois elementos do capital constante, tal como afirma 

Marx na citação linhas atrás referida, é indiferente para a composição orgânica do 

capital, se se investe mais ou menos em matérias-primas ou mais ou menos em 

instrumentos de trabalho. Do ponto de vista do processo de valorização, o fundamental 

é a diferenciação entre capital constante e capital variável. Compreendida, nos limites 

deste nosso estudo esta diferença, é necessário agora nos debruçarmos mais sobre a 

intimidade do capital constante, pois este é o que mais afeta nosso objeto de 

preocupação, ou seja, o meio técnico-científico. 

Considerando as formas “puras” destes elementos, os pontos essenciais 

constantemente referenciados por Marx no que se refere às particularidades de cada um 

são: 

a) O capital fixo é aquele que repassa seu valor ao produto de forma 

fragmentária. Por exemplo, suponhamos um capitalista particular que invista certa 

quantia de capital-dinheiro na compra de uma máquina. Esta máquina só tem utilidade a 

este capitalista na medida em que funciona dentro do processo de trabalho. Quando se 

desgasta completamente, o destino desta máquina é o cemitério das forças produtivas. A 

máquina, quando morta, já repassou todo o seu valor aos produtos que fabricou durante 

o período em que esteve na ativa. Quando a máquina deixa de participar do processo 

produtivo, é por que já não tem mais nenhum valor para repassar aos produtos. Portanto, 

a máquina ou os elementos fixos do capital só repassam seu valor ao produto dentro de 

um dado tempo (sempre maior do que o capital circulante) e de forma fragmentária. 

Quanto maior o tempo em que um dado capital fixo funciona maior é sua produtividade. 

Portanto, o elemento essencial do capital fixo refere-se ao fato de ele sempre estar 

fixado no processo produtivo, logo, não circula no mercado como os demais produtos. 

Claro que para o capitalista que fabricou a máquina, ela funciona como capital 

circulante. Para o capitalista que a comprou, ela funciona como capital fixo. Por 

exemplo, um determinado capitalista que fabrica tornos. Para este, os tornos que saem 

dos portões de sua fábrica são sempre capital circulante e ao entrarem no mercado se 

comportam como capital-mercadoria. Pelo contrário, para um capitalista que fabrica 

peças de automóveis, por exemplo, o torno funcionará para ele como capital fixo, pois 

será incorporado ao processo produtivo e só sairá dele quando já estiver completamente 

esvaziado de valor, quando estiver depreciado, velho ou ultrapassado do ponto de vista 

tecnológico. Ou seja, o que determina se uma dada coisa é capital fixo ou circulante não 
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é a natureza da matéria de que se compõe esta coisa, mas sim a função que ela 

desempenha dentro do processo produtivo. 

b) O capital circulante contrariamente ao capital fixo, não se fixa no 

processo produtivo. Pelo contrário, dele sai constantemente para de novo ser reposto 

totalmente. Há elementos do capital circulante que se convertem, como matéria, nos 

produtos e há aqueles que só entram no produto como valor. A matéria-prima é o 

substrato material par excelence do produto. Ou seja, se um determinado capitalista 

fabrica papel, a celulose é sua matéria-prima fundamental. Esta matéria-prima só lhe 

interessa na medida em que pode ser totalmente ou quase totalmente convertida em 

papel. Portanto, a própria matéria (a celulose), ao entrar no processo produtivo tem que 

dele sair totalmente, só ficando os resíduos, que podem ou não ser reaproveitados. Ou 

seja, a matéria-prima entra como substrato material e sai como produto. Tanto o seu 

valor quanto a sua matéria entram e saem totalmente no processo de produção. Há, 

contudo, outros materiais que embora não entrem como matéria no produto, entram 

como valor. Por exemplo, a água que é adicionada à celulose, o gasto com energia 

elétrica para movimentar as maquinas, iluminar a fábrica etc., bem como o óleo 

utilizado nas máquinas para que estas funcionem com plena capacidade etc. A estas 

partes do capital constante, Marx deu o nome de materiais auxiliares. Como se vê, 

então, o capital circulante é aquele que entra totalmente no processo produtivo e dele sai 

inteiramente para de novo ser reposto in natura no próximo período do processo de 

produção. É por esta característica peculiar de constantemente se renovar e circular 

inteiramente que os economistas colocaram nesta mesma categoria o investimento em 

força de trabalho, pois o trabalhador, do ponto de vista do valor, a cada período de sua 

reprodução (dia, semana, mês etc.) entra e sai inteiramente do processo produtivo. Os 

equívocos deste procedimento já o demonstramos, não vamos, portanto, retomá-los 

aqui. 

Fica agora evidente a distinção entre estes dois elementos do capital 

constante. O elemento fundamental que os distingue um do outro se encontra na função 

que desempenham dentro do processo de produção e como o valor se comporta em cada 

um deles de forma diferente. 

O exemplo de Marx esclarece a questão: 

 

A única diferença está em que o algodão, o carvão etc. necessários à 

produção semanal de fio, por exemplo, são sempre consumidos 
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inteiramente na produção do produto semanal e, portanto, precisam 

ser repostos por novos exemplares de algodão, carvão etc.; portanto, 

esses elementos do capital produtivo, apesar de permanecerem 

idênticos quanto à espécie, consistem continuamente em novos 

exemplares da mesma espécie, enquanto a mesma máquina individual 

de fiar, o mesmo edifício fabril individual prossegue participando de 

toda uma série de produções semanais, sem ser reposto por novo 

exemplar de sua espécie. Como elementos do capital produtivo, todos 

os seus elementos estão constantemente fixados no processo de 

produção, pois este não pode prosseguir sem eles (MARX, 1984b, p. 

146/147) 

 

A constituição do meio técnico-científico, portanto, tem nos elementos do 

capital fixo uma importância de certa centralidade
15

. Como já observamos, contudo, este 

aspecto não pode ser isolado dos demais tendo em vista que o capital é uma totalidade e 

como totalidade só existe dentro desta relação totalizante. A separação que estamos 

fazendo é meramente analítica. Tal separação nunca, em hipótese alguma, é evidenciada 

na realidade concreta. Em momento oportuno, recolocaremos tudo isto como parte de 

uma totalidade todo estruturada. Sigamos ainda com as considerações sobre o capital 

fixo. 

Evidenciamos já, que a tendência imanente do processo de acumulação de 

capital: aumento da composição orgânica do capital, centralização e concentração de 

capitais, tendência declinante da taxa de lucro médio, aumento da população 

trabalhadora etc. se efetuam de modo objetivo e envolvendo a totalidade das classes 

que compõem a sociedade moderna. Ninguém, indivíduo ou classe, na sociedade 

contemporânea, está liberto disto. É uma relação social que a todos envolve. Mas como 

ressaltamos, trata-se de um processo deveras contraditório. O aumento da composição 

orgânica do capital implica em que a parte constante do capital cresce sempre em maior 

volume que a parte variável. Isto implica que há, à medida que se desenvolve a 

acumulação de capital, um constante aumento da produtividade, pois, no final das 

contas, este é o objetivo último de todo o progressivo e incessante revolucionamento 

nas forças produtivas empreendido pelas classes apropriadoras. 

Como já foi dito antes, o aumento da composição orgânica do capital 

necessariamente é produto do aumento da produtividade do capital. Sendo o aumento da 

composição orgânica o resultado de um progressivo aumento do investimento em 

capital constante em relação ao variável, isto implica que proporcionalmente há sempre 
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 Como veremos no capítulo 4, também o capital circulante desempenha importante papel na 

formalização do meio técnico-científico, sobretudo nas regiões onde se instalam frações do complexo 

agroindustrial - CAI. 
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menos braços em efetivo trabalho em relação aos meios de produção em operação em 

dado capital, mesmo havendo, em números absolutos, mais trabalhadores à disposição. 

Ou seja, se há menos trabalhadores proporcionalmente ao capital global investido, isto 

se deve ao fato de que os meios de produção suprem e superam o trabalho que antes era, 

em termos de quantidade de produtos, executado pelo trabalho vivo. A implicação disto, 

para o capital, como já demonstramos, é a intensificação progressiva da tendência 

declinante da taxa de lucro. Para a classe trabalhadora, as implicações vão desde seu 

aumento absoluto, bem como o aumento da superpopulação relativa, aumento da 

miséria para os trabalhadores etc. 

Cleaver (1981) afirma que qualquer leitura de O Capital de Marx deve ser 

uma leitura política. Há leituras de cunho filosófico, econômico, sociológico etc. Em 

que pese todos estes elementos componham o fundamento da obra, esta, contudo, é uma 

investigação da realidade social produzida pelo capitalismo e que este tendencialmente 

apresenta as possibilidades de sua própria ruína. Estas possibilidades encontram na 

prática do proletariado sua expressão política mais acabada. Por isto, Cleaver defende 

que uma leitura de O Capital deve ser eminentemente política. 

Não objetivamos em nossa investigação analisar O Capital em si. Os 

conceitos ali presentes nos são somente o ponto de partida que nos permite galgar 

palmos de compreensão acerca do meio técnico-científico. Esta interpretação de Cleaver 

é tão acertada, que ao analisarmos o processo de constituição dos meios de produção, 

notadamente da maquinaria, através do estabelecimento da indústria moderna, 

identifica-se ser esta a forma adequada de capital fixo, ou seja, aquela forma de capital 

fixo que melhor serve aos desígnios do capital. Tanto em Marx (1983), quanto em Marx 

(2010) observamos este processo. Na análise do desenvolvimento do capital, passando 

da “cooperação simples”, para a “divisão do trabalho” (manufatura) e por último para a 

“maquinofatura” o que se percebe é o caráter político do desenvolvimento das formas 

de organização do processo de trabalho e o papel que a maquinaria e a ciência 

desempenham nisto. Não vou desenvolver isto de modo mais aprofundado, pois foge ao 

escopo de nossa discussão
16

. O que é importante ressaltar, contudo, é o papel político do 

desenvolvimento dos meios de produção, notadamente os elementos fixos do capital 

constante. O desenvolvimento, por exemplo, do sistema de máquinas não é algo fortuito 

ou produto de um mecanismo econômico natural que regula o desenvolvimento da 
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 Cf. sobre isto: Marx (1983; 2010; 2011), Romero (2005), Gorz (1980), Marglin (1980), Bernardo 

(1977) entre outras obras. 
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sociedade capitalista. Pelo contrário, é um processo cujas determinações sociais de sua 

constituição e evolução são profundamente condicionados. A passagem da cooperação, 

à manufatura (divisão do trabalho) e à maquinofatura é um processo longo de 

subordinação do trabalho ao capital. Inicialmente subsumido formalmente para no final 

ser subsumido realmente. Os conceitos de subsunção real e formal do trabalho ao capital 

são desenvolvidos por Marx de modo a demonstrar como a relação-capital vai a pouco e 

pouco colonizando todo o processo de trabalho.  

Isto tudo está relacionado ao desenvolvimento das formas de extração de 

mais-valor. O mais-valor, como produto do mais-trabalho realizado sob relações 

capitalistas, é produto da relação entre trabalho necessário e trabalho excedente. Estes 

conceitos são fundamentais para a compreensão da produtividade do trabalho e como 

isto se relaciona com o desenvolvimento do capital constante e variável, logo, com a 

composição orgânica do capital. O trabalho necessário é aquele que o trabalhador 

desempenha com vistas à reprodução do valor de sua própria força de trabalho. O 

trabalho excedente ou sobretrabalho é aquele que sobra para o capitalista e no 

capitalismo assume a forma de mais-valor. Deste modo, a gana capitalista em reduzir o 

trabalho necessário para que mais sobretrabalho possa ser apropriado é uma constante 

na história do capitalismo. 

Quando na aurora do capitalismo, ainda durante grande parte do período 

manufatureiro, a produtividade do trabalho não tinha ainda alcançado os níveis 

encontráveis durante o período da grande indústria, a extração de mais-valor era 

garantida, de modo predominante, mas não exclusivo, através do prolongamento da 

jornada de trabalho. A isto, Marx denominou mais-valor absoluto. Com o 

desenvolvimento da sociedade capitalista, das lutas operárias que obrigaram em várias 

partes do mundo os capitalistas a reduzirem de modo forçado as jornadas de trabalho, a 

estratégia capitalista foi reduzir o tempo de trabalho necessário, aumentando assim o 

tempo de trabalho excedente, ambos realizados numa dada jornada de trabalho. Ou seja, 

se agora a classe capitalista não pode mais extrair o mais-valor prolongando a jornada 

de trabalho, resta-lhe, todavia, fazer isto intensificando o processo de trabalho, 

aumentando a produtividade, logo, reduzindo o tempo de trabalho necessário e 

aumentando o tempo de sobretrabalho. A isto Marx deu o nome de mais-valor relativo. 

O estabelecimento da maquinofatura como forma de capital fixo adequada 

ao capital é o produto de uma secular luta entre a classe trabalhadora e a classe 

capitalista. Tanto em Marx (1983), quanto em Marx (2010) há referências acerca do 
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papel político da maquinaria. Existiam inúmeros desenvolvimentos dos instrumentais de 

trabalho que eram diretamente ligados aos movimentos de greve. Eram 

desenvolvimentos tecnológicos que visavam exclusivamente punir os trabalhadores que 

afrontavam os interesses do capital. Ou seja, mesmo a máquina mais objetiva, regulada 

e produzida de acordo com os princípios da mecânica, termodinâmica etc. ao serem 

produzidas como forças produtivas entram imediatamente na trama de conflitos sociais 

que são inerentes à nossa sociedade. Não existe técnica neutra Ellul (1968), Gorz 

(1980), Marx (2010; 1983) etc. 

No período manufatureiro, o predomínio da divisão do trabalho era o 

fundamento sobre o qual se dava a exploração capitalista. Isto implica num dado 

desenvolvimento das forças produtivas, no qual o capital ainda não tem sob seu domínio 

tudo o que está em jogo no processo produtivo. Já domina o produto, o tempo de 

trabalho do trabalhador, tem o controle sobre grande parte do processo produtivo, tem a 

visão de conjunto sobre todo o processo etc., mas neste estágio, o trabalhador ainda é o 

detentor do saber sobre o trabalho que desenvolve. Por este período, o trabalhador não é 

mais o mestre-artesão das corporações de ofício, que agora já estão quase extintas ou 

mesmo completamente relegadas ao museu da história. Contudo, é ele ainda que detém 

o saber sobre o ofício que executa. É um artesão submetido à divisão do trabalho, 

expropriado dos meios de produção, assalariado etc., mas ainda sim, um trabalhador que 

controla, em oposição aos seus superiores dentro do local de trabalho e ao capitalista, o 

saber sobre seu ofício. Não é raro, neste momento da história da produção capitalista, os 

melhoramentos e aperfeiçoamentos dos instrumentais de trabalho serem feitos pelos 

próprios operários ou sugeridos por eles. Isto desaparece quase que completamente com 

o estabelecimento da grande indústria. 

A maquinaria consegue colocar um fim a este último reduto do trabalhador. 

Todo o saber agora está contido no próprio instrumento de trabalho e a ciência nisto 

desempenha papel fundamental
17

. O trabalhador agora é um apêndice da máquina, do 

instrumento de trabalho, enfim, do capital fixo. Todo o processo de alienação está agora 

completo. O trabalhador foi completamente expropriado. Nada mais está sob seu 

controle e a maquinaria foi o golpe de misericórdia, a culminação de todo um processo 

                                                 
17

 A ciência como saber que aplicado no processo produtivo aliena o trabalhador, apresenta-se a ele como 

algo estranho que o submete: “A ciência, que força os membros inanimados da maquinaria a agirem 

adequadamente como autômatos por sua construção, não existe na consciência do trabalhador, mas atua 

sobre ele por meio da máquina como poder estranho, como poder da própria máquina” (Marx, 2011, p. 

581) 
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de desenvolvimento da sociedade capitalista. Ou seja, o desenvolvimento técnico não é 

algo fortuito, não é algo que se dê de modo automático. É, isto sim, um processo social 

que se desenvolve e toma forma à medida que a relação-capital coloniza o conjunto da 

vida social. Nada parece escapar a este imperativo. Nem mesmo a ciência dele está fora, 

muito pelo contrário, é de corpo e alma submetida a esta relação. Só passa a ter sentido 

social se nele estiver inserida. A especulação filosófica aqui já não tem mais nenhum 

sentido. O capitalismo corta o último fio que prendia a filosofia, agora ela é, para os 

interesses do capital, um saber completamente ultrapassado. 

A ciência, pelo contrário, passa a ter um vigor completamente inovado, pois 

é o saber que dela deriva que permite haver um pulo qualitativo em termos de 

aprimoramento e invenção de novos procedimentos e novas técnicas. Contudo, é 

necessário destacar que a ciência não é causadora de todo o processo, pelo contrário, é 

seu produto e dele faz parte como tudo o mais. A ciência é, portanto, submetida à 

relação-capital e passa a fazer parte dela. A acumulação de capital passa a condicionar a 

produção científica e não a produção científica determinar o capital. 

Portanto, segundo Marx: 

 

A acumulação do saber e da habilidade, das forças produtivas gerais 

do cérebro social, é desse modo absorvida no capital em oposição ao 

trabalho, e aparece consequentemente como qualidade do capital, mais 

precisamente do capital fixo, na medida em que ele ingressa como 

meio de produção propriamente dito no processo de produção. A 

maquinaria aparece, portanto, como a forma mais adequada do 

capital fixo, e o capital fixo, na medida em que o capital é 

considerado na relação consigo mesmo, como a forma mais adequada 

do capital de modo geral (MARX, 2011, p. 582). (grifos meus) 

 

Vê-se, deste modo, que o capital fixo, sedimentado como maquinaria, é a 

forma mais adequada do capital explorar a força de trabalho. Desempenha um papel 

central no processo de constituição e consolidação da relação-capital. O 

desenvolvimento do sistema de máquinas dentro dos locais de trabalho é um processo 

histórico condicionado por inúmeras determinações sociais, das quais a luta de classes e 

oposição de interesses entre as classes fundamentais do capitalismo desempenha papel 

central, sendo sua determinação fundamental. Além de alijar completamente o 

trabalhador, ou melhor, de culminar um processo histórico de múltiplas alienações, a 

maquinaria permite um aumento da produtividade nunca antes experimentado na 

história da humanidade. A maquinaria cria as condições para a explosão de um mundo 
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de riquezas, de abundância de produtos-mercadorias etc. que sem seu advento eram 

inconcebíveis. Disto resulta que há cada vez menos mais-valor sendo destinado à 

produção dos bens imediatos à população. Isto cria as condições para que os capitais 

fixos comecem a proliferar pelo conjunto de toda a sociedade, abarcando agora todos 

os lugares da vida. Ou seja, à medida que há a possibilidade de aumento sem 

precedentes da produtividade, abre-se margem para que a produção do meio técnico-

científico se dê com maior clareza.  

A tese que buscarei desenvolver a partir de agora é que o meio técnico-

científico resulta de um colossal desenvolvimento dos capitais fixos. Isto permite que 

uma grande parcela de capitais seja destinada a áreas que não estão diretamente ligadas 

à produção imediata. Este aspecto é, de nosso ponto de vista, a pedra angular, o 

elemento costurador, do ponto de vista conceitual, que nos permite compreender a 

constituição de um meio geográfico completamente diferente dos meios geográficos que 

precederam a sociedade moderna
18

. 

A ciência e a informação, elementos tão enfatizados por Milton Santos em 

sua elaboração do conceito de meio técnico-científico-informacional só aparecem num 

momento posterior de nossa elaboração. A ciência é mais resultado do que causa de 

todo o processo. Mantemos a denominação meio técnico-científico por considerar que é 

infrutífero criar uma nova terminologia para a coisa, mas queremos aqui destacar 

nossa divergência quanto à formulação feita pelo famoso geógrafo brasileiro. Sua 

centralidade está focada no papel ativo da ciência e da informação, de nossa parte, 

consideramos que a ciência é tão-somente parte componente do processo e não pode ser 

erigida em questão fundamental. Naturalmente que o papel da pesquisa científica é algo 

que deve ser incorporado de modo sério na análise, contudo, consideramos que ela 

aparece como resultado de todo um conjunto de elementos que foram gestados no seio 

da própria “inteligência social”. Ou seja, a ciência interfere como momento a posteriori, 

mas ao interferir compõe a gama do processo como um todo.  

Para a compreensão do desenvolvimento das forças produtivas, notadamente 

o capital fixo, a determinação fundamental não é a aplicação da ciência, mas sim a 

                                                 
18

 Segundo Marx, discutindo a relação entre concentração e centralização de capitais: “O mundo ainda 

estaria sem estradas de ferro, caso ficasse esperando até que a acumulação de alguns capitais individuais 

alcançasse o tamanho requerido para a construção de uma estrada de ferro. No entanto, a centralização 

mediante as sociedades por ações chegou a esse resultado num piscar de olhos” (Marx, 1984, p. 198) 

(grifos meus). Fica evidente como a constituição do meio técnico-científico está diretamente relacionada 

ao movimento do capital, o qual implica em acumulação (concentração) e esta conduz aos processos de 

centralização etc. Há unidade entre a produção do meio técnico e o processo de produção material da 

vida. 
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divisão do trabalho, que vai parcelando o trabalho do trabalhador e neste processo, na 

própria prática real da realização do processo de trabalho desenvolve uma inteligência 

que é depois apropriada pelo saber (ciência) e ao fazer-se isto, este saber é novamente 

reincorporado a todo o processo. 

Para Marx: 

 

A invenção torna-se então um negócio e a aplicação da ciência à 

própria produção imediata, um critério que a determina e solicita. 

Porém, esta não é a vida que deu origem à maquinaria no geral, e 

menos ainda a via pela qual ela avança no detalhe. Tal via é a análise 

– pela divisão do trabalho, que transforma as operações dos 

trabalhadores cada vez mais em operações mecânicas, de tal modo que 

a certa altura o mecanismo pode ocupar os seus lugares (MARX, 

2011, p. 587). 

 

O papel da ciência não é, de qualquer forma, desprezável. Mas ele já chega 

num momento posterior. 

 

Contudo, o desenvolvimento da maquinaria por essa via só ocorre 

quando a grande indústria atingiu um estágio mais elevado e o 

conjunto das ciências já se encontra cativo a serviço do capital; por 

outro lado, a própria maquinaria existente já proporciona elevados 

recursos (MARX, 2011, p. 587). 

 

E, para finalizar esta reflexão: 

 

O desenvolvimento do capital fixo indica até que ponto o saber social 

geral, conhecimento, deveio força produtiva imediata e, em 

consequência, até que ponto as próprias condições do processo vital 

da sociedade ficaram sob o controle do intelecto geral e foram 

reorganizadas em conformidade com ele (MARX, 2011, p. 589). 

 

A determinação fundamental do processo de constituição do meio técnico-

científico não é, no final das contas, o desenvolvimento da ciência, mas sim como esta 

pode ser desenvolvida a partir da constituição das condições técnicas criadas pelo 

capital. E isto está em estreita relação com o aumento da produtividade. Agora, com o 

sistema de máquinas completamente estabelecido, com uma produção agrícola e 

industrial em escala nunca antes vista na história da humanidade, também a produção do 

novo meio geográfico adquirirá esta formatação, será uma unidade com esta nova etapa. 

O grande desenvolvimento do capital fixo implica necessariamente uma 

grande produtividade, pois o capital fixo não é produto direcionado ao consumo direto. 
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Na mesma medida, há cada vez mais aumento do capital fixo em relação aos produtos 

diretos consumidos pela comunidade. Assim, para que haja uma poderosa inversão de 

capitais em capital fixo, é necessário que a produtividade garanta a manutenção dos 

produtos comuns à sociedade.  Da mesma forma, é a partir daí que uma parte do capital 

fixo pode ser investida em capital fixo não diretamente empregado na produção 

(estradas, ferrovias, portos, aeroportos, telecomunicações etc.). Deste modo, diríamos, a 

condição social do capital para que se produza o meio técnico-científico, encontra-se 

num âmbito que ao invés de ser determinado, determina, em última instância, a ciência 

e a informação. 

 

Assim como a magnitude do trabalho excedente relativo depende da 

produtividade do trabalho necessário, a magnitude do tempo de 

trabalho – vivo e objetivado – empregado na produção do capital fixo 

depende da produtividade do tempo de trabalho destinado à produção 

direta de produtos. A condição para isso é população excedente 

(desde esse ponto de vista), bem como produção excedente. I. e., o 

resultado do tempo empregado na produção imediata tem de ser 

muito grande relativamente ao que é imediatamente necessário na 

reprodução do capital empregado nesses ramos da indústria. Quanto 

menos o capital fixo produz frutos imediatamente, quanto menos 

interfere no processo de produção imediato, tanto maior tem de ser 

essa população e essa produção excedentes relativas; ou seja, mais 

para construir ferrovias, canais, aquedutos, telégrafos etc. que para 

produzir maquinaria diretamente ativa no processo de produção 

imediato (MARX, 2011, p. 590). (grifos meus) 

 

Ou seja, para que haja um meio técnico-científico, é necessário, sobretudo, 

que haja já relações sociais capitalistas desenvolvidas a tal ponto que permita que 

grande parte do capital fixo investido seja direcionada a lugares não diretamente ligados 

à produção imediata (tanto de produtos de consumo direto pela população, quanto 

capitais fixos diretamente ligados à produção destes produtos). Da mesma forma, na 

produção imediata já é necessário que se verifique uma poderosa e crescente 

composição orgânica do capital, pois o meio técnico-científico não é algo exterior aos 

locais de produção (fábricas, campos etc.), embora também não se restrinja a eles. A 

ciência entra aqui, nos termos de nossa argumentação, como parte de todo um processo 

social que incorpora também a ciência e esta, à medida que se torna cada vez mais serva 

do capital, tem como meta de suas pesquisas e investigações
19

, uma verdadeira obsessão 

                                                 
19

 Para uma demonstração de como isto se deu da aurora do capitalismo até aproximadamente as 

primeiras décadas do século 20, embora sem a necessária perspectiva crítica, cf. Hogben (1952) 
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em fazer avançar o aparato técnico que se materializa em “sistemas de engenharia”, para 

utilizar aqui uma expressão de Milton Santos. 

Como dissemos, Milton Santos percebeu este conjunto de coisas, mas não o 

desenvolveu de modo suficiente. Somente, em alguns poucos momentos, ele apresenta 

lampejos no que se refere a isto. Mas existe, de qualquer forma em suas argumentações, 

uma forma de conceber todo o processo, no qual o papel da ciência e da informação 

assumem demasiada centralidade. De nosso ponto de vista, isto inverte a questão, pois 

coloca como determinante, algo que é, na verdade determinado. Em seu livro Espaço e 

Método, afirma: 

 

Todavia, apenas recentemente é que se pode falar num meio técnico-

científico, contemporâneo do período de mesmo nome da civilização 

humana. Esse período coincide com o desenvolvimento da ciência das 

técnicas, isto é, da tecnologia, e, desse modo, com a possibilidade de 

aplicar a ciência ao processo produtivo (SANTOS, 1997a, p. 37) 

 

Nesse livro, publicado em meados dos anos de 1980, ele defende que este 

novo período, o período técnico-científico, começa a se desenvolver após o fim da 

segunda Guerra Mundial. De nossa parte, consideramos que a constituição do meio 

técnico-científico se conforma na medida em que o processo de acumulação de capital 

se estabelece. As formas históricas que assume esse processo variam, obviamente, com 

as mudanças históricas, sobretudo no que se refere às transformações do processo de 

acumulação. Assim, à medida que se estabelece a grande indústria, que se passa da 

manufatura para a maquinofatura, momento no qual o desenvolvimento dos capitais 

fixos assume importância capital no desenvolvimento da produção capitalista etc., 

localizo a constituição do meio técnico-científico. Retomarei isto mais à frente. Por 

agora, basta vermos que em Milton Santos, a ciência é o elemento constituinte de tal 

meio técnico-científico. Na verdade, a ciência é uma determinação formal do processo e 

não a sua constituinte fundamental. Para nós a determinação fundamental do processo é 

no final das contas o aumento da composição orgânica do capital, ou seja, a 

possibilidade de um quantum cada vez maior de capitais serem destinados à parte 

constante do capital e notadamente sua parte fixa.  

Milton Santos, como informei, até percebe isto, mas não sai do nível da 

constatação. Afirma ainda em seu Espaço e Método: “O processo de evolução do meio 

técnico corresponde, pois, a um aumento no uso do capital constante, fixo” (SANTOS, 

1997a, p.42). Esta afirmação é completamente correta. Mas, de suas afirmações, não se 
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depreende mais nada além disto. É necessário, partindo da teoria marxista da 

reprodução do capital, demonstrar como isto se dá e quais as implicações “espaciais” de 

todo o processo. 

Além disto, em outros momentos, tal como em sua obra A Natureza do 

Espaço, confunde capital fixo com capital constante
20

, tomando as duas coisas como 

sendo distintas, sendo que na verdade, o capital fixo é uma forma de o capital constante 

se apresentar, sendo sua outra componente o capital circulante. Ou seja, há em Milton 

Santos momentos de sua análise que trazem luzes à compreensão do processo, mas estas 

ao mesmo tempo que se aproximam como lampejos explicativos fogem na mesma 

medida que nos aproximamos dela, pois se configuram como brumas que obscurecem 

em certa medida os fenômenos. É necessário, portanto, colocarmos os pontos nos seus 

devidos lugares, reconhecermos as contribuições e ao mesmo tempo irmos em frente 

avançando onde nossa perspicácia teórica permitir. 

O que quero destacar de modo mais enfático é que a produção do meio 

técnico científico é obra do modo de produção capitalista. Nisto estamos em inteiro 

acordo com Milton Santos, nossa divergência se apresenta em outro âmbito. Sendo 

nosso ponto de partida diferente, nosso ponto de chegada acabou sendo também 

diferente. Ainda não esgotamos todo o conjunto de liames que obrigatoriamente a 

questão envolve. Quisemos destacar aqui tão-somente o vínculo que há entre o processo 

de acumulação do capital e a constituição do meio técnico-científico. Retomarei ainda 

estas questões para inseri-las num corpo interpretativo mais amplo, incorporando de 

maneira mais evidente a questão territorial. Por agora, nos é suficiente o que está dito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 “Ao mesmo tempo em que aumenta a importância dos capitais fixos (estradas, pontes, silos, terra arada 

etc.) e dos capitais constantes (maquinário, veículos, sementes especializadas, fertilizantes, pesticidas 

etc.) (...)” (SANTOS, 1997, p. 191). Na verdade, como já demonstramos, tanto um como outro são partes 

do capital constante, sendo que estradas, rodovias etc. são os capitais fixos que se desenvolvem sem 

serem elementos da produção imediata, embora a ela estejam diretamente ligados, sendo na verdade 

condicionados por ela; e sementes, fertilizantes etc. são partes circulantes do capital constante. 
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CAPÍTULO 2 – Goiás: do meio “natural” ao meio técnico-

científico 
 

Do que afirmamos no capítulo anterior, depreende-se que o meio técnico-

científico é um produto historicamente determinado. Isto tem uma implicação 

metodológica séria: não podemos procurar nenhum meio técnico-científico em 

sociedades pré-capitalistas. Da mesma forma que é um tremendo equívoco analisar as 

sociedades pretéritas com os conceitos de nosso tempo, é também uma grande inversão 

analisar os meios geográficos por este prisma. 

O meio técnico-científico é tão-somente a última forma historicamente dada 

de a humanidade construir um meio geográfico determinado. Este é, portanto, a forma 

mais acabada, mais desenvolvida, justamente por ser engendrado por tais relações de 

produção. Ele abre, portanto, a possibilidade de compreendermos as formas menos 

desenvolvidas em relação a ele (por desenvolvido, entenda-se desenvolvimento das 

forças produtivas). Compreendendo, portanto, o meio técnico-científico, temos à nossa 

disposição os dispositivos metodológicos adequados para estudarmos os meios 

geográficos que o precederam. 

É disto que nos ocuparemos agora. 

Aqui cabe, contudo, uma rápida distinção entre concreto e empírico, para 

que nossa reflexão seja melhor compreendida. O empírico remete aos “dados” 

acessíveis à experiência. Quando dizemos que recorremos ao empírico para descrever 

determinada realidade, nos referimos, via de regra, há um conjunto de informações 

isoladas da realidade (fotografias, quadros e tabelas estatísticos, entrevistas, 

questionários, observações in loco etc.). Estes “dados” são selecionados, organizados, 

classificados e descritos. Em seguida, de acordo com a competência de quem os 

manipula, são analisados e inseridos dentro de tal ou tal teoria previamente determinada 

ou elaborada e/ou reelaborada pelo pesquisador em questão no processo de análise dos 

“dados”. O empírico remete a uma seleção mais ou menos arbitrária de fatos e 

informações devidamente classificados. Se se fica no nível deste procedimento, não se 

sai dos limites daquilo que Kosik (1976) denominou de “pseudoconcreticidade”
21

, ou 

seja, fica-se no limite da aparência dos processos. 

                                                 
21

 Segundo Kosik: “A pseudoconcreticidade é justamente a existência autônoma dos produtos do homem 

e a redução do homem ao nível da práxis utilitária. A destruição da pseudoconcreticidade é o processo de 

criação da realidade concreta e a visão da realidade, da sua concreticidade” (KOSIK, 1967, p. 24) 
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O concreto, pelo contrário, é uma forma de construção da realidade concreta 

no pensamento. Trata-se de criação conceitual com vistas à elaboração de uma 

interpretação concreta da realidade. O concreto é “síntese de múltiplas determinações” 

Marx (1982). Partir do concreto significa que se deve reconstituí-lo no pensamento 

(método da abstração), realizar a análise, ou seja, encontrar as múltiplas determinações 

do concreto e na mesma medida encontrar sua determinação fundamental, ou segundo 

as palavras de Marx, a “essência” do fenômeno. Este procedimento pode até fazer uso 

de “dados” retirados diretamente de processos empíricos. Estes, contudo, não consistem 

no cerne da análise, são tão-somente aportes a partir dos quais pode-se elaborar uma 

teoria interpretativa do fenômeno em análise. Geralmente, o uso de “dados” empíricos 

nos quadros de uma leitura com vistas a determinar a “concreticidade”, para utilizar 

expressão de Kosik (1976), deve ser feito com bastante cautela, visto os “dados” 

empíricos não serem propriamente “dados”, mas sim construções realizadas por quem 

os elaborou (instituições, pesquisadores etc.)
22

. 

A maneira como apresentamos até agora o meio técnico-científico é um 

produto deste procedimento metodológico. O desafio que temos agora à nossa frente é 

identificar como este se processou nos limites do território goiano. Vamos, por agora, 

abstraí-lo do conjunto das determinações que estão envolvidas em sua constituição, 

notadamente as relações com o restante do Brasil e deste com o capitalismo em escala 

mundial. Só nos referiremos a estas múltiplas escalas quando forem imprescindíveis à 

análise. A abstração aqui é o recurso mental que nos permite trabalhar os elementos da 

realidade no pensamento. Fique claro, portanto, que abstrair temporariamente Goiás de 

uma relação escalar, não implica em compreender que ele tenha se constituído fora 

desta relação. A separação é meramente analítica, ou seja, serve a fins de análise.  

Adotamos aqui o mesmo procedimento de Santos (1997) e Santos e Silveira 

(2002) que apresentam a sucessão dos meios geográficos da humanidade em geral e do 

Brasil em particular em “meio natural”, “meio técnico” e “meio técnico-científico-

informacional”. Com relação a este último, a terminologia que estou adotando é meio 

técnico-científico. O porquê disto deve-se à maneira como elaboramos a questão 

anteriormente. Assim, o território goiano teria passado por estes sucessivos meios 

geográficos. Vejamos cada um em separado. 
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 Não vou me estender mais sobre a questão, para tanto, consulte-se: Marx (1982; 1983); Kosik (1976); 

Korsch (1977) Viana (2007a; 2007b) entre outros. 
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Antes, contudo, só uma advertência, o objetivo aqui não é apresentar 

nenhum achado histórico novo, nem apresentar uma nova interpretação acerca do 

desenvolvimento do território goiano. Trata-se, isto sim, de, a partir de alguns aportes 

de caráter eminentemente geográfico, fazermos uma leitura da constituição do território 

goiano. Não se trata de dizer como Santos e Silveira (2002), em referência ao Brasil, de 

fazer falar o país pela via do território, onde, em nosso caso, seria fazer falar Goiás pela 

via do território. Nosso objetivo é muito mais modesto. Trata-se, na verdade, de lançar 

as bases “histórico-geográficas” (Soja, 1993) de constituição do território goiano. Nossa 

excursão histórica terá como único objetivo apresentar as condições a partir das quais se 

constituiu o meio técnico-científico em Goiás. 

 

2.1. O meio “natural” e as bandeiras e descidas 

 

O estado de Goiás situa-se na área core dos Cerrados brasileiros. Como é 

sabido e apontado por vários autores, o Cerrado é um mosaico de várias fitofisionomias, 

fato que complexifica sobremaneira os vários ecossistemas que o compõe. De um ponto 

de vista ecossistêmico, os Cerrados são uma interconexão complexa entre clima, relevo, 

estruturas e formações geológicas, solos, vegetação e fauna. Situado em sua grande 

maioria no planalto central brasileiro, estas áreas começaram a ser ocupadas há pelo 

menos 11.000 AP (onze mil anos antes do presente). Ou seja, a chegada dos 

colonizadores aqui por estas terras significa, do ponto de vista cronológico, somente a 

epiderme no que se refere à ocupação. Contudo, como veremos, do ponto de vista 

geográfico, é uma verdadeira transfiguração. 

Barbosa (2004), discutindo a paleo-ocupação do território goiano-

tocantinense, divide-a em três grandes períodos: a) Paleoíndio – de 11.000 AP a 9.000 

AP; b) Arcaico – de 9.000 AP a 3.000 AP; c) Ceramista-agricultor – 3.000 AP até, em 

certa medida, aos dias atuais. Nos dois primeiros períodos dominou o modus vivendis 

dos caçadores-coletores, em que pese no período Arcaico já se começasse a aparecer 

algumas condições que possibilitassem uma certa horticultura. Contudo, a prática das 

tribos era a de caçar e coletar. A partir do terceiro período, por volta de 3.000 AP 

surgem efetivamente os primeiros registros de povos sedentarizados, com práticas de 

horticultura mais definidas, constituição de aldeias, enfim, trata-se de uma revolução 

tecnológica sendo operada no seio destas comunidades. Estas transformações ocasionam 

grandes mudanças em sua relação com a natureza. 
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Segundo Barbosa, em 3.000 AP 

 

(...) surgiram as aldeias como são atualmente conhecidas; isto ocorreu 

principalmente por que as roças, que tinham de ser cuidadas e vigiadas 

eram implantadas nos vales férteis, geralmente longe das áreas de 

abrigos naturais. O aumento populacional provocado pela agricultura 

introduz mudanças significativas na organização social, tornando a 

sociedade, de modo geral, mais complexa que nos períodos Paleoíndio 

e Arcaico. 

Por que as populações conheciam o uso e fabrico da cerâmica e a 

agricultura nesse período, ele foi denominado Período Ceramista 

Agricultor. Esse modelo foi encontrado em 1500 pelos portugueses e, 

sob circunstâncias especiais, perdura até hoje (BARBOSA, 2004, p. 

34). 

 

É difícil fazer-se uma correlação direta entre os vários registros 

arqueológicos e as poucas notas deixadas, principalmente por viajantes, de meados a 

finais do século 19 sobre o modo de vida e relações de produção comuns aos indígenas 

aqui dos cerrados brasileiros. Isto se deve a que os relatos etnográficos do século 19 já 

evidenciam comunidades dilaceradas e muitas em vias de extinção e não comunidades 

pujantes e fortes como deveriam ser quando da chegada dos bandeirantes e religiosos 

aqui por estas terras. De qualquer forma, o autor faz vários apontamentos de que pode 

sim haver tal correlação e várias características presentes nos sítios arqueológicos estão 

também descritas em alguns relatos, fato este que evidencia um processo muito lento de 

transformação das relações de produção nestas sociedades. 

Ainda segundo Barbosa: 

 

A partir de 3000 AP, a técnica de cultivar alimentos -  o trabalho da 

terra e o devido processamento de sementes – e as técnicas de fabricar 

vasilhames de cerâmica e construir casas mais elaboradas começaram 

a ser conhecidas paulatinamente pelas populações aborígenes com 

economia de caça e coleta, as quais já habitavam o Planalto Central 

Brasileiro. (...) As inovações, sempre acompanhadas por outros 

descobrimentos, imprimiram novos modelos de organização social e 

espacial, bem como novas possibilidades de sobrevivência 

(BARBOSA, 2004, p. 35). (grifos meus) 

 

O fato é que quando as primeiras bandeiras passaram por onde hoje são os 

estados de Goiás e Tocantins nos idos do século 17, encontraram por aqui tribos 

nômades, seminômades, bem como povos agricultores que já se encontravam 

sedentarizados. Conforme citam vários autores, encontrava-se por aqui nos século 17, 

18 e 19 as seguintes tribos: ao sul, os Kayapó e Goyá; na Ilha do Bananal e 
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proximidades, os Karajá e Javaé; no território que hoje pertence ao estado do Tocantins, 

podia-se encontrar, por exemplo, os Avá-Canoeiro e Xavante às margens dos Rio 

Tocantins e Araguaia; na porção mais oriental do Tocantins, na divisa com Bahia e 

Maranhão, os povos Xerente, Acroá e Xakriabá; no Bico do Papagaio, os Apinangé, 

Krahô e Xambioá etc.
23

 

Do ponto de vista da constituição do meio geográfico destas populações, o 

que se constata é uma profunda subordinação dos tempos, dos ritmos, dos 

deslocamentos etc. à dinâmica mesma da natureza. As possibilidades de modificações 

drásticas dos sistemas naturais eram inexistentes para estas comunidades. Mesmo 

aquelas que se dedicavam à agricultura de forma mais sistemática, não raras vezes 

mudavam as aldeias de lugar e rapidamente o Cerrado se recompunha, ficando ali onde 

outrora houvera roças, poucos ou nenhum vestígio das práticas agrícolas. 

Isto não implica, de forma alguma, que não houvesse ali um meio 

sociocultural construído. Quando se fala em sociedades humanas, é intrínseco a 

constituição de um meio também humanizado. O que varia é, de acordo com o 

desenvolvimento das forças produtivas, a capacidade técnica de alterar de forma mais 

ou menos substancial o meio natural. Assim, é muito acertada a ressalva que Santos e 

Silveira (2002) fazem ao uso das denominações meio “natural” ou “pré-técnico”. 

Ambas devem ser situadas de modo muito preciso, pois é impossível qualquer ação 

humana que seja destituída de um dado saber técnico. Sejam técnicas de marcar os 

territórios com suas pinturas rupestres, com seus rituais de sepultamento, com suas 

ferramentas elaboradas para fins de caça e pesca etc.; sejam as técnicas primitivas 

(primeiras) de selecionar sementes, plantar, criar animais, construir aldeias etc. São 

todas técnicas que de uma ou outra maneira imprimem no espaço uma marca que é 

inerentemente humana. Este meio primitivamente humanizado confundia-se ele próprio 

com a natureza primeira. Eram de certa forma indistintos do ponto de vista das 

dinâmicas ecossistêmicas. Isto não implica, contudo, que as marcas não fossem se 

acumulando ao meio e imprimindo ali características que somente comunidades 

humanas poderiam fazer. 

É salutar aqui as afirmações de Milton Santos, segundo as quais: “Esse meio 

natural generalizado era utilizado pelo homem sem grandes transformações. As técnicas 

e o trabalho se casavam com as dádivas da natureza, com a qual se relacionavam sem 
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 Para uma discussão mais aprofundada sobre isto, cf. Barbosa (2004); Giraldin (2004) entre vários 

outros. 
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outra mediação” (SANTOS, 1997, p. 188). E, complementando, afirma: “Esses sistemas 

técnicos sem objetos técnicos não eram, pois, agressivos, pelo fato de serem 

indissolúveis em relação à Natureza que, em sua operação, ajudavam a reconstituir” 

(SANTOS, 1997, p. 188) (grifos meus). 

Ou seja, havia uma relação de unidade entre as práticas produtivas e 

culturais dos povos indígenas e as dinâmicas próprias dos sistemas naturais. Esta se 

devia, obviamente, não a uma ação intencional e consciente destes povos em 

“preservar” a natureza. Este discurso de preservação é um produto direto da sociedade 

moderna. A relação que os povos indígenas tinham com o meio era de certa 

subordinação, pois as forças produtivas de que dispunham não lhes permitiam ir além 

daquilo que faziam. Se a relação era passível de uma certa “harmonia”, isto se devia, em 

grande medida, à própria capacidade reprodutiva destas comunidades. 

O fato é que, durante, pelo menos 11.000 mil anos as relações de produção, 

bem como o modus operandi do relacionamento destes povos com seu meio variou 

pouco. Esta estabilidade ou lógica lenta de mudança na substância das relações sociais é 

uma característica própria às sociedades “tradicionais” e tradicional aqui tem um 

sentido bem delimitado, ou seja, trata-se de sociedades pré-capitalistas e não-

capitalistas.  

Estas sociedades indígenas constituídas começam a entrar na lógica da 

“história mundial”, quando já desde o século 17 começam a ser vitimizadas pelo flagelo 

da apreensão para fins de trabalho escravo, sendo ou não abrandado pela Igreja 

Católica. Quando as “bandeiras” paulistas, bem como as “descidas” dos religiosos 

vindos do Pará, principalmente, começam a transitar com maior intensidade pelas terras 

que hoje compõem os estados de Goiás e Tocantins, estas comunidades passam, pela 

espada ou pela cruz a se inserirem numa lógica que lhes era até então completamente 

estranha. 

O que é importante para fins de nossos estudos, é a insistência dos 

colonizadores em submeter o modo de vida, ou seja, as relações de produção, as práticas 

culturais, religiosas etc. destes povos a uma nova forma de se organizar e produzir. Isto 

não foi de modo algum harmonioso. Entre os historiadores que pesquisaram e 

pesquisam a história da constituição do estado de Goiás são numerosas as referências a 

ataques dos povos indígenas a arraiais, vilas e fazendas durante todo o período colonial, 

não deixando de existir durante o período imperial e entrando ainda pelo século 20. Os 

assassinatos, roubos etc. eram constantes. Da mesma forma, a resposta dos 
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colonizadores não era também nenhum pouco amistosa. Várias foram as bandeiras 

constituídas com o intuito de submeter os indígenas que se negavam a se sujeitar ao 

julgo do colonizador
24

.  

O fato é que a chegada dos colonizadores paulistas e portugueses altera ou 

pelo menos retira as comunidades indígenas da antiga normalidade. Novas relações 

sociais começam a ser gestadas no seio dos cerrados. Logo começam a aparecer também 

novas formas geográficas. O meio começa a ser alterado de forma diferenciada ao que 

vinha até então sendo efetivado. Isto se deve a que novas relações de produção 

começam a ser instaladas. Este fato altera o modo como até então se produziam as 

técnicas por aqui, logo, a própria forma de produzir o meio geográfico. É disto que 

trataremos agora  

 

2.2. Os sucessivos meios técnicos em Goiás 

 

2.2.1. O meio técnico da atividade mineratória e o lançamento dos marcos territoriais: 

lavras, povoados, caminhos, quilombos e aldeamentos 

 

A área hoje compreendida pelo território goiano é ocupada, como 

observamos, há milênios. Podemos dizer, contudo, que ela passa a entrar na história 

mundial (e história mundial é para nós o estabelecimento do modo de produção 

capitalista) quando é absorvida pelo sistema colonial em voga no Brasil desde o 

descobrimento. Tal como observa Bertran (1988), a introdução da história goiana, desde 

seus primórdios a partir do momento em que entra na lógica colonial, já está 

diretamente atrelada ao desenvolvimento do capitalismo que se consolidava na Europa. 

O modo de produção capitalista ao se constituir já articula num único sistema mundial 

todos os territórios direta ou indiretamente a ele vinculados. O capitalismo já nasce 

mundial. Isto não implica, de forma alguma, que as relações de produção propriamente 

capitalistas estejam, por esta época, espalhadas pelo mundo todo. O que ocorre, na 

verdade, é que o capitalismo nascente na Europa subordina territórios no mundo inteiro 

à sua lógica, sem, ainda por este período, alterar materialmente estas relações
25

. 
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 Cf. sobre a história e dramaticidade destes conflitos: Parente (2007); Salles (1992); Estevam (2004); 

Palacin e Moraes (2008); Palacin (2001); Giraldin (2004) etc. 
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 “Daí o lapso tão frequente entre nossos estudiosos de procurarem uma “introdução” regional ao 

capitalismo, quando este na verdade já estava por trás, em plano global, da mão do mineiro garimpeiro ou 
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Quando a sanha colonial ibérica se consolida na América, articulando num 

único sistema três continentes: África, América e Europa, o que se observa é que 

relações sociais características vão se cristalizando nos teatros coloniais. E a relação 

social de produção fundamental que se estabelece no Brasil é o escravismo, fundado na 

sujeição do trabalho negro e indígena. Esta relação de produção vai assumindo 

diferentes feições territoriais por onde se estabelece e de acordo com o período 

histórico, vede, por exemplo, os engenhos no nordeste, os cafezais no sudeste, as minas 

em Minas Gerais etc. O que nos interessa aqui é como isto se opera na atividade 

mineratória, notadamente em Goiás. 

Há uma extensa bibliografia sobre a atividade mineratória em Goiás no 

período colonial. É com base nela que apresentaremos aqui os elementos que mais nos 

interessam. Que tipo de meio técnico constituiu-se em Goiás durante a atividade 

mineratória?  

Não se trata, por certo, de um meio técnico-científico, este só se consolidará 

em Goiás dois séculos e meio depois. A atividade mineratória em Goiás está 

diretamente ligada ao processo de interiorização da coroa portuguesa pelos sertões do 

Brasil. Isto tem a ver com vários elementos, desde estratégia de consolidação do 

território colonial português, mediante ameaça de invasões estrangeiras, necessidade da 

coroa portuguesa em aumentar suas divisas de metais preciosos, realizar a preia de 

indígenas com fins de escravizá-los etc. Trata-se, portanto, de um conjunto de interesses 

que levam, principalmente, os paulistas a se embrenharem pelos sertões. 

Há, segundo Palacin (2001), notícia de bandeiras pelas terras que hoje são o 

estado de Goiás, desde o século 16, sendo a primeira registrada a de Macedo e 

Domingos Luis Grau (1590-1593). Durante todo século 17, até a Bandeira do 

Anhanguera, saída de São Paulo em 1720, várias foram as bandeiras que percorreram 

este território. Por isto que Palacin afirma: 

 

Assim, com o favor oficial e a impaciência empreendedora dos 

paulistas, preparava-se em São Paulo, no começo da terceira década 

do século XVIII, o descobrimento definitivo de Goiás. Descobrimento 

definitivo, pois percorrido regularmente durante mais de um século 

pelas bandeiras, descritos seus caminhos nos roteiros, representado em 

São Paulo e nas demais capitanias pelos índios cativos e suas tribos, 

mal se pode dizer que antes do Anhanguera Goiás fosse desconhecido 

(PALACIN, 2001, p. 16) 

                                                                                                                                               
do fazendeiro que vinha otimizar economias “naturais”, que de naturais só possuíam a condição de ainda 

não terem sido exploradas” (BERTRAN, 1988, p. 6). 
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Durante os século 16 e 17, as bandeiras visavam, via de regra, a busca de 

indígenas para abastecer de mão de obra escrava as áreas mais desenvolvidas da 

colônia. No século 18, já com as minas em Minas Gerais rendendo dividendos à coroa, 

as bandeiras para as áreas que hoje são Goiás, Mato Grosso e Tocantins começam a ter 

também este objetivo. Descobertas as minas em Mato Grosso anos antes do que em 

Goiás, ficava cada vez mais notória a ânsia em se estabelecer aqui por estas terras. Foi o 

que de fato ocorreu. 

A dinâmica de ocupação característica das áreas mineiras é um processo 

avassalador que mobiliza populações inteiras, integra rapidamente áreas antes 

desvinculadas do território colonial, reorganiza espaços inteiros etc. Tudo isto é feito de 

forma bastante abrupta e da mesma forma que se estabelece de maneira rápida, também 

perde rapidamente a força e a volúpia, à medida que se escasseia a abundância de ouro, 

estas áreas começam a entrar em declínio. Palacin, referindo-se a este processo afirma: 

 

Suas fases são quase fatais: descobrimento, um período de expansão 

febril – caracterizado pela pressa e semi-anarquia – depois, um breve 

mas brilhante período de apogeu e, imediatamente, quase sem 

transição, a súbita decadência, prolongada às vezes como uma lenta 

agonia. Tal é o ciclo do ouro (PALACIN, 2001, p. 13). 

 

Foi justamente este o processo inicial de constituição do território Goiano. 

O que nos interessa aqui, de imediato, é o fato de a atividade mineira, de pronto, já 

estabelecer uma forma distinta do que se vinha fazendo a partir das atividades 

indígenas. Aquele meio produzido com vistas à satisfação das necessidades imediatas é 

prontamente substituído, melhor dizendo, passa a conflitar com um outro que já nascia 

integrado a uma dinâmica externa muito distinta da que estava aqui estabelecida. O que 

eram até então áreas destinadas à reprodução “natural” das comunidades indígenas é 

encaixada no mecanismo colonial. Isto de imediato já lhe traz consequências territoriais 

de monta, posto que as instalações humanas já são mais duradouras, há a criação de 

vilas e arraiais, bem como de pequenas roças com vistas ao abastecimento de bens 

imediatos, a criação de caminhos, de quilombos, aldeamentos indígenas etc. Ou seja, 

trata-se de um novo meio técnico se consolidando no sertão goianiense. 

No início, a ocupação é determinada pelo ritmo da descoberta de novas 

lavras. Os descobertos, como eram denominadas as novas áreas de extração aurífera, 

foram, nos primeiros anos de uma grande efervescência. A cada novo descoberto, um 
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arraial se estabelecia. Como salienta Palacin (2001), para se ter um arraial, bastava que 

tivesse água e ouro, daí a rudeza e simplicidade destas instalações. 

Associado sempre à atividade mineratória, desenvolvia-se nas cercanias dos 

povoados, a produção agropecuária. Como ressalta Salles (1992), nos primeiros anos de 

ocupação mineira, havia sérias restrições ao desenvolvimento da agropecuária. Isto se 

devia ao fato de a Coroa não desejar ter os braços desviados da extração de ouro. O 

resultado disto foi uma carestia sem precedentes nos preços dos produtos de primeira 

necessidade. O fato é que mesmo havendo leis e restrições aos mineiros que os 

impediam de realizar trabalho agrícola, este tipo de produção sempre ocorreu. Como 

destaca a autora, bem como Estevam (2004), era até consentido pelas autoridades locais. 

Assim, do ponto de vista da constituição do meio técnico, a atividade 

mineira de pronto já cria algumas estruturas que são instauradas no território. A lavra 

era o mote em torno do qual se estabelecia o povoado, com seus prédios públicos, 

privados, praças etc. Nas cercanias, os roceiros, bem como os mineiros desenvolviam a 

atividade agrícola, o que implicava numa paisagem configurada por pastagens, lavouras, 

engenhocas, senzalas etc. A agropecuária era quase exclusivamente para a subsistência 

do povoado. Devido às dificuldades de comunicação e transporte, a importação e 

exportação de gêneros alimentícios era muito cara e custosa e por isso mesmo, bastante 

escasseada nos limites do território goiano 

Segundo Salles, a paisagem típica de Goiás durante a mineração consistia: 

 

Afastando-se dos núcleos mineradores estão as fazendas de criação, 

assentadas em sesmarias de “uma légua por três em quadra”, 

conforme apontam os documentos (SALLES, 1992, p.242/243). 

 

Ao lado da vida urbana, se é que podemos chamá-la assim, delineava-se este 

espaço contíguo dedicado à atividade agropecuária, que garantia, sob certos aspectos, a 

subsistência dos povoados. O comércio regional, mesmo que restrito, também existia e 

Com o assentamento da sociedade, delineia-se um quadro no conjunto 

da paisagem mineradora, composto dos núcleos populacionais que, ao 

lado das lavras promissoras, abrigavam o pequeno comércio, as 

atividades mecânicas, as instituições administrativas da Colônia, e a 

vida religiosa. 

Contornando essa célula central, agrupavam-se as propriedades rurais, 

inicialmente com habitações improvisadas, informais, coberturas 

protetoras das intempéries para o amparo do proprietário, mais 

adiante, os ranchos de madeira e palha da escravaria. 
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produtos vindos de São Paulo e outros lugares garantiam o complemento de bens 

necessários à existência e continuidade sem grandes percalços da produção aurífera. 

Como já anotamos, a relação com os indígenas não era nada amistosa. 

Vários foram os conflitos entre os povoados e as várias tribos indígenas que disputavam 

território com os mineiros, roceiros e demais moradores dos povoados. Assim, uma das 

tentativas em amortecer estes conflitos, permanentes e extremamente violentos, foi a 

criação dos chamados aldeamentos. Estes consistiam na tutela de tribos indígenas 

inteiras submetidas à autoridade colonial (leiga ou religiosa).  

O estabelecimento dos aldeamentos foi uma prática recorrente e visava, 

sobretudo, colocar os indígenas sob controle. Isto implicava em submetê-los, pela 

espada ou pela cruz. Assim, subordinados à autoridade administrativa, os indígenas 

eram mão-de-obra “fácil” para a atividade agrícola. Como ressaltam Salles (1992) e 

Estevam (2004), estes aldeamentos, geralmente às margens dos povoados quase sempre 

fracassavam, pois os indígenas tendiam a fugir com certa regularidade, além de não 

desempenharem o trabalho agrícola com destreza, bem como de não terem a intenção de 

executá-lo. O fato é que os aldeamentos eram mais um elemento constituinte das 

paisagens comuns aos povoados
26

. 

Às margens e sempre em fuga de todo este processo, permaneciam ainda um 

conjunto de tribos indígenas que ainda tentavam manter o modo de vida tal qual já 

descrevemos linhas atrás. Estas, cada vez em menor quantidade e sempre tentando se 

afastar dos povoados permearam toda a história colonial de Goiás, sendo, também, mais 

uma forma de se produzir um meio geográfico característico. 

Um último aspecto, que podemos delinear como uma forma de se produzir 

um meio técnico singular, é a constituição dos quilombos. Onde houve escravidão, 

houve quilombo. Embora estes, até onde sei, são objeto de poucos estudos aqui em 

Goiás, não podemos, contudo, deixar de mencionar que também, os escravos, ao 

fugirem da lida nas minas e nas fazendas, constituíam, nos rincões dos Cerrados 

goianos, formas típicas de se organizar e produzir. Isto, naturalmente, constituía 

também uma forma singular de se organizar e produzir um dado meio técnico. O estudo 

de Salles (1992) aponta a existência de quilombos em Goiás já a partir de 1746, nas 

proximidades do Rio das Mortes. Aponta, na década de 1750, a existência de vários 

quilombos: Três Barras, Tocantins, Arraias, Crixás, São Félix, Natividade etc. 

                                                 
26

 Para mais informações sobre isto, cf. Salles (1992). 
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Isto atesta a afirmação de Clovis Moura, em seu estudo sobre as Rebeliões 

da Senzala: 

 

O quilombo foi, incontestavelmente, a unidade básica de resistência 

do escravo. Pequeno ou grande, estável ou de vida precária, em 

qualquer região em que existia a escravidão, lá se encontrava ele como 

elemento de desgaste do regime servil (MOURA, 1981, p. 87) 

 

O estabelecimento da sociedade colonial aqui em Goiás foi, como de resto o 

foi em toda parte onde o colonialismo tenha se consolidado, de grande violência e 

permeado por inúmeros conflitos, cujos antagonismos de classe são o fulcro 

fundamental.  O conflito de classes se dava essencialmente entre mineiros/roceiros 

(brancos em sua maioria) X escravos (índios e negros). A sociedade goiana, como toda 

sociedade fundada no trabalho escravo, foi fundada na mais brutal violência. A luta 

entre estas classes fundamentais era transpassada por questões étnicas e raciais 

profundas. O fato de ser negro ou ser índio, de per si, já determinava seu lugar na 

divisão social do trabalho. O fato de ser branco já lhe dava condições tais de se colocar 

de modo dominante nesta mesma divisão, o que não era, a rigor, uma lei universal. E 

esta divisão do trabalho, ela mesma, reproduzia estas contradições étnico/raciais e de 

classes. No contexto da colônia, não podem ser entendidas de modo separado, à pena de 

nada se compreender.  

Sobre os processos de resistência, como ressalta Salles (1992), a resistência 

indígena consistia: a) não aceitar o trabalho imposto nas aldeias administradas (executá-

lo de modo inoperante); b) fuga dos aldeamentos; c) ataque e assassinato de brancos e 

negros nas fazendas e povoados. Já a resistência negra consistia: a) executar o trabalho 

de modo devagar e de forma improdutiva; b) fuga; c) formação de quilombos; d) 

ataques às fazendas e povoados etc. 

Assim, como se pode ver, a superposição do meio técnico característico da 

sociedade colonial fundada na atividade mineratória sobre o anterior meio “natural” já 

implica na constituição de territórios demarcados por relações sociais fundadas em 

conflitos de interesse. O meio técnico característico das minas, com seus arraiais, 

povoados, lavras, lavouras, engenhos, engenhocas, aldeamentos, quilombos são a 

expressão clara desta sociedade, já testemunha de certa complexidade, permeada por um 

conjunto de antagonismos de classe, os quais se expressam claramente na constituição 

de territórios bem definidos e amiúde em conflito permanente. 
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Para finalizar esta discussão, resta assinalar o legado deixado pela sociedade 

mineradora para a constituição do território goiano. Palacin e Moraes afirmam: 

 

Em Goiás, em 1800, além dos antigos índios, havia mais de 50.000 

habitantes, havia cidades construídas, estradas e caminhos, fazendas 

em produção. O capital que pagou tudo isto foi o ouro, e isto é o que 

ficou para Goiás dessa época (PALACIN e MORAES, 2008, p. 45) 

 

Excetuando aí o problema de afirmar que foi o ouro que pagou tudo isto, 

sendo que na verdade foi o trabalho escravo (negro e indígena) que o fez, bem como do 

uso da expressão capital para se referir a este período, fica evidente o resultado 

territorial da atividade mineira.  

Para Estevam (2004), o legado deixado pelo período mineiro em Goiás é: 

delimitação de um extenso território com todos os recursos contidos nele; definição de 

uma estrutura fundiária baseada, seguindo a mesma lógica do Brasil como um todo, na 

relação latifúndio/pequena propriedade; e por último, uma população estabelecida no 

território, mesmo que pequena, mas sedentarizada. 

 

2.2.2. A crise da mineração e a constituição do meio técnico da “fazenda goiana” 

 

Como ressalta Palacin (2001), a produção aurífera em Goiás durante o 

período colonial nunca alcançou cifras semelhantes às que eram verificadas em Minas 

Gerais. De qualquer forma, nas primeiras décadas de ocupação do território goiano, o 

volume de ouro foi considerável. Assim que o século 19 foi se aproximando, depois de 

mais de quatro décadas de intensa exploração aurífera, as minas começam a escassear, a 

rusticidade do trabalho, a precariedade das técnicas, a bruteza com que eram tratados os 

escravos etc. formam todos elementos que determinaram a decadência da exploração 

aurífera no território goiano. 

De qualquer forma, a exploração mineira em Goiás condicionou a 

determinação de um amplo território com tudo o que nele está contido. A crise da 

mineração também foi conduzindo a pouco e pouco à predominância de um tipo de 

atividade econômica que já existia na capitania desde sua origem: a agropecuária. Se 

durante o período mineiro, esta atividade foi colocada num plano inferior, sendo 

executada, mas sempre à custa da mineração, quando esta declina completamente, parte 
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dos braços que antes estavam envolvidos com a extração mineral aos poucos vão 

migrando para a agricultura e para pecuária. 

Como comenta Salles (1992), durante o auge da mineração, as “atividades 

complementares”, agricultura de subsistência e pecuária desenvolviam-se 

paralelamente. Com a crise da mineração, elas passam ao primeiro plano como 

atividade econômica da capitania de Goiás. Um problema sério que sempre afligiu 

Goiás é a questão das comunicações e dos transportes. Durante a mineração, quando a 

colônia tinha todo interesse em explorar os recursos presentes no território goiano, os 

caminhos, picadas etc. eram relativamente movimentados. O trânsito de pessoas, 

informações, produtos etc. dava-se com certa regularidade. Em que pese fosse tudo 

muito lento, tendo por base os parâmetros de deslocamento e comunicação disponíveis 

hoje em dia, havia, de qualquer forma, uma certa movimentação que acompanhava os 

ritmos dos ciclos naturais e das técnicas disponíveis de então. 

A distância de Goiás em relação aos centros dinâmicos da colônia 

condicionava um tipo de dinâmica territorial específico. Por esta época, as distâncias, 

como fator geográfico, eram um condicionante de certa importância na constituição e 

desenvolvimento dos territórios. Devido sua localização, Goiás nunca experimentara o 

mesmo interesse da coroa portuguesa tal como Minas Gerais, por exemplo. Claro que a 

distância não é o único fator, mas não é, contudo, algo a ser colocado como elemento 

secundário. As dificuldades de transporte são relatadas em inúmeros documentos, tal 

como os alinhados por Salles (1992), Palacin (2001), Palacin e Moraes (2008), Bertran 

(1978; 1988), Estevam (2004), Nascimento (2005) entre vários outros autores. Assim, 

tendo perdido Goiás o interesse econômico por parte da coroa ou dos centros dinâmicos 

do Brasil de então, a consequência foi o estabelecimento de uma atividade econômica 

mais endógena com vistas à reprodução da população que ficou instalada no território 

após o fim da atividade mineratória. 

A mineração era o elo que mantinha Goiás ligado diretamente aos centros 

dinâmicos do Brasil. O declínio da extração aurífera coloca em evidência, como 

ressaltamos, o problema das distâncias, das dificuldades comerciais, das comunicações 

e dos transportes, estes dois últimos andavam à época de mãos dadas, ou melhor, a 

cavalo, a pé ou de barco. Palacin (2001) é bastante claro em demonstrar o nível de 

isolamento que estas característica geográficas imprimiram em Goiás. Se isto vale para 

compreendermos as dificuldades de relacionamento de Goiás com o restante do Brasil, 

não revela, contudo, a dinâmica própria que se estabeleceu no território goiano, nem 
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muito menos consegue explicar como a população que não evadiu com o fim da 

mineração desenvolvia suas atividades materiais a fim de manterem sua existência. 

É necessário entrar mesmo no mecanismo econômico que se deu por Goiás 

durante o século 19 e primeiras décadas do século 20 para evidenciarmos que meio 

técnico derivou disto. Como ressalta Estevam (2004), a unidade econômica básica da 

província de Goiás durante todo o século 19 foi a fazenda produtora de gado. Ela 

encerrava em si o mecanismo dinâmico de Goiás. Naturalmente que continuou a existir 

as tribos indígenas, cada vez menores e mais aviltadas, os quilombos, que com o fim da 

escravidão, se dissiparam ou tenderam ao isolamento quase que completo etc. Restam, 

até onde sei, estudos mais detalhados sobre estas comunidades no período em que Goiás 

era província do império. Atestamos a sua existência devido ao fato de várias destas 

comunidades terem “reaparecido” durante o século 20. 

Assim, como forma de se produzir o meio técnico durante este período, dois 

elementos se destacam: a) a fazenda produtora de gado como unidade econômica 

básica; b) o “isolamento”
27

 territorial derivado das dificuldades de transporte e 

comunicação, ambos acentuados pela distância de Goiás ao centro econômico do Brasil. 

Palacin (2001) afirma que a agricultura, durante o período de crise da 

mineração, enfrentou duas barreiras para se desenvolver: a) aquilo que ele chamou de 

“psicologia social” dos roceiros, que tinham uma mentalidade impregnada pela prática 

da mineração; e b) uma carga tributária considerável sobre os produtos. Mesmo tendo 

existido isto, o fato é que as populações que ficaram após o declínio absoluto da 

mineração sobreviveram de uma ou outra maneira. A única forma de isto acontecer, 

naquele contexto em Goiás era a atividade agropecuária. Esta se desenvolveu, como de 

resto se deu em todo o território nacional, através do binômio latifúndio/produção de 

subsistência. 

De diferentes maneiras ao longo do tempo e se espacializando de diferentes 

formas pelo Brasil, este binômio constitui a essência dos conflitos agrários na história 

brasileira. Não ocorreu de forma diversa em Goiás. Bertran, referindo-se à atividade 

agropecuária em Goiás durante o século 19 afirma: 

 

                                                 
27

 O termo “isolamento” aqui deve ser bem precisado. De modo geral, em nosso trabalho refere-se à 

lentidão dos transportes, às dificuldades de comunicação, à parca integração econômica do território ao 

conjunto do Brasil etc. Como lembra Godói (2012), nunca deixou de existir pelo território goiano, 

sobretudo no sul, sudeste e sudoeste do estado uma ligação ou interação econômica regional e nacional. A 

relação destas regiões do estado com Minas Gerais e São Paulo sempre ocorrereu, mas como destaquei, 

com outras temporalidades durante este período. 
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Doravante, existirão apenas dois setores: o de exportação, calcado no 

gado e o de atividades agrícolas, calcado nas trocas intra-regionais e 

na economia de abastança. A exportação de gado fundamenta-se em 

princípio muito evidente, em face das distâncias comerciais: 

mercadoria auto-transportável abastecendo marginalmente os 

arrebaldes (sic) dos sertões da Bahia e de Minas Gerais (BERTRAN, 

1978, p. 65) 

 

Comentando esta ideia, Estevam (2004) afirma que a história econômica de 

Goiás padece de uma grande lacuna, a de considerar o século 19 somente como uma 

fase de transição, ou seja, não considerá-lo pelo que ele propriamente é. Além de ter 

alguns equívocos de interpretação, como o que está exposto acima por Bertran. Se é fato 

que o principal produto de Goiás no período voltado para exportação era o gado em pé, 

não é menos verdade, todavia, como demonstra Estevam, que os dividendos vindos 

desta atividade não alcançavam nem um terço da importação. A balança comercial 

goiana foi durante todo este período sempre deficitária. Assim, mesmo sendo a principal 

atividade econômica, esta era, ainda assim, bastante parca e limitada. 

De qualquer forma, foi o centro de gravidade em torno do qual girava a 

reprodução material da existência em Goiás. Ainda lembrando Estevam (2004), tanto a 

historiografia, quanto a história econômica de Goiás padecem de análises mais acertadas 

sobre este período. Palacin, Bertran, Palacin e Moraes etc. destacam somente alguns 

aspectos da atividade agrícola em Goiás, sem nunca tocá-la no que ela tem de essencial. 

Para Estevam, a agricultura só pode ser compreendida dentro do contexto da atividade 

pecuária e esta só pode ser compreendida tendo como elemento importante a 

agricultura. Uma, no contexto, não existe sem a outra. É isto que o autor tenta 

evidenciar como nexo estruturante básico da atividade econômica do período. Sua 

leitura, em nosso entender, é completamente correta, em que pese padeça de algumas 

dificuldades, as quais apontaremos adiante.  

Afirma: 

 

A fazenda de gado foi a organização produtiva básica que surgiu no 

bojo do processo de ocupação. Não teve limites definidos e em geral o 

fazendeiro não possuía título legal de propriedade. No interior do 

estabelecimento ocorreu um processo de agregação de sujeitos 

produtivos onde o trabalhador imigrante converteu-se em pequeno 

fornecedor de alimentos para consumo na própria fazenda, 

engendrando um peculiar complexo produtivo. A criação de gado 

necessitou da produção de alimentos e esta, incapaz de desenvolver-se 

como atividade autônoma, refugiou-se na produção de gado que 

ampliou-se ao contar com meios de subsistência e força de trabalho. 
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Não se trata meramente de afirmar que uma produção existiu em 

função da outra e sim que uma não poderia existir sem a outra. 

Agricultura e pecuária, no interior da fazenda goiana não constituíram 

segmentos produtivos passíveis de ser analisados ou vistos 

separadamente. A organização sertaneja, que surgiu e se consolidou 

em Goiás no século XIX, baseou-se em um único processo de 

trabalho: pecuária extensiva – agricultura de subsistência 

(ESTEVAM, 2004, p. 63) 

 

A atividade mineratória que induziu o processo de “urbanização” 

característico do período colonial e imperial em Goiás, ao declinar, implicou também no 

recrudescimento das cidades. Em contrapartida, a agropecuária, sempre viva, mas 

marginalizada durante a mineração, passa agora ao centro das atividades econômicas da 

província. As dificuldades de comunicação e transporte, aliadas às grandes distâncias e 

ao desinteresse da coroa pelas terras goianas implicou numa ruralização da sociedade 

goiana, passando a fazenda de gado a compor o centro de ordenação territorial da 

província.  

O meio técnico derivado daí é evidente. Poucas estradas boiadeiras, a 

maioria derivada dos antigos caminhos coloniais, por onde os tropeiros conduziam o 

gado aos centros mais dinâmicos, como Minas Gerais e São Paulo ao sul de Goiás e 

Maranhão, Bahia e Pará, ao norte. Esta cisão entre sul e norte em Goiás, que já era fato 

durante a mineração, com o estabelecimento desta sociedade do “gado” se é que 

podemos denominá-la assim, se torna mais cristalina. A antiga mobilidade da 

mineração, sede lugar agora à morosidade da pecuária e da agricultura. 

Interconectadas por estas estradas, verdadeiramente, picadas no extenso 

Cerrado goiano, estavam as cidades
28

, poucas herdeiras da mineração ou aquelas que 

surgiam devido a entroncamentos dos caminhos dos tropeiros e preenchendo o conjunto 

do território, até onde as técnicas de então permitiam, as fazendas de gado, nas quais 

estava, via de regra, contida a pequena produção familiar, responsável pela produção de 

alimentos que garantia a existência tanto das fazendas em si, quanto dos povoados etc. 

A antiga relação de produção fundada no trabalho escravo foi sendo ao 

longo do século 19 substituída pela relação fazendeiro/agregado. Como nos lembra 

Bertran (1978), a abolição não teve consequências dramáticas em Goiás, pois os cativos 

ainda existentes eram poucos e o cerne da atividade produtiva já não mais estava 

centrado no trabalho escravo, mas sim na relação fazendeiro/agregado, a qual se 

                                                 
28

 Para uma discussão acerca dos vários fatores de urbanização de Goiás, da colônia até a recente 

produção do meio técnico-científico, cf. Teixeira Neto (2004). 
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traduzia territorialmente como pecuária extensiva/agricultura de subsistência. Neste 

ínterim, é comum na análise da historiografia goiana, apresentar o nível de 

homogeneidade social e cultural entre agregados e fazendeiros. Em que pese isto tenha 

sentido, abolir a divisão de classes comum ao interior da fazenda, parece-me algo 

arriscado do ponto de vista interpretativo, pois escamoteia o processo real de produção, 

bem como abole a divisão do trabalho existente
29

.  

Vejamos o que Estevam afirma sobre isto: 

 

Por outro lado, a fazenda goiana apresentava ainda outras 

características peculiares; não se utilizava predominantemente do 

trabalho servil e a escravatura, conforme mencionado, esteve 

precocemente fadada ao desaparecimento em Goiás. A organização 

não apresentava características básicas de formação de classes e não 

promovera, até então, divórcio entre os meios de produção e a força 

de trabalho (ESTEVAM, 2004, p. 64) (grifos meus) 

 

A menção à “inexistência” de classes, em nosso entender não tem nenhuma 

ligação com a base material sobre a qual se estruturou a sociedade colonial e imperial 

no Brasil, bem como em qualquer outro lugar onde estas formas de organização social 

tenham se estabelecido. A ideia de que em Goiás não se apresentavam as características 

básicas das sociedades de classes, ao que parece, está alicerçada na ideia de que para 

que isto ocorra é necessário a separação entre produtor direto e meios de produção. Esta 

é uma característica do modo de produção capitalista e não de todos os modos de 

produção fundados na divisão de classes.  

Se não havia grandes diferenças sócio-culturais entre os fazendeiros e 

agregados, por exemplo, devido à rusticidade geral que se desenvolvia na província, isto 

não colocava as duas figuras no mesmo locus na divisão social do trabalho, pois, apesar 

das homogeneidades, um continuava sendo agregado e o outro sendo fazendeiro. Ficar 

no nível desta pretensa homogeneidade cultural, é conter a análise até o nível da 

aparência do fenômeno. Tanto isto é verdade que quando os fazendeiros precisavam de 

mais terras para aumentar pastagens, por exemplo, os agregados eram os primeiros a 

serem expulsos. Além destas duas classes fundamentais que estruturaram a fazenda 

goiana durante o século 19, havia ainda a persistência de alguns negros cativos, em 

lânguida extinção durante todo o século 19, uma quantidade considerável de 

                                                 
29

 Autores que incorrem neste equívoco: Palacin (2001); Palacin e Moraes (2008); Bertran (1978); 

Estevam (2004). 
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trabalhadores sem parada fixa, que ficavam vagueando de fazenda em fazenda, perdidos 

nos caminhos que ligavam umas às outras etc
30

. 

Há uma certa lacuna nos estudos historiográficos acerca dos conflitos de 

classe característicos deste período, ficando assim, difícil dimensionar, do ponto de 

vista territorial suas implicações, tal como fizemos para os períodos anteriores. 

Conforme menciona Estevam (2004), havia vários conflitos entre agregados e 

fazendeiros, sendo que, via de regra, os primeiros eram subjugados
31

. Com relação às 

demais classes, não há análises disponíveis no que se refere aos seus conflitos umas 

com as outras. Assim, do ponto de vista territorial, há esta lacuna nos estudos sobre o 

período. Abre-se aqui uma brecha para estudos futuros. 

 
2.2.3. O meio técnico da Marcha para o Oeste à Integração Nacional: A construção de 

Goiânia e Brasília, a CANG e a questão dos transportes 

 

Se seguirmos a tese articulada por Estevam (2004), Goiás vivenciou durante 

o predomínio da mineração e em seguida o da agropecuária, o momento daquilo que 

denominou de “surgimento das estruturas”. A constituição do amplo território, sua parca 

urbanização, a economia sustentada na articulação indissolúvel entre pecuária mais 

voltada para o mercado e a agricultura fundada basicamente na subsistência, a 

consolidação das elites políticas dominantes, muito atreladas ao poderio vindo das 

fazendas etc., bem como uma estrutura fundiária concentrada fundada em grandes 

latifúndios. Estas estruturas, segundo a denominação do autor, foram o produto de quase 

dois séculos de história. 

Nas primeiras décadas do século 20 algumas alterações começam a ser 

sentidas, sobretudo na porção meridional do território. Um comércio peculiar foi se 

estabelecendo entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Este comércio era fundado numa 

típica divisão regional do trabalho, que segundo Estevam (2004) era estabelecida numa 

cisão bem fortalecida. Goiás era o responsável, entre outros, por abastecer o mercado 

consumidor de carnes do sudeste, mas isto era operado segundo uma lógica 

determinada. As reses saiam de Goiás e chegavam a Minas Gerais, onde, nas 

invernadas, eram engordadas e em Minas mesmo eram abatidas. Em seguida, a carne 

                                                 
30

 Para uma descrição das classes durante o século 19 em Goiás, cf. Palacin (2001); Bertran (1978), que 

citam, por exemplo: os militares, a administração pública, artesãos etc. 
31

 Um dos melhores estudos, mesmo que fictícios, de tais conflitos é o livro O Tronco, de Bernardo Élis. 
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era conduzida a São Paulo abastecendo seu crescente mercado consumidor urbano, bem 

como a mão-de-obra solicitada pela produção cafeeira. 

Esta divisão regional do trabalho começou a sofrer algumas alterações com 

a entrada da estrada de ferro Mogiana nos limites do território goiano. Já desde finais do 

século 19 plenamente estabelecida em Minas Gerais, até a altura do triângulo mineiro, a 

Mogiana, antes de penetrar em Goiás, fortaleceu ainda mais a já aludida divisão 

regional do trabalho entre Minas, Goiás e São Paulo. Isto se deveu, naturalmente, ao 

fato de a ferrovia ao estabelecer seus terminais no triângulo mineiro, fortaleceu ainda 

mais a já consolidada camada de comerciantes que por ali exercia suas atividades. 

Devido a questões políticas, sobretudo de interesses das oligarquias goianas, 

a ferrovia demorou certo tempo para ultrapassar os limites de Minas Gerais e chegar em 

Goiás
32

. Os meios técnicos anteriormente descritos situam-se naquilo que Santos e 

Silveira (2002) denominaram de “O Brasil arquipélago: a mecanização incompleta”. A 

chegada dos anos de 1920, 1930 vai conduzindo o Brasil como um todo e, naturalmente 

Goiás também, a uma nova forma de produção do meio geográfico. As estradas de ferro 

proliferam durante a segunda metade do século 19 por São Paulo, Rio de Janeiro etc., 

chegando a Minas Gerais. Em Goiás, chega somente em 1914 a Roncador (GO); em 

1935, os trilhos chegam a Anápolis para somente em 1950, o último terminal ser 

construído em Goiânia. 

A chegada dos trilhos a Goiás, mesmo que feito em etapas tão demoradas, 

rearticulam o sul goiano na divisão regional do trabalho, diminuindo o poder dos 

comerciantes do Triângulo mineiro sobre os produtores goianos. O fato é que isto é 

expressão, em certa medida, de toda uma rearticulação territorial pela qual passava o 

território brasileiro. A estas transformações operadas durante os anos de 1920 até os de 

1950, aproximadamente, Santos e Silveira (2002) denominam de “O meio técnico da 

circulação mecanizada e dos inícios da industrialização”. Trata-se, em verdade, de 

reordenação dos fluxos de produto, informação e pessoas pelo território brasileiro, do 

qual Goiás é parte como peça de todo um movimento de engrenagem. 

Entram neste conjunto de rearticulações dois fatores fundamentais: a) a 

construção de Goiânia, como deslocamento do centro de gravidade do poder político em 

Goiás e b) a instalação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás – CANG nas terras onde 

hoje se situam as cidades de Ceres e Rialma. Estes dois grandes empreendimentos 
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geográficos, ambos articulados à geopolítica nacional de ocupação do território 

brasileiro são também de profundas implicações em escala local e regional. Do ponto de 

vista da ocupação do território, isto significa uma efetivação de estabelecimentos 

duradouros no chamado Mato Grosso Goiano. 

Não é o caso aqui, obviamente, de retomar todo o debate político local que 

envolve a transferência da capital da antiga Cidade de Goiás para Goiânia. O conflito de 

interesses entre as frações das classes dominantes em Goiás, cindida entre as oligarquias 

do norte e do sul são o esteio local a partir do qual a assim chamada “revolução” de 

1930 se expressa em Goiás. Pedro Ludovico Teixeira, médico e expressão política 

eminente da oligarquia sulina torna-se, neste contexto, importante articulador do projeto 

de Getúlio Vargas em Goiás. A industrialização empreendida pelo governo getulista no 

sudeste do Brasil necessita um território nacional distinto do antigo “Brasil 

arquipélago”, segundo expressão de Santos e Silveira (2002). É necessário, neste 

contexto, rearticular a forma de ordenação territorial. Goiânia é expressão deste projeto 

geopolítico nacional de integrar o “sertão” ao Brasil industrializado que se iniciava no 

Sudeste. Da mesma feita, Goiânia também é expressão das movimentações políticas 

internas ao estado de Goiás, pois significou a transferência do poder político dos antigos 

coronéis do meio-norte para os novos coronéis do sul. 

A construção de uma cidade, tal como o ocorrido em Goiás na década de 

1930, trás implicações geopolíticas consideráveis para o Brasil. Trata-se de uma cidade 

moderna encravada no meio de um território rodeado por velhas relações de produção. 

A construção de Goiânia implica numa primeira experiência de se trazer para o 

território goiano as relações de produção propriamente capitalistas. Os primeiros 

conflitos diretos entre capital e trabalho em Goiás são evidenciados nas greves, 

paralisações etc. efetivadas pelos operários que vieram de outros estados para a 

construção da nova capital. Da mesma forma, os primeiros processos de segregação 

urbana propriamente capitalista também se evidenciam já no início das obras
33

.  

A cidade de Goiânia, como “objeto geográfico”, implica num conjunto de 

modificações operadas em Goiás. Em primeiro lugar, como já mencionamos, translada o 

centro do poder político do meio-norte goiano para o sul. Em segundo lugar, cria um 

ambiente moderno (arquitetura, concepção, novas relações de produção etc.) no seio 

mesmo de Goiás. Em terceiro lugar, cria uma sanha imobiliária nas cercanias da cidade; 
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em quarto lugar, aumenta a valorização do solo rural em toda região central do território 

goiano, o chamado mato grosso goiano, fato este que somado a outras determinações 

implica em ser hoje esta uma das regiões com maior densidade demográfica do estado 

de Goiás. Em síntese, a construção de Goiânia é uma das criações geográficas mais 

importantes para se constituir aquilo que Estevam (2004) denomina de “modificação 

das estruturas”. 

Outro aspecto a ser colocado em tela neste mesmo ambiente de alterações é 

a criação da CANG. O produto deste grande empreendimento de colonização do 

governo Getúlio Vargas está diretamente atrelado à sua concepção de interiorizar a 

ocupação do território brasileiro, que à época era extremamente concentrada no litoral. 

Não que este cenário tenha se alterado absolutamente. Ainda os contingentes 

populacionais estão concentrados nas porções litorâneas do território brasileiro. 

Contudo, não podemos deixar de ressaltar que a política conhecida como “Marcha para 

o Oeste” não tenha deixado também sua grafia sobre o território brasileiro. Como 

ressalta Teixeira Neto (2004), a ocupação de Goiás é produto da interiorização do 

Brasil. A mineração, a pecuária de corte, as políticas de colonização agrícola etc. são 

fatores histórico-geográficos de configuração deste processo. 

Se Goiânia implicou na constituição dos primeiros conflitos entre capital e 

trabalho em Goiás, a CANG significou a instauração de conflitos agrários que teve 

expressão nacional durante os anos de 1950. O conhecido conflito de Trombas e 

Formoso de Goiás. A chegada de grande número de camponeses na Colônia foi um 

problema desde o início, além de os critérios para se conseguir uma gleba de terra serem 

bastante restritivos. Estes fatos fizeram com que vários dos que na CANG chegaram 

tivessem que encontrar outro lugar para se estabelecer. Isto aconteceu com uma 

quantidade considerável de camponeses, que se dirigiram para região que hoje são os 

municípios de Trombas e Formoso de Goiás.  

O estabelecimento destes camponeses em uma imensa área de terras 

devolutas começou a estimular a cobiça dos latifundiários que até então não tinham 

dado a devida atenção às terras agricultáveis da região. Tanto a CANG, como a 

construção da BR 153 foram importantes fatores de valorização das terras no centro-

norte goiano. Tudo fez com que os fazendeiros, bem como o Estado se interessassem 

por aquelas terras e começassem uma política sistemática de expulsão e subordinação 

dos camponeses de Trombas e Formoso. A opressão dos latifundiários provocou a 
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resistência armada dos camponeses e o conflito de Trombas e Formoso de Goiás se 

estendeu por vários anos
34

. 

Nos anos de 1950, novamente articulado à geopolítica do governo federal de 

ocupação do território nacional, sobrevém sobre o já constituído meio técnico goiano, 

articulado já com maior fluidez com o sudeste do Brasil, a construção de Brasília. Este 

empreendimento geográfico é da maior importância para a “modificação das estruturas” 

em Goiás, bem como eixo central da integração nacional. A política de integração 

nacional, arquitetada e executada durante o governo de Juscelino Kubitschek, cumpriu 

papel articulador, tanto do ponto de vista político como de infraestrutura de transportes 

e comunicações, dando uma nova “materialidade ao território” (SANTOS e SILVEIRA, 

2002). Esta nova materialidade constitui, sem sombra de dúvidas, o último aporte para 

se constituir um território mais passível de se articular às estruturas de produção 

capitalistas. A indústria pesada já começava a dar seus saltos em São Paulo, já existia 

uma pujante indústria de bens de consumo que demandavam mercado consumidor cada 

vez mais amplo. A velha lógica de articulação-arquipélago do território brasileiro era 

insuficiente para a reprodução das novas relações de produção que se estabeleciam nos 

centros industriais do Brasil.  

Assim, a “integração nacional” é o complemento necessário da “marcha 

para o oeste”. Cada uma imprimiu sobre o espaço sua marca que expressava o nível de 

desenvolvimento das forças produtivas de cada época. Uma importante marca deixada 

pela integração nacional é a infraestrutura de transportes, que se utiliza de parte do que 

já havia sido feito durante o governo de Getúlio Vargas, mas amplia de tal forma a 

malha viária, coisa nunca verificada antes na história do país. Assim, o território goiano 

durante a década de 1950 é recortado por uma intensa malha viária que articula num 

único sistema de comunicação e transporte áreas que antes eram bastante isoladas. Isto 

se dá, como é sabido já pela historiografia brasileira, através do abandono do modal 

ferroviário em benéfico do transporte rodoviário. Isto, naturalmente, articulado ao 

capital automobilístico que engatinhava em São Paulo (NETTO, 1974), (MENTES, 

1998). 

Deste modo, no contexto da integração nacional, com relação à 

infraestrutura de transportes, Estevam aponta: 
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No final da década, a abertura de rodovias obteve maior impulso em 

Goiás. Durante a construção de Brasília foram iniciadas as rodovias 

BR-010 (rumo ao nordeste goiano), a BR-020 (Brasília-Formosa na 

direção de Fortaleza), a BR-040 (rumo à região do sudeste brasileiro), 

a BR-050 (com a intenção de encurtar a distância Brasília – São 

Paulo), a BR-060 (em direção ao Mato Grosso e Paraguai), a BR-153 

(cortando Goiás no sentido norte-sul buscando Belém do Pará), a BR-

452 (em conexão com o sudoeste goiano e Triângulo Mineiro) e a BR-

364 (rumo ao Mato Grosso via sudoeste goiano). Estas novas vias 

proporcionaram a ampliação da fronteira agrícola nacional e 

facilitaram a integração intra e inter-regional de Goiás (ESTEVAM, 

2004, p. 119). 

 

A construção destas rodovias, derivadas obviamente da necessidade de 

articular a nova capital do Brasil ao conjunto do território nacional, juntamente com a 

infraestrutura energética e de comunicações cria no território brasileiro o elemento 

material, geográfico, necessário à disseminação das relações de produção capitalistas 

por todo o país. O capital que tornou possível todo este processo de reordenação 

territorial do país está assentado, fique claro, no desenvolvimento do capital urbano 

industrial que se assentava já com plena força em São Paulo. Como dissemos no 

primeiro tópico deste capítulo, para que haja uma aplicação ampla e sistemática de 

capital-dinheiro em capitais fixos não diretamente vinculados à produção imediata de 

bens de consumo e de produção, é necessário um vigoroso desenvolvimento das forças 

produtivas da sociedade para que uma quantidade considerável de trabalho seja 

despendida na consolidação destes capitais fixos. Ou seja, a construção de cidades, 

ferrovias, rodovias etc. necessita uma grande produtividade do trabalho e esta 

produtividade é conseguida ampliando-se a capacidade tecnológica de produção, bem 

como intensificando a exploração da força de trabalho, na mesma medida que amplia 

sua quantidade absoluta.  

Era justamente este o quadro que se verificava no Brasil. Contudo, em que 

pese já houvesse uma crescente classe operária em São Paulo, Rio de Janeiro e um 

pouco menor no sul do país, a maioria do território nacional vivia ainda sob o jugo de 

relações de produção não-capitalistas. Este processo é analisado por inúmeros autores, 

dentre eles, por exemplo, Oliveira (1980; 1981), que discute, para o caso da região 

Nordeste do Brasil, o processo de interdependência entre relações arcaicas, ou seja, não-

capitalistas e relações modernas de produção, ou seja, capitalistas. Assim, embora se 

fizesse sentir em Goiás o peso dos capitais fixos vindos do sudeste do país, o que se 

observa é que até este momento da história goiana, não se observa de modo 
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generalizado, ainda, a expansão do assalariamento como forma de retribuição do 

trabalho. Ou seja, o capitalismo já encaminhava por Goiás as condições de subverterem 

as relações de produção, sem ainda tê-la feito diretamente. Estamos até este momento, 

naquilo que Marx definiu como subsunção formal do trabalho ao capital. O que, 

estendendo a tese para a análise geográfica, seria subsunção formal do território ao 

capital. As décadas de 1960 e 1970 são o palco cronológico em torno do qual o capital 

subordinará realmente as relações de produção em Goiás. 

2.3. O meio técnico-científico em Goiás ou a subsunção real do território ao capital 

 

Milton Santos e Maria Laura Silveira afirmam sobre o meio técnico-

científico no Brasil: 

 

Concomitantemente, apesar da industrialização, o país conserva uma 

série de condições de subdesenvolvimento, muitas vezes agravadas 

pelo crescimento econômico, a saber, disparidades regionais 

pronunciadas, enormes desigualdades de renda e uma crescente 

tendência ao empobrecimento das classes subprivilegiadas, a despeito 

do aumento do Produto Nacional Bruto e do Produto Nacional per 

capta. (SANTOS e SILVEIRA, 2002, p. 51) 

 

A instauração das relações de produção capitalistas se dão, no Brasil, de 

maneira diferenciada no tempo e no espaço. A generalização da produção capitalista e o 

consequente estabelecimento do meio técnico-científico a ele diretamente interligado se 

dá mediante a justaposição, substituição etc. de velhas relações de produção com seus 

respectivos meios técnicos. Assim, enquanto relações modernas se consolidavam em 

São Paulo, Rio de Janeiro, em várias outras regiões do país, havia a permanência e 

mesmo o fortalecimento de relações não-capitalistas de produção. Vide o caso da região 

Nordeste do país, muito bem analisado por Oliveira (1981), no qual a subordinação das 

atividades produtivas na região se dá mediante a incorporação de velhas modalidades 

produtivas às novas e não, como se pode pensar à primeira vista, à sua completa 

substituição. 

Isto também se opera em Goiás. Não é de pronto que as relações capitalistas 

se instalam pelas terras goianas. Isto se dá com mediações, justaposições, substituições 

parciais. Onde primeiro se faz sentir o peso do capitalismo em Goiás é através da 

instalação das infraestruturas de transporte, energéticas, cidades modernas etc. já, de 

certa forma, produto do desenvolvimento das relações capitalistas à escala nacional. 
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Aqui, a articulação do local e do nacional se faz presente. A construção de Goiânia, de 

Brasília, os transportes daí derivados, a infraestrutura energética etc. só podem ser 

compreendidos dentro deste quadro macro de consolidação do capitalismo no Brasil. Da 

mesma forma, a consolidação do capitalismo no Brasil está interligada à sucessão dos 

regimes de acumulação em escala mundial. Vive-se, por esta época, a constituição do 

regime de acumulação conjugado, o que implica na generalização, pelo mundo, das 

relações de produção capitalistas (capítulo 3). Ou seja, o local, o nacional e o mundial 

formam uma totalidade indissolúvel. Só podemos compreender um à luz dos 

conhecimentos gerados na análise dos outros. Se até agora pudemos olhar Goiás em 

separado (através do método da abstração), mesmo sabendo que sua dinâmica esteve 

sempre atrelada à lógica global do capitalismo, fica, por agora, cada vez mais difícil tal 

procedimento, pois cada vez mais o desenvolvimento local está diretamente 

determinado pela lógica global da acumulação de capital. É somente neste trânsito de 

escalas que poderemos ter uma leitura mais concreta da constituição do meio técnico-

científico em Goiás. 

A geopolítica de articulação nacional é, portanto, uma estratégia territorial 

do capital para se disseminar pelo conjunto do território. Antes mesmo de alterar 

materialmente as relações de produção pelos “sertões” do Brasil, o capital integra 

primeiramente o próprio território. A integração do território se dá mediante a 

generalização dos capitais fixos (cidades planejadas, rodovias, hidrelétricas, ferrovias 

etc.) pelo conjunto do território nacional. Como se pode ver, o uso do território é algo 

indispensável para que o domínio do capital se efetive com maior eficácia. Fica evidente 

o papel que os elementos instituintes da geografia goiana desempenham na 

disseminação do capital pelo território goiano. 

O estudo de Cano (2007) apresenta uma leitura interessante sobre o 

processo de concentração industrial no Brasil de 1930 a 1970. O objetivo central da 

obra é demonstrar os mecanismos sociais e econômicos que culminaram na 

concentração do capital industrial em São Paulo e como, por consequência desta 

concentração, São Paulo se torna o pólo dinâmico da economia brasileira fazendo com 

que as demais “regiões” do país se constituam, sob certos aspectos, como periferias. 

Após discutir o processo inicial de industrialização do Brasil, que tem seus inícios por 

volta da segunda metade do século 19, mas que, ainda por esta época, indo até 

aproximadamente o final dos anos de 1920, se constituía de várias economias regionais 

pouco integradas. Não havia, por esta época, a constituição de um mercado nacional 
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integrado. Isto se devia, como já abordamos anteriormente e como demonstram Santos 

& Silveira (2002) a vários fatores: dificuldades com os transportes, comunicações, 

interesses das oligarquias regionais etc. eram todos fatores que determinavam a 

existência de várias ilhas econômicas pelo país.  

Este processo começa a se alterar com a política do Estado Novo, Estado 

este que buscava representar de modo mais direto os interesses da então burguesia 

nacional de caráter urbano-industrial que se consolidava notadamente em São Paulo. De 

1930 a 1955 constitui-se um primeiro estágio de industrialização que culmina nos 

processos de concentração industrial em São. A este período, Cano deu o nome de 

“industrialização restringida”. Era caracterizada fundamentalmente pelo fortalecimento 

do capital nacional (privado e estatal), pela produção intensiva de bens de consumo não-

duráveis etc. Isto não implicava, contudo, como ressalta o autor, que não houvesse no 

Brasil indústrias de bens de produção. Esta é, segundo afirma, um dos grandes erros de 

interpretação acerca do processo de industrialização do Brasil. Em que pese fosse 

menos pujante, não era, contudo, inexistente no país esta categoria de indústrias.  De 

1956 a 1970 dá-se o período denominado pelo autor de “industrialização pesada”, onde 

a entrada de capital internacional se dá de modo avassalador, onde a agricultura começa 

seu longo processo de industrialização, áreas “atrasadas” do Brasil são completamente 

integradas nos circuitos industriais de produção, circulação e consumo de mercadorias. 

Trata-se, em verdade, da constituição, em escala mundial, do chamado regime de 

acumulação conjugado (discussão melhor elaborada no Capítulo 3). 

A constituição do parque industrial pesado brasileiro é concomitante à 

constituição do meio técnico-científico em Goiás, pois é a partir daí, da formação do 

complexo agroindustrial brasileiro que temos a produção do meio geográfico em Goiás 

a partir de relações de produção tipicamente capitalistas. Este processo todo se efetiva à 

medida que vai se consolidando o poderio econômico do capital urbano-industrial de 

São Paulo sobre o conjunto do território brasileiro. A consequência disto é a efetivação 

de São Paulo como pólo econômico industrial do país, com a consequente concentração 

de capitais derivadas de tal processo (CANO, 2007). 

No período da “industrialização restringida”, Goiás vivenciou, como 

atestamos, a “modificação das estruturas”. O território goiano estava sendo emprenhado 

de objetos geográficos (estradas, rodovias, ferrovias, hidrelétricas, cidades modernas 

etc.), as relações de produção já começavam a sentir os vapores vindos das áreas 
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“modernas” do Brasil, a política estatal já começava a incluir em seus mecanismos 

elementos da racionalidade administrativa capitalista etc.  

É, contudo, a “industrialização pesada”, devido sua capacidade produtiva 

ser grandemente mais poderosa, que permite integrar num único circuito todo o 

território nacional. A primeira fonte de expansão para o “sertão” destas capacidades 

produtivas é sem sombra de dúvidas as áreas de Cerrado, donde o norte de Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os alvo prioritários. Estas áreas 

vivenciam profundas alterações, sobretudo nas relações de produção, durante o período 

da industrialização pesada. 

E podemos dizer que a “modernidade industrial” chega nestas áreas por 

meio da industrialização dos processos agrícolas. Assim, não precisamos temer em 

afirmar que a indústria goiana surge e se desenvolve no e a partir do campo. A 

agroindústria é produto direto deste processo. Mas agroindústria agora está vinculada ao 

complexo industrial metal-mecânico de São Paulo. E tudo isto está articulado à 

geopolítica das empresas multinacionais, mas também as de capital nacional, ligadas à 

produção de tecnologias agrícolas: a conhecida revolução verde. 

Como afirma Horieste Gomes: 

 

Com segurança, pode-se afirmar ser a nova matriz 

ambiental/territorial resultante da convergência de três estratégias 

preestabelecidas pelo capitalismo internacional pós-Segunda Guerra 

Mundial, que impôs aos países considerados “subdesenvolvidos” uma 

Nova Divisão Internacional do Trabalho (NDIT) e, consequentemente, 

do espaço geográfico. No caso do Brasil, o objetivo pretendido foi 

incorporar o campo à lógica do capital financeiro – oficial e privado – 

internacional. Inicialmente, no final da década de 1940, os ideólogos 

pragmáticos da NDIT colocaram em prática a denominada “revolução 

verde”, financiada por governos e instituições internacionais, a 

exemplo das fundações Ford e Rockfeller, do Instituto Kellog e outras 

que passaram a utilizar como laboratórios experimentais os espaços 

regionais favoráveis de determinados países dependentes de capitais, 

ciência e tecnologia, com o intuito de avaliar o alcance dos resultados 

das pesquisas científicas e tecnológicas implementadas no pós-Guerra 

(GOMES, 2008, p.353/354) 

 

Sob o rótulo de “revolução verde”, podemos colocar o processo de 

integração direta da produção agrícola em Goiás à produção capitalista. Como 

assinalam Estevam (2004), Bertran (1978; 1988) etc. a década de 1970 assiste a entrada 

das relações de produção capitalistas como relações dominantes no território. Até então, 

havia-se, de maneira muito rudimentar e subordinada, as relações de assalariamento no 
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território goiano. Um pouco nas cidades pequenas e vivendo quase que exclusivamente 

da atividade agrícola, um pouco nas fazendas de gado etc. Durante a construção de 

Goiânia e Brasília disseminou-se um pouco mais, mas mesmo assim, ficaram 

confinadas nos marcos territoriais determinados pelas duas atuais metrópoles etc. Ou 

seja, até então, Goiás, do ponto de vista das relações de produção, tinha em seu 

território um conjunto de relações não-capitalistas de produção fundadas em outras 

classes sociais (campesinato, agregado, meeiro etc.). Tais relações de produção eram 

subordinadas ao capital mercantil que era por sua vez subordinado ao capital industrial 

que já se fortalecia em São Paulo. 

A “industrialização pesada” permitiu ao capital industrial no Brasil 

subordinar realmente o conjunto do território nacional. Goiás se insere neste contexto de 

transformações. Obviamente que tudo não acontece de pronto e do dia para a noite tudo 

o que era não-capitalista torna-se relação de assalariamento, separação do produtor e 

dos meios de produção etc. É, em verdade, um processo que entra na década de 1970 e 

avança até os dias atuais. Naturalmente que isto se opera, tal como salienta Godói 

(2012), com o apoio dos “agentes locais” ou, para utilizar uma terminologia mais 

adequada, das classes dominantes locais (burocracia estatal e grandes latifundiários). O 

estudo da autora demonstra como a atuação dos políticos goianos, notadamente os do 

Sudoeste do Estado, bem como a articulação dos grandes produtores locais foram 

fundamentais para que esta integração direta do território goiano se efetivasse. Assim, 

não se trata de compreender Goiás como vítima de um processo avassalador que a tudo 

devora. Mesmo sendo sua ação subordinada, não é, contudo, desprezável na efetivação 

do processo de integração. 

Generaliza-se, a partir de então, o trabalhador assalariado (volante, bóia-fria 

etc.) no campo goiano. O campesinato vai paulatinamente sendo expulso de suas terras, 

a figura do agregado, meeiro etc. vai ficando cada vez mais distante das paisagens dos 

campos goianos. O grande fazendeiro vai a cada dia incorporando em suas propriedades 

métodos novos de produção. Há a entrada no território goiano de novos sujeitos sociais 

que expressam esses novos ares que entram pelo estado de Goiás. Os gaúchos e os 

paulistas (capitalistas ligados à produção agrícola modernizada), principalmente nas 

regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado confirmam isto. É chegado o momento da 

produção tecnicizada: chega com muita força o trator, a colheitadeira, as sementes 

melhoradas, os agrotóxicos, os fertilizantes químicos, o aumento de área plantada de 
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commodities, como a soja, milho, sorgo etc. Vários trabalhos demonstram em dados 

estatísticos esta afirmação
35

. 

A leitura ficaria incompleta se não colocássemos à luz do dia a intervenção 

estatal como elemento constituinte de todo o movimento de incorporação das áreas 

goianas à lógica da produção industrial nacional. Foram vários os planos, projetos, 

programas realizados pelo Estado com esta intenção. O elemento político entra aqui 

como campo catalisador das atividades produtivas modernas nas áreas de cerrado como 

um todo e mais especificamente em Goiás. Desde a década de 1970, entrando pelos 

anos 1980, 1990 e em toda a primeira década dos anos 2000, foram inúmeros os 

programas e projetos elaborados e executados pelo Estado com vistas a “modernizar”, 

ou seja, estabelecer a produção capitalista propriamente dita no território goiano. 

Em que pese não se possa concordar com todas as afirmações de Müller 

(1989) sobre esta matéria, sua interpretação teórica do Estado como capitalista 

financeiro no que se refere ao processo de industrialização da agricultura me parece 

bem acertada. 

 

É que o Estado erigiu-se como capitalista financeiro por excelência, 

facultando a existência de capitais agrícolas de alta composição 

orgânica. Vale dizer, o capital financeiro estatal posto à disposição da 

agricultura amalgamou-se com o capital social total agrícola alterando 

as condições de distribuição dos capitais privados que certamente se 

davam através de uma “taxa média” de lucro. Em outros termos (...), o 

Estado planifica a agricultura para o lucro, no interior da qual opera 

uma certa “taxa média” que distribui os capitais privados e, por força, 

as diversas formas de riqueza produtiva (MÜLLER, 1989, p. 57) 

(grifos meus)
36

 

 

Isto pode ser observado em Goiás através da incidência de vários programas 

governamentais desde a década de 1970 até a década de 2000. Entre os objetivos destes 

programas, pode-se destacar: modernizar o território através da instalação de 

infraestrutura de transportes, de energia, de comunicação etc.; incentivos agrícolas, 

sobretudo o crédito rural, que visa, via de regra, modernizar a produção (compra de 

insumos, agrotóxicos, tratores etc.). Entre tais políticas estatais, é necessário citar as 

seguintes. 

                                                 
35

 Cf., para Goiás mais especificamente, Ferreira (2001); Da Silva (2007); Estevam (2004); Morais (2001) 

etc. Para o Brasil e mundo, Guimarães (1982); Pinsk (1977); Amin e Vergopoulos (1977), Müller (1989) 

etc. 
36

 Tal concepção é corroborada também por Delgado (2012) cuja tese defende que a assim chamada 

“modernização do campo” se dá com base no que ele denominou de “capital financeiro na agricultura”. 
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Instituído em 1975, o POLOCENTRO – Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados incide sobre o território goiano até finais da década de 1980 e durante todo 

este período aumentou consideravelmente a área plantada em Goiás, aumentou a 

produtividade, mecanizou a produção, aclimatou plantas ao cerrado, construiu rodovias, 

aumentou o consumo de energia elétrica, aumentou a concentração fundiária no estado 

etc. 

O PRODECER – Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para 

Desenvolvimento do Cerrado é na verdade uma continuidade das políticas de 

financiamento da agricultura por parte de instituições estatais nas áreas de cerrado. 

Como destaca Inocêncio (2002) vem na esteira de projetos como POLOCENTRO, 

RADAP – Programa de Assentamento Dirigido do Alto Parnaíba, PCI – Programa de 

Crédito Integrado do Cerrado etc. O PRODECER se estabelece nas áreas de cerrado em 

três etapas: 1980 em Minas Gerais (PRODECER I); em 1987 em Goiás, Mato Grosso e 

Bahia (PRODECER II); e a partir de 1995, Maranhão e Tocantins (PRODECER III). De 

forma mais restrita que o POLOCENTRO, o PRODECER consiste em projetos de 

colonização nos quais os colonos são experientes em lidar com tecnologias agrícolas, 

são subsidiados para usá-las etc. Como afirma Ferreira (2001), o impacto do 

PRODECER não foi tão grande quanto o do POLOCENTRO, mas de qualquer forma 

criou condições para que determinadas áreas também fossem incorporadas à dinâmica 

da produção agrícola industrializada, integrando novos produtores ao complexo 

agroindustrial. 

O PROFIR – Programa de Financiamento de Equipamentos de Irrigação, 

instituído a partir de 1982 visava, sobretudo, criar condições financeiras para que as 

propriedades continuassem com sua produtividade alta mesmo nos períodos de 

estiagem. Financiou, através do crédito rural, a compra destes equipamentos, bem como 

sua instalação, assessoria técnica etc. Parte do recurso também poderia ser destinada à 

eletrificação das propriedades, compra de maquinários etc.  

Com o fim das linhas de financiamento do POLOCENTRO em 1989, 

institui-se de 1989 até 1992 o PNDR – Programa Nacional de Desenvolvimento Rural, 

que investiu em vários seguimentos da produção agrícola, além de destinar parte dos 

recursos à melhoria de infraestrutura, como pavimentação de rodovias. 

Estevam (2004) cita vários outros programas estatais que tiveram forte 

influência no processo de modernização agrícola em Goiás: “Amazônia Legal”, que 

recebia vários recursos através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - 
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SUDAM; PROTERRA, que pavimentou algumas rodovias, principalmente a Belém-

Brasília, o PRODOESTE (CODEG, 1972), que, entre outras coisas, pavimentou a 

rodovia que liga Jataí-Rondonópolis etc. Cita o POLOAMAZÔNIA, que com suas 

infra-estruturas de ocupação da Amazônia Legal também chegou a Goiás, o Programa 

de Desenvolvimento da Região Geoeconômica de Brasília, que objetivava dinamizar as 

áreas circunvizinhas ao Distrito Federal, com melhoria nos equipamentos urbanos das 

cidades vizinhas, modernização da produção agrícola, investimento em infraestrutura de 

transportes, energia etc. 

Como ressalta Moraes (2004) Também durante as décadas de 1990 e 2000 

os programas governamentais continuam. Vide, por exemplo, o papel do governo do 

estado através dos Planos Plurianuais – PPA, que visam desde ajuste fiscal, 

racionalização da administração pública, alocação de recursos em infraestrutura para 

agroindústria e outros projetos industriais etc. 

Assim, como se pode observar, a instituição do meio técnico-científico em 

Goiás é um processo longo que se inicia por volta da década de 1960 e caminha até 

hoje. Como vimos, as pré-condições foram sendo operadas durante os anos de 1930, 

1940 e 1950. Até este momento, o território goiano é subsumido formalmente ao 

capital, não predomina, ainda, no território as relações de produção propriamente 

capitalistas. A chegada dos anos de 1960, mas sobretudo a década de 1970 abre 

caminho para uma alteração drástica no território. É chegado o momento da subsunção 

real do território ao capital. As relações de produção propriamente capitalistas vão se 

tornando dominantes pelo conjunto do tecido social. A implicação disto, para objetivo 

de nossos estudos é que também o meio geográfico vai sendo alterado. O anterior meio 

técnico já emprenhado de objetos geográficos é agora subvertido novamente. Torna-se, 

por exigência de adequação às novas relações de produção, um meio técnico-científico, 

no qual os capitais fixos vão sendo instalados pelo território e este passa a ser mais um 

ponto na rede global da produção. 

Para finalizar este capítulo, lembro Estevam (2004) que afirma ter sido 

seletivo o processo de modernização do território goiano, pois: somente algumas 

culturas foram privilegiadas, principalmente aquelas voltadas para exportação; somente 

os grandes produtores tiveram possibilidades de se desenvolverem efetivamente; e 

espacialmente esta modernização esteve e está concentrada no centro-sul do estado. 

A partir de agora já temos mais elementos para continuar nossa reflexão, 

que aprofundará alguns aspectos somente tangenciados aqui, tais como a questão dos 
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regimes de acumulação, o complexo agroindustrial e como tudo isto está relacionado 

com o processo de territorialização do capital sucroenergético em Goiás. Antes, 

contudo, resta mencionar o processo de territorialização do capital em Goiás e quais as 

implicações para a constituição diferencial do meio técnico-científico no estado. Isto 

será objeto de nossa investigação no próximo tópico. 

2.4. Uma economia subordinada no coração da produção capitalista: o meio 

técnico-científico e a territorialização do capital em Goiás 

 

O meio técnico-científico é, portanto, a materialização geográfica das 

relações capitalistas de produção. À medida que a relação capital vai se estabelecendo, 

ela exige que o meio geográfico seja produzido e reproduzido de acordo com suas 

próprias lógicas. Isto provoca simultaneamente uma transformação radical nas velhas 

formas sociais, culturais antes existentes no território. O capital, como relação de 

produção, é motor de um conjunto de transformações que abrangem o tecido total da 

vida social. 

Discutiremos nesta seção o desenvolvimento deste processo em Goiás, 

demonstrando como se operou e como se territorializou de modo diferencial. A 

apropriação e o uso do território é condição indispensável para o estabelecimento das 

relações capitalistas de produção, como de resto em qualquer modo de produção. Goiás 

entra no jogo da acumulação capitalista desde que as primeiras bandeiras e descidas 

chegam por estas terras. Contudo, neste momento, o que se tem é uma subordinação 

formal do território ao capital, visto as relações capitalistas não se estabelecerem no 

território. Este tipo de subordinação persiste até aproximadamente a década de 1970, 

momento no qual há alterações radicais nos processos de produção e as relações 

capitalistas começam a se estender pelo conjunto do território. A partir deste momento, 

há um conjunto de alterações que são observáveis e estas resultam em alterações na 

conformação do meio geográfico. As classes dominantes se rearticulam no seio do 

território goiano e à medida que o fazem vão remodelando-o, tornando-o adequado, ou 

seja, parte do processo de acumulação de capital. Os latifundiários, a burocracia estatal 

local (estadual e municipal), a burocracia estatal federal e a classe capitalista, via capital 

nacional e multinacional, vão instituindo no território novos “objetos geográficos”, 

resultado e condição das novas relações de produção. 

O modo de subordinação real do território ao capital em Goiás se dá via 

modernização dos processos agrícolas e articulação da agricultura goiana ao mercado 
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internacional de commodities. Se em São Paulo, Rio de Janeiro, o domínio da burguesia 

como classe hegemônica política e economicamente se dá via industrialização 

concentrada fundamentalmente na cidade, condição esta que irá permitir a hegemonia 

do capital em escala nacional, em Goiás, a chegada do capital, como relação de 

produção dominante, se dá a partir do campo. Naturalmente que não estamos, em 

hipótese alguma, sugerindo que haja uma desvinculação entre campo e cidade. Ao 

contrário, há uma articulação e esta, por exemplo, pode ser observada na disseminação 

de cidades modernas para o “interior” do Brasil: Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, 

Palmas... Estas são cidades-base para a incorporação de novas áreas à produção 

capitalista. A cidade como relação social, é este nó da rede que garante, facilita e 

impulsiona a articulação, incorporação e subordinação de novas áreas.  

A chegada do capital, como relação social, se dá via modernização dos 

processos agrícolas. Aquilo que Müller (1991) denomina de “padrão agrário moderno” 

condição fulcral para o estabelecimento do Complexo Agroindustrial – CAI (esta 

discussão será realizada no Capítulo 3). Este padrão agrário moderno implica ou é 

condição para um conjunto de transformações que são facilmente verificáveis. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

organizados por Mendonça (2004), em 1970 não havia nenhuma produção, pelo menos 

cadastrada, de soja no Estado de Goiás. Em 1980, não alcançava ainda 500.000 

toneladas. Em 1998, já ultrapassava os 3.000.000, em 2000, os 4.000.000 e em 2004, 

6.000.000 toneladas. Pelo contrário, a produção de arroz, por exemplo, como demonstra 

o autor, aproximava-se de quase 1.000.000 de toneladas em 1970. Em 1980, chegou à 

marca de quase 1.200.000 de toneladas. A partir daí a produção decresceu 

consideravelmente, chegando em 2004 a aproximadamente 100.000 toneladas. Isto se 

deve, como explica o autor, às condições técnicas de produção de soja durante o 

período, pois até o final da década de 1970, a produção de arroz era parte do processo 

de produção de soja, pois servia como forragem ao solo, o que contribuía com o 

processo de adubação e proteção do solo após a colheita. Com a chegada indiscriminada 

de fertilizantes químicos e agrotóxicos, isto deixou de ser necessário, passando a 

produção de arroz cair consideravelmente após a década de 1990.  

Estas informações são um indicador de que algo se passa e que mudanças 

estão ocorrendo. Não se trata somente de uma alteração gratuita ou fortuita, processos 

sociais profundos, expressando interesses econômicos precisos, estão subjacentes a 

estas alterações empiricamente verificáveis.  
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Observemos, por exemplo, na tabela 1, que apresenta o número de tratores 

utilizados em Goiás de 1970 a 2006. Em 1970, havia somente 5.692 tratores, o que em 

comparação com o Brasil indica pouca mecanização dos processos agrícolas. Em 1980 

este número já sobe para 27.600 tratores, ou seja, quase setuplica a quantidade em 

relação a 1970. Em 1995, há a quantidade auge, chegando a 43.313 tratores, ou seja, 

quase dobrando em relação a 1980. Este indicador já aponta que a produção 

agropecuária em Goiás estabelece relação direta com a produção industrial, sendo agora 

os processos agrícolas em grande medida determinados pelo capital industrial. 

 

Tabela 1 – Número de tratores: Brasil, Centro-Oeste e Goiás - 1970/2006. 

 

 
1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Brasil   165 870   323 113   545 205   665 280   803 742   788 053 

Centro-Oeste   10 340   29 032   63 391   86 233   114 684   119 893 

Goiás   5 692   13 634   27 600   33 548   43 313   42 688 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1970 – 2006 

Elaboração: SANTOS, L. M. dos. 

 

Ainda seguindo este esquema de raciocínio, segundo dados do IBGE, 

organizados por Silva (2007), observa-se que a produção de commodities ganha cada 

vez mais espaço do que a produção de produtos alimentícios tradicionais, tais como 

arroz, mandioca, feijão etc. Observa o autor que em 1990 a produção de feijão era de 

119 mil toneladas, chegando em 2000 a 200 mil toneladas, ao passo que sua área 

plantada em ha reduz-se no mesmo período de 180,8 mil ha para 112,2 mil ha. Pelo 

contrário, a produção de soja neste mesmo intervalo de tempo salta de 1.258,4 mil 

toneladas em 1990 para 4.092,9 em 2000. E sua área plantada aumenta de 972,4 mil ha 

em 1990 para 1.491,1 mil ha. Estas informações denotam duas coisas: a) aumento 

considerável da produtividade com uso intensivo de insumos e defensivos agrícolas e 

mecanização da produção; b) priorização das culturas (soja, milho, sorgo etc.) que tem 

valor no mercado internacional de commodities.  
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Figura 1 - Cartogramas: área plantada total com cereais, leguminosas e 

oleaginosas – Brasil (1980 – 1990) 

 

 

 

 

Fonte: (IBGE, 2008) 

 

 

 

 



90 

 

 

Figura 2 : Cartogramas: área plantada total com cereais, leguminosas e oleaginosas – 

Brasil (2000 – 2007) 

 

 

Fonte: (IBGE, 2008) 
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Contudo, a maneira como estes processos se espacializam em Goiás se dá de 

modo seletivo, sendo somente algumas áreas do território contempladas com este tipo 

de produção agrícola. As figuras 1 e 2, que demonstram como a produção de cereais, 

leguminosas e oleaginosas, principais produtos da agricultura mecanizada, foram 

espacializados no Brasil entre os anos de 1980 a 2007. A partir da observação dos 

cartogramas, é possível perceber como a produção modernizada em Goiás foi 

distribuída espacialmente. 

Como indica o estudo do IBGE (2008), a expansão para as áreas de Cerrado, 

observadas nos cartogramas configuram um processo global de ocupação do território 

nacional, destacando-se nos anos de 1980 a produção de soja nos Estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Sudoeste de Goiás. Esta tendência de localização espacial 

da agricultura mecanizada se afirma nas décadas subsequentes. Como indica o 

cartograma referente a 2007, em Goiás, a concentração de áreas plantadas com estas 

culturas aumenta consideravelmente, mas já apontando um padrão de expansão em 

direção à Mesorregião Leste do Estado, nas proximidades do Distrito Federal, sobretudo 

no município de Cristalina, já incorporando também áreas do norte de Minas Gerais e 

Oeste da Bahia. Como se pode ver, trata-se de um processo contínuo de ocupação das 

áreas de Cerrado por estas culturas características da agricultura tipicamente capitalista 

e modernizada, processo iniciado na década de 1970 e prosseguindo até hoje. 

Um outro aspecto a ser observado neste processo, o que já indicamos no 

tópico anterior, é o papel do Estado como “capitalista financeiro”, agente responsável 

por financiar as empresas e os grandes produtores, através de sistema de crédito 

específico para a produção agrícola modernizada. Como demonstra Inocêncio (2002), 

através Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), o período que contou com maior 

investimento estatal foi justamente o momento de instauração da agricultura moderna, 

ou seja, de 1970 a 1980, reduzindo-se um pouco após esta década. Isto implica que sem 

as políticas estatais, jamais o Cerrado goiano seria incorporado de modo tão eficiente à 

produção modernizada quanto o foi no período indicado. 

Estes dados empíricos dão pistas de transformações profundas que estão 

sendo operadas no território goiano. Eles por si só não explicam nada, como de resto 

todo dado empírico nada explica. Contudo, trazem algumas informações das quais 

podemos inferir alguns elementos explicativos das mudanças observáveis. A explicação 
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é um atributo da consciência e está articulada a uma concepção teórico-metodológica 

específica. A partir do conjunto de conceitos e categorias fornecidos por esta concepção, 

podemos utilizar as indicações fornecidas pelos dados empíricos para construirmos 

explicações abrangentes e totalizantes dos fenômenos em análise. 

Com base nisto, indagamos: quais determinações levaram à incorporação de 

Goiás e das áreas de Cerrado como um todo à dinâmica de reprodução do capital? Esta 

pergunta é bastante complexa e envolve fatores de várias ordens: global, local; política e 

econômica; causando alterações sociais e culturais profundas. 

Mendonça (2004) aponta os seguintes fatores para que isto se processasse: 

 

Havia um mosaico de fatores que, imbricados, foram responsáveis 

pelo significativo êxito da auto-expansão do capital em terras 

brasileiras. A crise do capital e a consequente necessidade de 

expansão rumo às áreas pouco exploradas; a reorientação dos fluxos 

migratórios, principalmente de nordestinos, em direção ao novo 

Eldorado, desviando a atenção dos graves problemas urbanos 

vivenciados pelas áreas  industrializadas (São Paulo, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte); o Estado centralizado e autoritário e o entreguismo 

associado aos interesses externos justificados no contexto da Guerra 

Fria, entre outros, foram fatores fundamentais para explicar a 

“ocupação” das áreas de cerrado pela agricultura moderna 

(MENDONÇA, 2004, 2018). 

 

A crise a qual se refere o autor é a crise do regime de acumulação 

conjugado. Esta discussão será melhor abordada no capítulo seguinte. Isto quer dizer 

necessariamente que as classes dominantes tem que encontrar alternativas para 

apaziguarem as lutas de classes e novamente colocar a acumulação de capital num nível 

tal que recoloque a tendência declinante da taxa de lucro de modo a não afetar 

radicalmente a acumulação. Isto é feito alterando-se o processo de valorização do 

capital, iniciando o processo de generalização do toyotismo pelo mundo, pela 

reorganização do aparato estatal que só encontrará bom termo na Europa e Estados 

Unidos na década de 1980, com a instauração do neoliberalismo e pela rearticulação das 

relações internacionais, acentuando a dependência e exploração dos países de 

capitalismo subordinado. A expansão do capital em Goiás se insere neste contexto. A 

vinda de multinacionais para as áreas de Cerrado compõem este processo macro de 

rearticulação das relações internacionais, isto tudo articulado com o Estado dos países 

subordinados. O estudo de Inocêncio (2002) demonstra como o SNCR: 
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Atuou privilegiando produtores (sobretudo grandes), regiões (Centro-

Sul do país) e produtos (exportáveis), marcando significativamente, o 

volume de recursos alocados, a conjuntura setorial do final dos anos 

60, toda a década de 70 e parcialmente os anos 80 (INOCÊNCIO, 

2002, p. 33). 

 

Ou seja, a inserção dependente do Estado brasileiro na economia mundial, 

coloca-o como subordinado. Isto implica que a atuação do Estado como “capitalista 

coletivo ideal”, para utilizar aqui uma expressão de Engels, no caso dos países 

subordinados se dá de forma a que tanto os países imperialistas, mas sobretudo as 

empresas multinacionais, tenham condições de exercerem suas práticas produtivas sem 

grandes percalços. É assim que os grandes produtores de insumos e implementos 

agrícolas, na esteira da política econômica do Estado brasileiro territorializam seu 

capital nas áreas novas de expansão da fronteira agrícola.  

Mas além deste aspecto central, desta determinação fundamental, do 

processo de expansão das relações capitalistas para Goiás e para as áreas de Cerrado 

como um todo, somam-se outros elementos como os citados por Mendonça (2004), ou 

seja, necessidade de distencionar os conflitos de classe no sudeste do país, redirecionar 

os fluxos migratórios do Brasil para a região Centro-Oeste etc. 

Este último aspecto é facilmente evidenciado quando se analisa a dinâmica 

demográfica do Estado de Goiás de 1970 aos dias atuais. Como atesta o estudo de 

(CHAVEIRO, CALAÇA, REZENDE, 2004), de 1970 a 2000 o Estado de Goiás 

experienciou uma dinâmica demográfica que está inteiramente basilada na própria 

lógica de acumulação de capital. O fato de Goiás ter-se tornado nova fronteira de 

expansão das relações capitalistas após a década de 1970 rearticula toda sua dinâmica 

populacional. No período mencionado, a população de Goiás: a) urbanizou-se; b) 

concentrou-se na Região Metropolitana de Goiânia, entorno de Brasília e nas regiões 

Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado; c) diminuiu suas taxas de fecundidade, aumentou 

sua expectativa de vida e reduziu a crescimento vegetativo; d) em contrapartida, sua 

população absoluta não parou de crescer no período, demonstrando que Goiás tornou-

se, no período, um centro de atração gravitacional para os movimentos migratórios 

interestaduais. Isto só atesta mais uma vez a tese de Peliano (1990), seguindo as 

indicações deixadas por Marx em O Capital, que a acumulação de capital é 

simultaneamente acumulação de trabalhadores e desta feita, que a mobilidade espacial 

do capital é simultaneamente mobilidade espacial de trabalhadores, ou seja, migração. 
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A modernização da agricultura e sua concentração em áreas específicas do 

território goiano (cf. figura 1), a concentração demográfica, as maiores taxas de 

urbanização, bem como os maiores índices de recepção de migrantes, no que se refere 

ao Estado de Goiás, apresentam uma não casual localização específica. Isto pode ser 

observado, a partir da análise da figura 2, que atesta a similitude e correlação entre 

avanço das relações capitalistas e dinâmica demográfica, pois foi justamente aí, nas 

regiões Sul, Sudeste, e Sudoeste do Estado, onde o avanço da relação-capital mais se 

estendeu do ponto de vista da agricultura, bem como na constituição de agroindústrias 

(isto será discutido no capítulo seguinte). Claro que a Região Metropolitana de Goiânia, 

bem como Entorno de Brasília são, na verdade, as regiões do Estado onde se verifica a 

maior concentração populacional de Goiás e isto só atesta mais uma vez que o território 

goiano cada vez mais torna-se parte constituinte da rede internacional do capital. Tal 

como já havia sido demonstrado por Lefebvre (2001), a cidade é, no capitalismo, a 

tendência mais profundamente enraizada de realização espacial das relações capitalistas. 
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Figura 3: Mapa da distribuição da população pelos municípios do Estado de Goiás – 2000 

 

Fonte: (CHAVEIRO, CALAÇA, REZENDE, 2009) 
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Toda esta discussão apresentada nos serve de base para compreendermos as 

incorporações de capitais fixos no território goiano a partir da década de 1970. Estes 

capitais fixos, tanto aqueles diretamente vinculados à produção direta propriamente dita: 

armazéns de grãos, agroindústrias, indústrias para a agricultura que produzem sementes, 

embalagens etc., quanto os capitais fixos que não são diretamente ligados à produção, 

tais como eletrificação do território (produção, transmissão, distribuição e consumo), 

disseminação de meios de transporte (rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos 

etc.), telecomunicações (telefonia, rádio, televisão, cabos de fibra ótica etc.). 

Um aspecto exemplar é o aumento da produção e consumo de energia 

elétrica no território. Como muito bem demonstraram Castilho e Arrais (2012), a 

discussão em torno da eletrificação do território é algo elucidativo do papel das técnicas 

no que os autores estão denominando “modernização do território”. O que eles 

demonstram em verdade, é que toda a segunda metade do século XX é permeada de um 

esforço considerável por parte do Estado (em suas três esferas), bem como das classes 

dominantes em geral em produzir as condições técnicas necessárias para que a 

“modernização”, ou seja, a subsunção real do território ao capital se efetivasse sem 

grandes percalços. Como demonstram os autores, a produção de energia em escala 

compatível com a produção e acumulação de capital são condições indispensáveis à sua 

reprodução. Assim, todas as UHE´s (Usinas Hidrelétricas), construídas desde os anos de 

1950 até os anos 2000, bem como as PCH´s (Pequenas Centrais Hidrelétricas) e CGH´s 

(Centrais Geradoras Hidrelétricas) construídas, primordialmente a partir dos anos 2000 

no território goiano são parte fundante do processo de “modernização” do território, ou 

seja, de sua subsunção real ao capital, portanto, de instauração do meio técnico-

científico no Estado. 

Tanto o crescimento urbano, o que implica em aumento considerável do 

consumo de energia, quanto a “modernização” dos processos agrícolas, a produção 

industrial e agroindustrial etc. são fatores que estão na raiz dos investimentos crescentes 

em produção, transmissão e distribuição de energia. A produção de energia é base para 

o processo de produção material. Isto tanto é verdade que da primeira usina hidrelétrica, 

criada em 1918 na cidade de Goiás, a 1936, quando da construção da usina Jaó, cujo 

objetivo era abastecer a cidade de Goiânia, verifica-se pouca capacidade energética no 

território goiano. Isto demonstra, consoante interpretação que já fizemos em tópicos 

anteriores, que as relações de produção aqui estabelecidas ainda não demandavam nova 

lógica de organização da base técnica (o meio técnico-científico) do território. 
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Na discussão sobre as modificações da base técnica do território brasileiro, 

Santos e Silveira (2002) demonstram como a eletrificação é parte constituinte do que 

denominam meio técnico-científico-informacional. Esta é condição para a instituição de 

tal meio aliada, naturalmente à questão dos transportes, comunicações, industrialização, 

urbanização etc. Castilho e Arrais (2012) demonstram este processo no que concerne à 

produção e ao consumo de energia em Goiás. A base do processo de eletrificação do 

território goiano é a produção de energia elétrica a partir de fonte hidráulica, sobretudo 

hidrelétricas. Após a criação das Centrais Elétricas Ltda. – Celg em 1955 que unificou 

os sistemas de produção e distribuição de energia já existentes no Estado, bem como de 

pronto já começou a empreender projetos hidrelétricos, é parte constituinte desta 

modernização do território. 

Assim, já em 1955 inicia a construção da UHE de Cachoeira Dourada, que 

entrará em operação em 1959. Na década de 1970, são entregues a segunda e terceira 

etapas desta Usina e na década de 1990, a quarta etapa. Ainda em 1955 inicia-se a 

construção da PCH Rochedo, que entra em operação já em 1956. Na década de 1980 

entram em operação as seguintes UHEs: Itumbiara (1981), Corumbá (1982), bem como 

é iniciada a construção da Usina de Serra da Mesa em 1984, a qual entrará em operação 

em 1998. A década de 1990 é marcada por privatizações das empresas estatais, tal como 

a Usina de Cachoeira Dourada, privatizada em 1996, bem como construção de algumas 

usinas de grande porte, tal como a UHE São Domingo e a entrada em operação da UHE 

Serra da Mesa. Os anos 2000 são expressivos da expansão da capacidade de produção 

de energia hidráulica em Goiás, entrando em operação as seguintes UHEs: Cana Brava 

(2002), Espora (2006), Corumbá III (2005) e Corumbá IV (2009), Serra do Facão 

(2010), Salto do Rio Verdinho (2010), Saldo (2010) e Foz do Rio Claro (2010)
37

. 
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 Estas informações foram extraídas do artigo de Castilho e Arrais (2012). 
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Figura 4 – Mapa da produção de energia por tipos de usinas em operação em Goiás (2010) 

 

Fonte: (CASTILHO & ARRAIS, 2012) 

 

Como se pode observar a partir da análise da figura 3, as UHEs estão 

concentradas em sua grande maioria na Bacia do Rio Paranaíba e uma outra menor parte 

na Bacia do Rio Tocantins. Estas localizações tem obviamente uma determinação de 

caráter geográfico, que leva em conta volume de água presentes na bacia, bem como 

relevo adequado à construção de usinas hidrelétricas etc. Pelo contrário, as PCHs e 

CGHs tem uma distribuição mais esparsa, chegando a ocupar também a Bacia do Rio 

Araguaia. Fato a destacar desta descrição localizacional das PCHs e CGHs é o fato de se 

cocentrarem curiosamente na região do agronegócio, ou seja, nas Regiões Sul, Sudeste e 
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Sudoeste do Estado de Goiás. Da mesma feita, o consumo de energia também tem sérias 

determinações sociais no que diz respeito ao seu processo de localização. Ainda sobre 

isto, novamente o estudo de Castilho e Arrais demonstram que a distribuição espacial 

do consumo não é gratuita, mas, isto sim, determinada por um conjunto de elementos 

que devem ser levados em consideração. 

A divisão do consumo de energia segundo a “classe”: industrial, rural, 

residencial e comercial nos ajuda a compreender como se territorializou de maneira 

diferencial o capital em Goiás. Como pode ser observado na figura 4, as maiores taxas 

de consumo de energia concentram-se basicamente no entorno de Brasília (com 

destaque para Luziânia), na Região Metropolitana de Goiânia (com destaque para 

Goiânia e Aparecida de Goiânia), em toda porção meridional do Estado (com destaque 

para Catalão, Itumbiara e Rio Verde) e na porção setentrional (com destaque para 

Niquelândia). 

Comparando-se a figura 4 com a figura 2 (mapa de população), percebe-se 

claramente uma correlação entre as localizações de consumo de energia e concentração 

populacional. Isto demonstra o quão a dinâmica populacional é determinada pela 

própria lógica do capital. A crítica de Marx aos postulados de Malthus aqui são 

empiricamente verificáveis. De acordo com Marx não existe uma lei universal da 

população, tal como aventada por Malthus, ou seja, segundo este ideólogo, a dinâmica 

de crescimento populacional se daria consoante uma lei matemática universal. A 

população cresceria em um ritmo acelerado expressando sempre uma Progressão 

Geométrica (P.G.), ao passo a produção de bens de subsistência cresceria sempre numa 

Progressão Aritmética (P. A.). As críticas aos postulados malthusianos são inúmeras e já 

é lugar comum, na verdade, demonstrar os limites de suas formulações. Só a trouxemos 

aqui para ilustrar que na verdade a dinâmica populacional é uma dinâmica socialmente 

constituída e se altera de acordo com cada contexto histórico-geográfico determinado. 

Isto é evidenciado quando colocamos Goiás em foco.  

A constituição do meio técnico-científico em Goiás é expressão de uma 

nova lógica social, que subordina todos os processos à relação-capital. O reino da 

mercadoria começa a se estabelecer pelo conjunto do território goiano, como vimos, 

somente de modo mais intenso a partir da década de 1970. Isto imprimiu no território 

uma nova forma de organização sócio-espacial. Os processos agrícolas se modificaram, 

a base técnica do território se modificou, a dinâmica populacional se modificou etc. 
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Figura 5 – Mapa do consumo de energia total e por tipo dos municípios goianos (2010) 

 

Fonte: (CASTILHO & ARRAIS, 2012) 

 

 Contudo, estas modificações não são uniformes e nem atingem todas as 

áreas simultaneamente e com a mesma intensidade. No que tange ao que até agora 

expusemos, fica claro que algumas áreas do território goiano são mais agressivamente 

alteradas e isto pode ser observado, vendo-se a distribuição diferencial da agricultura 

moderna, tal como já anotamos na análise da figura 1, pela distribuição diferencial da 

produção e consumo de energia (figuras 3 e 4), pela distribuição diferencial de 

concentração populacional (figura 2) etc. Assim, algumas áreas do território são 

profundamente alteradas, ao passo que outras são mais marginalmente afetadas
38

. 

Para encerrar esta discussão e abrirmos caminho para uma leitura totalizante 

do território goiano, inserindo suas lógicas de produção do espaço na dinâmica global 

                                                 
38

 Uma análise da distribuição dos sistemas de transporte, comunicações etc. também denunciaria a 

mesma coisa. Tal como já começamos a demonstrar com relação à construção de rodovias durante o 

“meio técnico da marcha para o oeste e da integração nacional”, por exemplo. Também, com relação às 

comunicações, o estudo de Godoi (2011) demonstra claramente a concentração dos meios mais modernos 

na Região Sudoeste de Goiás. 
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da sociedade brasileira, é interessante demonstrar como a “diferencialidade espacial” 

para utilizar um conceito de Lacoste (1988), se operou em Goiás.  

Para irmos além dos “geografismos” (LACOSTE, 1988) e da mesma feita 

além dos “regionalismos” (LENCIONI, 1999), ou seja, de elegermos determinados 

elementos espaciais como sendo rijos, estagnados e não articulados ao todo, 

consideremos o que segue. Como vimos até aqui, nesta breve resenha do processo de 

subsunção real do território goiano ao capital, é perceptível a maneira diferencial de 

como isto se operou. Motivos e processos históricos, sociais e espaciais explicam tal 

territorialização diferencial. Não entraremos aqui no mérito das discussões conceituais a 

cerca das várias interpretações que envolvem o conceito de região, até mesmo por que 

não é este o eixo de nossa análise. Contudo, é interessante citar aqui o estudo feito por 

Arrais (2002) que compara duas regiões do Estado de Goiás. São elas: a região Sudoeste 

e a região Nordeste. Antes, entretanto, de as comparar, o autor utilizando de maneira 

crítica a divisão do Estado de Goiás feita pelo IBGE, em mesorregiões e microrregiões, 

descreve a maneira como estas várias porções do território goiano foram historicamente 

se constituindo. As mesorregiões do IBGE são: Noroeste Goiano, Norte Goiano, Centro 

Goiano, Leste Goiano e Sul Goiano. Sendo ainda cada uma destas divididas em regiões. 

Sendo o Sudoeste uma região da mesorregião Sul Goiano e o Nordeste uma região do 

Leste Goiano. 

Para além desta classificação, o que é interessante notar no estudo de Arrais 

(2002) é a importância dada por ele, na esteira de vários estudos de Milton Santos, ao 

papel da técnica e sua materialização no território. No que concerne a Goiás, a escolha 

do autor para estudar estas duas regiões, a “densidade técnica” foi o elemento fundador 

de tal decisão. Isto se deve à maneira como ele considera o papel das relações sociais na 

constituição das feições regionais. Seguindo suas palavras: 

 

O conteúdo racional de uma região, ou mesmo a densidade racional, 

está ligado às condições estruturais, à fluidez e intercâmbio, à divisão 

do trabalho global, presentes na região. Uma espécie de seletividade 

programada, intencional, visando à maximização do lucro, está por 

trás do conteúdo racional da região. Uma nova seletividade entra em 

cena. A disposição de mão-de-obra e a proximidade em relação ao 

mercado consumidor já não ordenam o espaço que agora, segundo as 

reflexões de [Milton] Santos, tornou-se “território usado”. A 

seletividade agora é da técnica, das condições fiscais, da infraestrutura 

informacional (rede de telecomunicações, internet, satélites), que 

garante a fluidez. O espaço agora é o espaço das redes que drenam a 

produção, o que nos faz olhar para o mapa do Estado de Goiás de 
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outra forma, considerando-o em sua relação com a produção do 

espaço global (ARRAIS, 2002, p. 161) 

 

Ou seja, esta “densidade técnica”, estas redes (transporte, comunicação, 

produção etc.) são em verdade o quantum de capital instalado no território. Isto se dá de 

modo seletivo, sendo algumas áreas incorporadas de modo mais intensivo, ao passo que 

outras de modo mais extensivo e outras há ainda que ficam como que quadros de 

reserva para futura expansão. Deste modo, a territorialização do capital em Goiás 

implica numa produção diferencial do espaço, que culmina na criação de uma 

diversidade regional. Esta diversidade, contudo, não é produto de qualquer 

desequilíbrio, é antes, contudo, a condição de tal forma de o capital se territorializar. 

Os exemplos escolhidos pelo autor não poderiam ser mais didáticos no que 

concerne a este aspecto. A região Sudoeste do Estado, conforme já salientamos ao longo 

de todo este capítulo é a região da densificação dos capitais fixos no território, é a 

região das redes de transporte e comunicação mais complexas, é a região das 

infraestruturas produtivas mais tecnologicamente integradas aos circuitos globais da 

produção capitalista, é a região de grande atrativo demográfico, cujos municípios 

apresentam desde as décadas de 1970 e 1980 crescentes taxas de crescimento 

demográfico, derivadas sobretudo da migração e esta, como já salientamos, é produto da 

concentração de capitais nesta região. É a região privilegiada pelo Estado no que 

concerne ao crédito agrícola, aos projetos e programas de desenvolvimento 

(POLOCENTRO, PRODECER etc.), à instalação de infraestrutura etc. Esta região 

simboliza o plus de Goiás, o eldorado, o modelo no qual as demais regiões devem se 

espelhar. Trata-se do objetivo que todas as demais regiões devem alcançar. A ideologia 

do “desenvolvimento”, contudo, no discurso midiático e estatal não quer revelar, 

contudo, as contradições de que tal desenvolvimento é o centro gerador. O crescimento 

de periferias, de miséria, que é observado em todos os municípios “modernos” do 

Sudoeste é a condição necessária, ou melhor, é o produto genuíno do desenvolvimento 

capitalista. Como já salientara Marx (1988), a acumulação de capital é simultaneamente 

acumulação de miséria. A riqueza produzida como capital tem como seu corolário a 

pobreza. Uma, no capitalismo, não pode existir sem a outra. Assim, esse ideário de 

desenvolvimento ao qual a “modernidade” da Região Sudoeste remete é apenas o lado 

florido de seu reverso, de sua condição, a proletarização, lumpemproletarização de 
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camadas inteiras da sociedade, as quais vivem nas periferias, nos cortiços, meras feições 

espaciais da pobreza capitalista.  

O ideário produzido a partir da “modernização” encontra de forma “oposta” 

as regiões que não acompanham tal movimento. No caso de Goiás, a região analisada 

por Arrais (2002) é a Região Nordeste ou segundo a classificação do IBGE, 

microrregião do Vão do Paranã. Esta, no discurso oficial, é o representante do atraso, 

com pouca dinâmica nos processos rurais, com um crescimento demográfico, que em 

alguns municípios é negativo, mas que em outros é bastante expressivo, mas que em 

comparação com o Sudoeste ficam numa margem bastante inferior etc. A agricultura 

modernizada, mecanizada não tem lugar em grande parte desta região, a urbanização se 

opera, mas com uma densidade demográfica bastante inferior às demais regiões do 

Estado etc. 

Enquanto a Região Sudoeste é produto de uma intensiva preocupação do 

Estado em emprenhar o território com “sistemas de engenharia”, a Região Nordeste, 

pelo contrário, no que se refere a políticas públicas, é alvo de projetos e programas 

emergenciais e assistencialistas. Esta região, vista como locus da pobreza e do atraso, 

deve receber do Estado políticas meramente assistencialistas, que colocarão seus 

indicadores sociais em níveis mais próximos das demais regiões. A região, como 

conceito analítico, é vista, portanto, nesta acepção, como um entrecruzamento de 

processos sociais que vão qualificando os lugares de modo seletivo, fazendo com que o 

território em sua totalidade fique entrecortado por um conjunto de feições diferenciadas. 

Os vários sujeitos sociais (Estado, classes dominantes, classes exploradas, movimentos 

sociais etc.) compõem um leque de atuações que conformam as regiões. 

O problema, como salienta Arrais (2002) é que o discurso oficial, estatal e 

midiático colocam isto como sendo algo dado e mais ainda, colocam estas diferenças 

regionais como sendo algo evolutivo, sendo os padrões de “desenvolvimento” da região 

Sudoeste o objetivo da Região Nordeste. O discurso oficial não vê ou não quer ver que 

esta “desigualdade” é na verdade condição do desenvolvimento global do capital, uma é 

condição para outra, ou melhor dizendo, uma é produto da outra. A diversidade de 

feições regionais, afora aqui os elementos estruturantes do meio físico (geologia, 

geomorfologia, condições edáficas etc.) são o resultado de um processo global de 

subsunção do território ao capital. Não que os elementos do assim chamado “meio 

físico” não tenham relevância, pelo contrário, são fundamentais, pois são partes 

instituintes das paisagens. São partes dos “conjuntos espaciais”, que entrecruzados com 
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os elementos socioeconômicos conformam as diversidades regionais. Contudo, na 

forma como expusemos a questão, fica patente que a maneira como o território goiano 

foi sendo subsumido ao capital desde finais dos anos de 1960, com suas capacidades 

técnicas, estas passam a ser os elementos estruturantes das feições regionais. E assim, 

áreas mais, menos, intensamente, extensivamente etc. integradas aos circuitos de 

produção são expressões dos diversos modos de o capital se territorializar. 

A instituição do meio técnico-científico em Goiás, portanto, é o resultado de 

um processo global de rearticulação do capitalismo em escala nacional e mundial. Esta 

rearticulação colocou as áreas de Cerrado e, por conseguinte Goiás, numa nova fase de 

produção espacial, sendo a territorialização do capital o elemento novo e dinamizador. 

Isto implica que agora, toda a lógica de articulação dos lugares é produto deste processo 

e as contradições que derivam dele. Da mesma feita, esta territorialização, ou seja, o 

processo de apropriação espacial por parte do capital das áreas de Cerrado em Goiás é 

um processo contraditório que incorpora de distintos modos os diferentes lugares, 

produzindo densidades técnicas distintas, o que em consequência, gera feições regionais 

distintas e estas, por sua vez, são representadas e apropriadas como partes do discurso 

de formas também distintas. A territorialização diferencial do capital, portanto, é o traço 

geográfico novo que nos dá o fio condutor de análise da realidade goiana de um ponto 

de vista espacial. É isto que demonstraremos, no próximo capítulo. Passaremos, nas 

páginas seguintes, a analisar uma escala mais ampla, envolvendo o capitalismo mundial, 

mas sobretudo como ele se operou no território brasileiro, para ao final, demonstrar 

como todo o processo teve repercussões dramáticas na reorganização das lógicas 

espaciais em Goiás, salientando a questão do complexo agroindustrial. 
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CAPÍTULO 3 – O Complexo agroindustrial no Brasil e em 

Goiás: os sucessivos regimes de acumulação e a constituição 

do meio técnico-científico 
 

3.1. Os sucessivos regimes de acumulação e a questão da técnica 

 

É notável o conjunto de estudos que de uma ou outra maneira lidam com a 

questão da historicidade das técnicas. De diferentes formas, apresentam a sucessão 

histórica deste seguimento da prática humana, que é a técnica. Fazer aqui, mesmo que 

de forma muito imperfeita, uma arqueologia destas várias interpretações seria 

completamente contraproducente e iria muito além dos objetivos que norteiam esta 

pesquisa. Interessa-nos muito mais de perto compreender como Milton Santos fez isto e 

principalmente, como podemos articular uma história das técnicas no capitalismo com a 

teoria dos regimes de acumulação tal como formulada por Viana (2003; 2009). 

Relembrando aqui o manuscrito de Álvaro Vieira Pinto, recentemente 

publicado, quando discutindo a maneira como os historiadores e filósofos abordam o 

problema da história das técnicas, afirma: 

 

Assinala-se o triunfo da inteligência na descoberta de uma nova 

tecnologia. Desde a agricultura de enxada e a fundição do bronze até a 

correta atrelagem do cavalo, já em plena Idade Média, e os 

computadores da atualidade, mas deixa-se de mencionar que esses 

êxitos precisam ser vistos por dentro, no que têm de efetivamente 

significativo (VIEIRA PINTO, 2005, p. 205). (grifos meus) 

 

Este elemento significativo, o qual ele afirma que estava ausente nos autores 

da época em que o livro foi escrito, ou pelo menos em alguns autores, é o algo 

fundamental que falta para compreensão de qualquer fenômeno social: a historicidade 

das relações sociais. Sendo a técnica um fenômeno essencialmente e unicamente 

humano, ela tem de estar inserida, no processo de interpretação, à historicidade das 

relações sociais que a engendram
39

.  

Não vamos aqui fazer uma digressão ao longo de toda a história da 

humanidade para compreender como se deu a sucessão das técnicas neste movimento 

                                                 
39

 Nos termos de Marx: “A tecnologia revela a atitude ativa do homem para com a Natureza, o processo 

de produção direto de sua vida, e com isso também suas condições sociais de vida e as concepções 

espirituais decorrentes dela” (MARX, 1984, p. 6). Santos (1997) afirma que a técnica é uma forma de 

“empiricização do tempo” no espaço. 
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todo que envolve a história humana. Este objetivo foge completamente ao escopo de 

nossa investigação
40

. Tentaremos, simplesmente, lançar algumas luzes ao fenômeno no 

que tange à sociedade capitalista. O viés que estamos utilizando desde o início de nossas 

reflexões no âmbito desta pesquisa é o caráter “geográfico”, ou seja, espacial do 

fenômeno técnico. Já postulamos no primeiro capítulo, que a realização geográfica da 

sociedade capitalista consiste na constituição do meio técnico-científico. Este meio 

técnico-científico é o processo de engendramento espacial das relações sociais 

capitalistas e consiste na instauração e generalização dos capitais fixos por todo o tecido 

espacial da sociedade. Se, neste primeiro momento de aproximação ao meio geográfico 

eminentemente capitalista, o resultado a que chegamos foi de certa forma geral, agora 

temos a possibilidade, mais ainda, a necessidade de apresentar seu desenvolvimento 

histórico. Consideraremos inicialmente o movimento histórico da sociedade capitalista 

em seu conjunto. 

Há todo um debate e um conjunto de interpretações feitas acerca de tal 

desenvolvimento, retomá-los aqui seria bastante custoso e ocuparia uma considerável 

quantidade de páginas. Tomaremos aqui a teoria dos regimes de acumulação tal como 

formulada por Viana (2003; 2009), segundo a qual a sociedade moderna teria passado 

por quatro regimes de acumulação: o regime de acumulação extensivo; o regime de 

acumulação intensivo; o regime de acumulação conjugado e o regime de acumulação 

integral, sendo este último a etapa atual da sociedade capitalista, constituindo-se a partir 

da década de 1970. 

Um regime de acumulação é definido pelo autor como sendo uma forma 

assumida pelo processo de valorização do capital, uma forma assumida pelo Estado e 

uma forma assumida pelas relações capitalistas internacionais (VIANA, 2003; 2009). A 

cada etapa da sociedade capitalista corresponde um regime de acumulação e este é 

caracterizado por certa estabilidade das relações sociais, notadamente as de produção. 

Esta estabilidade, naturalmente, é uma estabilidade das lutas de classes, que não deixam 

de ser, todavia, luta de classes. Trata-se, propriamente, de manter as lutas de classes 

num nível tal que a acumulação possa processar-se sem grandes estorvos, visto as 

contradições e conflitos serem inerentes à produção capitalista. 

                                                 
40

 Para tanto, cf: (ROUSSEUAU, s/d), (ELLUL, 1968), (GAMA, 1986), (ORTEGA Y GASSET, 1963), 

(TIMM, 1971), (BRUGAROLLA, 1963), (VIEIRA PINTO, 2005), (HOGBEN, 1952) etc. 
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Mas mais do que meramente definir o que é um regime de acumulação, é 

necessário explicar como um se transforma em outro, como se dá a sucessão de um 

regime de acumulação para outro. 

Viana (2009) apresenta a seguinte tese: 

 

A crise dos regimes de acumulação que gera sua mutação em um 

novo regime, deriva da ascensão das lutas de classes, de sua 

radicalização e da tendência declinante da taxa de lucro, isto é, do 

desenvolvimento tendencial espontâneo do capitalismo (determinada 

correlação de forças na luta de classes estabilizada que marca as 

crises cíclicas do capitalismo), sendo que uma reforça a outra 

(VIANA, 2009, p. 35). (grifos meus) 

 

Nesta afirmação está presente a ideia de que existe uma tendência inerente 

ao capitalismo, uma dinâmica espontânea de constantemente produzir crise na 

acumulação de capital. Marx (1983a) a denominou de “Lei Tendencial da Queda da 

Taxa de Lucro”. A concentração e centralização de capitais, o aumento da composição 

orgânica de capital, o que implica em dizer que há um aumento continuado do capital 

constante em relação ao capital variável geram uma extração de mais valor sempre 

menor a cada ciclo do capital. Estes processos combinados geram a tendência declinante 

da taxa de lucro. Podemos dizer, segundo Marx, que a essência do desenvolvimento 

capitalista consiste no aumento do capital global relativamente a uma diminuição da 

taxa lucro médio
41

.  

Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento capitalista pressupõe esta 

tendência, contratendências se desenvolvem na mesma proporção, tais como: a ação 

estatal em conter a queda da taxa de lucro, o aumento sempre constante de novos 

mercados consumidores, aumento da exploração do trabalho, combinando extração de 

mais-valor absoluto e relativo etc. Estas contratendências conduzem à expansão em 

escala mundial o modo de produção capitalista, a intensificação da exploração do 

trabalho conduz a uma radicalização das lutas sociais etc. O que esta teoria do 

desenvolvimento capitalista visa demonstrar é o conjunto de dificuldades que o capital 

encontra em seu processo de reprodução. Seu desenvolvimento gera uma queda da taxa 

de lucro, as tentativas em conter tal queda expandem o capitalismo para o mundo inteiro 

e radicalizam as lutas sociais, posto que aumentam a exploração do trabalho etc. Assim, 

                                                 
41

 Esta discussão está melhor elaborada na primeira parte do capítulo 1. 
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a transição de um a outro regime de acumulação explica-se pelo desenvolvimento 

inerente ao capitalismo e pela radicalização das lutas dos trabalhadores. 

De acordo com Viana (2003; 2009), a sociedade capitalista passou por 

quatro regimes de acumulação: extensivo; intensivo; intensivo-extensivo ou conjugado 

e integral. Descreveremos aqui, de maneira bem rápida, cada um deles. O regime de 

acumulação extensivo corresponde à primeira etapa da produção propriamente 

capitalista. A forma predominante de valorização do capital era fundada na extração de 

mais-valor absoluto. As longas jornadas de trabalho presentes neste período atestam 

esta afirmação. O Estado desenvolveu neste momento sua forma liberal, ou seja, a 

democracia era censitária, as organizações dos trabalhadores não eram reconhecidas etc. 

As relações internacionais eram fundadas no neocolonialismo, ou seja, a exploração 

capitalista em escala internacional combinava formas capitalistas e não-capitalistas de 

exploração do trabalho. Este regime de acumulação já começa a entrar em crise na 

década de 1840 e as revoluções de 1848 são a prova da radicalização das lutas operárias 

no período. Entra em crise definitivamente nas décadas de 1860 e 1870, a Comuna de 

Paris de 1871, como primeira experiência de “autogoverno dos produtores” (MARX, 

s/d) é a demonstração de como a luta operária se radicalizou no período. 

O regime que o sucede é o regime de acumulação intensivo. As lutas dos 

trabalhadores durante todo o século 19 tinham como uma de suas principais 

reivindicações a diminuição da jornada de trabalho. Isto de fato ocorreu. De 15, 16 

horas, a jornada foi reduzida para 10, 8 horas. Isto implicou num forte baque sobre os 

capitalistas, que viram a extração de mais-valor reduzida de modo significativo. O 

taylorismo foi a resposta capitalista a este processo. Organizando e gerenciando o 

processo de trabalho através da “Administração Científica do Trabalho” (TAYLOR, 

1970) foi possível desenvolver e aprofundar métodos de trabalho que aumentassem a 

extração de mais-valor relativo. Esta passa a ser a forma dominante, mas não única de 

extração de mais-valor. O Estado assume a forma liberal-democrática, ou seja, a 

democracia assume a forma partidária, as organizações dos trabalhadores (partidos, 

sindicatos, associações etc.) são reconhecidas ao mesmo tempo que são integradas à 

dinâmica institucional do Estado, perdendo assim qualquer radicalidade real que 

porventura tenham tido. O neocolonialismo é substituído pelo imperialismo, fundado na 

exportação de capital-dinheiro e pela competição interimperialista, ou seja, a Inglaterra 

passa a encontrar competidores à sua altura. Na mesma medida, desenvolve-se a luta 

operária. A implantação do taylorismo não foi bem aceita pelos trabalhadores e o 
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próprio Taylor apontava isto, quando se referia à indolência, insubordinação, não 

respeito às autoridades etc. presentes nos operários. Também as revoluções do início do 

século 20 (revolução russa de 1917, alemã de 1918, italiana e húngara de 1919, sendo a 

Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939 a última expressão de vulto das lutas dos 

trabalhadores deste regime de acumulação etc.) demonstram que este regime de 

acumulação apresentava sinais de dificuldade já no início do século. De qualquer forma, 

ele persiste até a segunda guerra mundial. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, um novo regime se consolida, o 

regime de acumulação conjugado. Este já pressupõe uma internacionalização da 

exploração capitalista. Os capitais produtivos de grandes grupos oligopolistas são 

implantados em vários países (as antigas colônias). Isto permite, no que se refere à 

extração de mais-valor, a combinação das duas formas de sua extração. Nos países 

imperialistas, a forma dominante de extração de mais-valor é a relativa, através da 

extensão do fordismo a toda a sociedade
42

. Nos países de capitalismo subordinado, a 

forma predominante, mas não única, de extração de mais-valor é a absoluta. A criação 

das conhecidas multinacionais leva, portanto, as formas capitalistas de exploração da 

força de trabalho a quase todas as partes do mundo. A forma estatal predominante, nos 

países imperialistas, é a de bem-estar-social, keynesiana ou integracionista. Nos países 

imperialistas, esta forma estatal permitiu a integração de boa parte da classe 

trabalhadora aos mecanismos de consumo. Isto não ocorreu, entretanto, nos países 

subordinados, que devido à sua posição na divisão internacional do trabalho, tinham 

dificuldade em integrar a classe operária e demais seguimentos subordinados ao 

mercado consumidor. Nos países subordinados, o Estado tinha como meta, na verdade, 

instalar a todo vapor as relações capitalistas, criando os aspectos institucionais, político-

econômicos, infraestruturas etc. necessários para tal intento. Voltaremos a esta 

discussão mais à frente quando debatermos especificamente o caso brasileiro. A 

democracia é a partidário-burocrática, os partidos e os sindicatos estão completamente 

subordinados à lógica burocrática e institucional do Estado etc. Nesta fase, o 

imperialismo assume sua forma oligopolista, o que implica dizer que as empresas 

                                                 
42

  “Na verdade, o fordismo se distingue do taylorismo, enquanto forma de organização do trabalho, pela 

busca de extração de mais-valor relativo via uso da tecnologia, ou seja, enquanto Taylor buscava 

aumentar a produtividade via organização (controle e gerência) do processo de trabalho, Ford ia além e 

buscava aumentar a produtividade com o uso de novas tecnologias que determinam o ritmo e a 

intensidade do trabalho” (VIANA, 2003, p. 88). 
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transnacionais exploram territórios em várias partes do mundo, extraindo e exportando 

para os países do bloco dominante uma quantidade crescente de mais-valor. 

O que permitia a existência de uma “sociedade burocrática de consumo 

dirigido”, para utilizar expressão de Lefebvre (1991), nos países imperialistas era 

justamente a extrema exploração dos trabalhadores em escala internacional, através do 

imperialismo oligopolista. Viana assim se refere: 

 

O regime de acumulação é predominantemente intensivo no bloco 

imperialista, mas combinado com o regime de acumulação extensivo 

no bloco subordinado, sendo esta acumulação extensiva e a 

transferência de mais-valor para o bloco imperialista o sustentáculo 

do capitalismo mundial nesse período (VIANA, 2009, p. 99) 

 

Este regime começa a apresentar problemas em sua reprodução finais da 

década de 1960 e sua crise perdura por toda a década de 1970. A luta operária e 

estudantil desenvolvida em várias partes do mundo, mas principalmente na França e 

Alemanha são a resposta dos trabalhadores a este regime de acumulação. O maio de 

1968 francês e alemão são a pedra angular de um conjunto de resistências que se 

desenvolveram durante toda a década de 1970. 

O regime que o sucede é a fase atual da produção capitalista. Alguns a 

denominam de “Acumulação Flexível” (HARVEY, 1992). Viana faz uma crítica a esta 

denominação afirmando que ela não expressa de fato as relações sociais que são 

engendradas na nova etapa do capitalismo. O uso da palavra “flexível” é problemático 

por que na verdade não há nenhuma flexibilidade do ponto de vista do trabalhador. A 

exploração se torna na etapa atual cada vez mais inflexível. Assim, ele propõe o termo 

acumulação integral para designar a etapa atual da acumulação capitalista. 

O regime de acumulação integral significa um aumento da extração de mais-

valor absoluto e relativo tanto nos países imperialistas quanto nos países subordinados. 

Isto pode ser verificado no uso das novas técnicas toyotistas de exploração. O 

toyotismo, criado na fábrica da Toyota no Japão na década de 1950, busca combinar o 

aumento da produtividade com técnicas tayloristas e fordistas de produção, 

acompanhadas com estratégias de aumento da extração de mais-valor absoluto. Assim, 

o sistema toyota, longe de ser uma técnica “flexível”, é na verdade uma estratégia de 

aumentar a exploração do trabalho. A forma estatal necessária à acumulação integral é o 

neoliberalismo. Surgido inicialmente na Inglaterra, logo assumido pelos Estados 

Unidos, depois Alemanha e pelos demais Estados nacionais, a forma estatal neoliberal 
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se caracteriza: a) por ser um estado mínimo nas políticas sociais e forte na proteção do 

capital e na repressão aos movimentos sociais de resistência, bem como uma rígida 

política de controle e repressão da pobreza; b) por corroer a legislação trabalhista, 

resultado da política do Estado integracionista; c) por uma política de austeridade fiscal 

agressiva; d) privatização de empresas estatais, principalmente nos países do bloco 

subordinado e nos países de capitalismo de Estado (também conhecidos pela 

denominação ideológica de “socialismo real”) etc. As relações internacionais se 

caracterizam pelo neoimperialismo, forma intensificada e ampliada do imperialismo 

oligopolista transnacional. O neoimperialismo se caracteriza por uma constante tentativa 

de criar um capitalismo de guerra, destruindo localizadamente as forças produtivas de 

países de capitalismo subordinado, processo que retroalimenta a indústria bélica e 

amplia os mercados consumidores de produtos dos países imperialistas. 

Esta digressão foi necessária, pois é o substrato a partir do qual colocaremos 

nossa hipótese de trabalho. Se alhures abordamos de uma maneira abstrata, geral o 

processo de constituição do meio técnico-científico e o identificamos como sendo o 

meio geográfico sui generis da produção capitalista, temos agora de inseri-lo na 

historicidade desta sociedade. Por historicidade, entendemos ser o desenvolvimento 

histórico próprio de uma dada sociedade. Como não poderia deixar de ser, o 

desenvolvimento histórico tem necessariamente que ser considerado também de um 

ponto de vista geográfico, isto implica que há uma relação inextrincável entre a 

geografia e a história dos povos. A historicidade, como categoria, nos permite colocar 

nos devidos termos a sucessão histórico-geográfica comum ao desenvolvimento da 

sociedade capitalista. 

Se o conceito de meio técnico-científico tal como formulado por nós nos 

conduzem à maneira como se espacializam as relações de produção capitalistas, a 

historicidade desta sociedade é, todavia, a historicidade de seu meio geográfico. Por isto 

consideramos lícito e ao mesmo tempo uma necessidade ontológica, colocar num 

mesmo plano conceitual os regimes de acumulação e a sucessão dos meios geográficos 

no escopo do desenvolvimento mesmo do capitalismo. 

A história das técnicas tem estreita relação, ou melhor, apresenta relação de 

mútua causalidade com o desenvolvimento histórico da sociedade que as engendra. 

Lembrando uma citação de Vieira Pinto, os inventos novos não derivam exclusivamente 

do engenho de seus progenitores, antes, a sociedade produziu a necessidade de tais 
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engenhos, bem como as técnicas anteriores e o saber necessário ao afloramento deste 

novo saber e desta nova técnica que irá servir a fins formulados socialmente: 

 

A técnica pertence ao sujeito real, o homem, ou seja, em termos 

sociais, às massas trabalhadoras, e deriva do conhecimento do mundo, 

não podendo por isso, enquanto fator isolado, ser ela própria agente de 

qualquer ação. Se os sábios, engenheiros, os especialistas, os 

“técnicos” aparecem como criadores ou inventores de alguma técnica 

inédita, individualmente lhes cabe este mérito, mas na verdade só 

chegam a realizar essas descobertas porque o trabalho geral da 

sociedade, com o auxilio das técnicas anteriores, lhes oferece o campo 

no qual poderão exercer a argúcia intelectual (VIEIRA PINTO, 2005, 

p. 174). 

 

Ou seja, a técnica só pode ser compreendida como elemento constituinte da 

sociedade que a engendra. Assim, uma história das técnicas é, sobretudo, uma história 

da sociedade em questão. Por isto, uma história da geografia da sociedade capitalista é 

uma história de como os regimes de acumulação constituem e reconstituem de 

diferentes formas, de acordo com a sucessão temporal, bem como sua diferencialidade 

quanto à questão escalar, o meio técnico-científico. 

Acreditamos que esta maneira de conceber a questão abre brechas 

fundamentais para uma historicidade das técnicas sob o capitalismo, colocando na luz 

do dia a determinação da técnica pelas relações sociais, pois são estas que demandam 

aquela.  

Este é o nosso ponto de partida para compreender o desenvolvimento do 

meio técnico-científico em Goiás. Quais são as condições histórico-geográficas 

necessárias para que tal processo se estabeleça? Qual a relação disto com o 

desenvolvimento capitalista em escala nacional e mundial? Este é o objeto de nossa 

preocupação no próximo tópico. 

3.2. A transição do regime de acumulação conjugado para a acumulação integral 

no Brasil 

 

Observemos atentamente a seguinte citação: 

 

Nos países de capitalismo subordinado há uma especificidade no seu 

desenvolvimento, que realiza uma atualização subordinada ao 

capitalismo imperialista, de acordo com a divisão internacional do 

trabalho. Na época da acumulação primitiva, em muitos países 

subordinados reinavam modos de produção não-capitalista; durante o 

regime de acumulação extensivo, a modernização ocorria mais na 
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esfera das formas de regularização (Estado, cultura), e durante o 

regime de acumulação intensivo é que as relações de produção 

capitalistas avançaram e se tornaram dominantes em um bloco de 

países, mas não em todos. Nos países que já haviam entrado pela via 

do desenvolvimento capitalista, formou-se uma acumulação 

subordinada extensiva convivendo com formas não-capitalistas de 

exploração. Com a formação do regime de acumulação intensivo-

extensivo, os países capitalistas subordinados passaram a desenvolver 

uma acumulação intensivo-extensiva conjugada com resquícios de 

exploração não capitalista. Na era atual, há uma maior 

uniformização da acumulação capitalista, e o que existe hoje é uma 

acumulação integral tanto no capitalismo imperialista quanto no 

capitalismo subordinado, embora este último viva sob um regime de 

acumulação integral intensificado. Esta tendência de uniformização 

também tende a criar uma homogeneização nas lutas de classes, 

abrindo espaço para formas de lutas semelhantes nos mais diversos 

países (VIANA, 2009, p.36/37). (grifos meus) 

 

A teoria dos regimes de acumulação de capital abre margens para criativas 

interpretações da conformação da sociedade capitalista pelo mundo inteiro. E como 

consequência disto, para a constituição do meio técnico-científico. Existe uma lógica 

social e historicamente instituída de como o capital, como relação social de produção, se 

instaura nos mais diversos lugares do globo. 

O capital começa a se estabelecer pelo Brasil, como relação social de 

produção, já nos finais do século 19. É, contudo, após a década de 1930 até a década de 

1950, o período da “industrialização restringida”, mas principalmente, nas décadas de 

1950 a 1970, a “industrialização pesada”, que vemos estabelecer-se no Brasil as 

relações capitalistas de produção como relações dominantes. O desenvolvimento da 

indústria no Brasil no período de 1930 a 1970 é bem estudado por Cano (2007). Seu 

trabalho, contudo, dado o empirismo de base que o sustenta, não avança muito na 

compreensão das relações de produção implícitas no processo de industrialização. 

Tentaremos avançar um pouco nesta discussão. 

É durante a vigência dos regimes de acumulação intensivo e conjugado que 

o capitalismo expande suas teias, em termos de generalização da relação-capital, para o 

território brasileiro. Em cada momento, com diferenças consideráveis. O 

estabelecimento das relações capitalistas acompanha o movimento do processo de 

industrialização do país. Como indica Viana (2009), durante os regimes de acumulação 

intensivo e conjugado, há a coadunação nos países de capitalismo subordinado de 

relações de produção propriamente capitalistas e não-capitalistas. E da mesma forma, 

como demonstra Oliveira (1993) a relação entre estas duas modalidades de relações de 
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produção não tem necessariamente que ser excludentes, podendo, durante determinado 

período histórico conviverem de modo que as relações capitalistas se colocam como 

dominantes, aumentando assim a intensificação da exploração da força de trabalho e, 

portanto, inserindo as relações não-capitalistas no processo global da acumulação 

capitalista. 

Francisco de Oliveira, em sua Economia da Dependência Imperfeita, 

discutindo o papel desempenhado pelo processo de industrialização do Brasil 

concentrado na Região Sudeste e as consequências espaciais disto, afirma: 

 

Uma conclusão de ordem geral que se pode deduzir do exame anterior 

da participação das regiões na renda de cada setor de atividade é a de 

que o processo em causa é o da substituição de uma economia 

nacional formada por várias economias regionais para uma economia 

nacional localizada em diversas partes do território nacional. Isto não 

é uma mudança de ordem semântica, mas significa precisamente que é 

o crescimento industrial da região Sudeste que está formando ou 

reformando a distribuição espacial das atividades econômicas no 

território do País (OLIVEIRA, 1977, P. 55). (grifos meus) 

 

Para utilizar uma terminologia de Santos e Silveira (2002) seria a 

substituição do “meio técnico da circulação mecanizada e dos inícios da 

industrialização” para o “meio técnico-científico-informacional” propriamente dito. 

Para ser mais fiel ao que disseram os autores, este último período divide-se ainda em 

duas fases sendo a primeira instituída na década de 1970, o “período técnico-científico”, 

e a segunda, com o advento da assim chamada “globalização” constituindo, de forma 

mais acabada o meio técnico-científico-informacional
43

.   

O fato central a constatar de tudo isto é que regionalmente percebe-se uma 

lógica global de produzir o meio geográfico. Como demonstram Santos e Silveira 

(2002) numa extensa descrição dos “sistemas de engenharia” no Brasil, ou seja, dos 

capitais fixos instalados no território, após a década de 1970, há um estabelecimento 

nacional de redes de transporte (rodovias, ferrovias, hidrovias), de comunicações (TV, 

telefonia, telégrafo, mais recentemente cabos de fibra ótica etc.), de portos, aeroportos, 

de usinas hidrelétricas etc. Todo este conjunto de capitais fixos espalhados pelo 

                                                 
43

 Esta mesma ideia é expressa por Ruy Moreira, em outros termos, da seguinte forma: “Sob cada uma 

dessas fases do espaço distinguem-se as fases estruturais da formação do capitalismo no Brasil. O espaço 

molecular é a fase em que a produção fabril é componente de uma articulação estrutural de conjunto, 

comandada pela acumulação agromercantil. O espaço monopolista é a fase em que a produção fabril é o 

próprio suporte de uma base econômica agrofabril comandada pela acumulação financeira” (MOREIRA, 

1985, p. 54). (grifos meus) 
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território são o produto de uma lógica industrial que demanda a unificação territorial 

como via de unificação de mercado consumidor, de mercado de fornecimento de 

insumos (agrícolas e industriais) etc.  

Esta criação de uma economia nacional com diferencialidades regionais 

acentuadas é o quadro geográfico a partir do qual podemos inserir a conformação do 

meio técnico-científico em Goiás. Como vimos, do ponto de vista global, a instauração 

do regime de acumulação intensivo afeta a velha divisão internacional do trabalho, na 

qual os países “periféricos” eram única e exclusivamente produtores de produtos agro-

exportáveis. Alguns entram na via de desenvolvimento propriamente capitalista, 

passando a ser eles próprios produtores de produtos industrializados. Dentre eles, pode-

se citar (Brasil, Argentina, México, África do Sul, os chamados Tigres Asiáticos etc.). 

No Brasil, isto se intensificou após as décadas de 1930 e 1940. As determinações que 

levam a isto já são por demais conhecidas e não convém retomá-las aqui
44

. As décadas 

de 1950 e início dos anos de 1960 presenciam algumas mudanças em relação ao modelo 

anterior de acumulação, sendo o período do governo Kubitscheck a pedra angular 

naquilo que Oliveira (1977; 1981), Mantega e Moraes (1979) etc. chamam de 

“monopolização” da economia brasileira ou segundo a terminologia de Cano (2007), 

“industrialização pesada”. O final dos anos de 1960 e parte da década de 1970 é a 

consolidação de todo um processo no qual o Brasil ganha uma acumulação autócne de 

capital. Isto não implica, obviamente, que a economia brasileira não fosse dependente, 

como de fato ainda o é. Contudo, já é possível perceber no território brasileiro uma 

acumulação de capital que lhe dá garantia de reprodução constante das relações de 

produção capitalistas. 

Marx (1984b), no livro segundo de O Capital divide o processo de 

acumulação e reprodução ampliada em dois Departamentos. O Departamento I é aquele 

responsável pela produção dos meios de produção e o Departamento II é aquele 

responsável pela produção dos bens de consumo da população em geral. Subdivide o 

Departamento II em Subdepartamento IIa e Subdepartamento IIb. O primeiro é o 

responsável pela produção de produtos direcionados à reprodução das classes 

trabalhadoras, ou seja, produz os bens necessários ao consumo, manutenção dos 

trabalhadores. O segundo é o responsável pela produção de artigos de luxo destinados 

ao consumo da classe capitalista. O relacionamento recíproco entre estes Departamentos 
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concretiza o processo real de produção e reprodução ampliada do capital, ou seja, 

efetiva a acumulação propriamente dita. 

Analisando-se o desenvolvimento histórico da constituição do capital no 

Brasil, nos períodos já clássicos dentro dos estudos econômicos, verifica-se ora a ênfase 

em um ou outro departamento da economia. Para utilizar aqui a expressão de Cano 

(2007), durante o período da “industrialização restringida”, que vai de 1930 a 1955, a 

qual, do ponto de vista político, passa por todo o Estado Novo de Vargas, pelo 

populismo que o caracteriza, bem como os empenhos industriais que efetivou durante 

este período
45

. Durante o período da “industrialização pesada”, que vai de 1955 a 1970, 

passando aí pelos governos de Juscelino Kubitscheck, Jânio Quadros, João Goulart etc. 

até o golpe de Estado de 1964. Este período representa a internacionalização 

oligopolista do capital no Brasil. 

Este quadro descritivo apresentado por Cano (2007), bem como por outros 

autores, se analisados pelo prisma da teoria marxista do processo de acumulação, 

podemos esquematizar a coisa da seguinte maneira. Durante o período denominado por 

Cano de “industrialização restringida”, há no Brasil um forte apelo ao desenvolvimento 

do Departamento II da economia, sobretudo o Departamento IIa. Isto inclusive criou 

modelos de interpretação da economia política brasileira, tal como demonstrado por 

Mantega (1985). Trata-se do que ficou conhecido como “Modelo de Substituição de 

Importações”. Não convém aqui detalhar tal modelo de interpretação, para tanto, 

consulte-se a obra de Mantega. O que nos interessa é que do ponto de vista da 

acumulação de capital, o que se verifica é a transição da economia brasileira assentada 

em relações de produção não-capitalistas para relações de produção propriamente 

capitalistas. Ainda neste momento completamente concentrada na região Sudeste do 

país, mas já criando uma lógica nacional para incorporar todo o território à sua égide. 

Isto não quer dizer obviamente que não existia no Brasil nenhuma empresa pertencente 

ao Departamento I. Isto é demonstrado por Cano (2007) e Negri (1996). Contudo, a 

inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho lhe condicionava uma entrada 

subordinada na via da acumulação propriamente capitalista e esta entrada subordinada 

lhe condicionava certa capacidade de acumulação.  

Esta acumulação centrada no Departamento IIa, aliada a uma política estatal 

desenvolvimentista, amalgamada pelo populismo, garantiu um colossal crescimento das 
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forças produtivas. O período Kubitscheck dá uma nova cara ao processo e garante uma 

nova lógica do processo de acumulação. Todo o capital acumulado durante a assim 

chamada “industrialização restringida” respinga em todo o território nacional e já coloca 

São Paulo como uma das mais importantes metrópoles industriais da América Latina. 

Durante o período Kubitscheck, observa-se uma forte penetração de capital estrangeiro 

na indústria no Brasil. Isto bem de acordo com os pressupostos da CEPAL – Comissão 

Econômica Para a América Latina. A tese defendida por Mantega (1985) é que as 

produções ideológicas elaboradas pela CEPAL tiveram certa influência prática na 

execução da política econômica brasileira durante as décadas de 1950 e 1960. Para a 

CEPAL, o problema do assim chamado “subdesenvolvimento” era falta de capitalismo. 

Era necessário criar estratégias para que estes países entrassem na via capitalista 

propriamente dita. E foi de fato o que o Estado Novo fez, que Kubitscheck fez, que os 

governos militares fizeram. Na verdade, estes governos foram catalisadores de 

processos subterrâneos poderosos que vinham se consolidando no território brasileiro. 

O Plano de Metas é o exemplo mais clássico de política econômica 

capitaneada pelo Estado com vistas a estabelecer relações capitalistas no país. As 

sugestões cepalinas foram acatadas, desenvolvidas e executadas com  toda a capacidade 

técnico-administrativa e financeira do Estado brasileiro durante pelo menos duas 

décadas. Durante o período dos governos populistas dos anos 1950 e primeira metade 

da década de 1960, o capitalismo em escala global já adentrara naquilo que Viana 

(2003; 2009) denomina de regime de acumulação conjugado ou segundo a terminologia 

de Harvey (1992) e outros: fordismo. Como já assinalamos, o regime de acumulação 

conjugado funda-se na constituição do Estado integracionista (este somente nos países 

de capitalismo central), no que se refere ao processo de valorização do capital, verifica-

se uma intensificação no processo de extração de mais-valor relativo nos países de 

capitalismo central e em mais-valor absoluto nos países de capitalismo subordinado. As 

relações internacionais consolidam aquilo que o autor denomina de “oligopolismo 

transnacional”, que em grande medida, consiste na exportação de mais-valor, em forma 

de capital-dinheiro dos países subordinados para os países centrais, ou seja, aquilo que a 

economia burguesa chama de “remessa de lucros”. 

Fica fácil entender, dentro deste quadro teórico, a posição da economia 

brasileira neste momento. Trata-se de um país que já está plenamente enquadrado na via 

de desenvolvimento propriamente capitalista e isto é evidenciado na entrada de capital 

produtivo estrangeiro (as chamadas multinacionais) de forma bastante agressiva. É neste 
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momento que é possível perceber uma guinada na acumulação verificada no Brasil. Já é 

possível, durante a segunda metade de 1950 e a década de 1960, um crescimento maior 

do Departamento I, mas este ainda vem subordinado ao Departamento II. A grande 

metamorfose no processo de acumulação verifica-se mesmo no Departamento II que 

mantém ainda uma crescente na produção de bens de consumo direto da classe 

trabalhadora, mas já verifica-se, via multinacionais, um aumento considerável dos bens 

de consumo duráveis. As indústrias automobilísticas e eletro-eletrônica desempenham 

aqui papel central. Oliveira (1977) denomina isto de Departamento III. O crescimento 

deste Departamento III
46

 torna-se durante as décadas de 50, 60 e 70 o carro chefe do 

processo de acumulação no Brasil. Isto já expressa uma nova realidade sócio-espacial 

brasileira: primeiro, há um mercado consumidor para estes produtos; segundo, há uma 

capacidade instalada de manter e reproduzir em escala ampliada o capital empregado 

em sua produção; terceiro, isto evidencia a complexificação da divisão social do 

trabalho no Brasil, diversificando assim a estrutura de classes sociais no Brasil com 

capacidade de consumir estes produtos.  

É o crescimento das chamadas “classes médias” no país, sobretudo nas 

regiões de grande crescimento industrial. O termo classe média é bastante impreciso e 

conceitualmente vago. De um ponto de vista conceitual mais rigoroso, poderíamos dizer 

que há, no Brasil, durante este período, um crescimento significativo da classe social 

burocrática (estatal, empresarial, partidária, sindical etc.), da intelectualidade (técnicos, 

professores, pesquisadores, “profissionais liberais” etc.). Há ainda a permanência, com 

certa expressividade da assim chamada pequena-burguesia (pequenos comerciantes, 

pequenos capitalistas). Esta complexificação na estrutura de classes, notadamente nos 

seguimentos das classes dominantes permite esta expansão, do ponto de vista do 

mercado interno, destes produtos vindos direto do Departamento II. Na mesma medida, 

observa-se um empoderamento da classe capitalista propriamente dita e isto articulado 

ao desenvolvimento das multinacionais pelo território nacional, bem como no 
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 Esta denominação proposta por Oliveira (1977) deve ser avaliada com rigor, pois, em essência, não se 

trata de um novo Departamento da economia, mas sim: a) ampliação do poder de consumo de parte da 

classe trabalhadora, que tem agora condições de consumir produtos industrializados mais sofisticados; b) 

complexificação da estrutura de classes no Brasil, o que significa uma maior e mais complexa divisão 

social do trabalho com criação e ampliação dos seguimentos com maior poder de consumo (burocratas, 

“pequenos-capitalistas”, intelectualidade, etc.); c) ampliação da capacidade de acumulação, via 

modernização tecnológica do aparato produtivo através da oligopolização da economia. Como se pode 

ver, trata-se ainda do Departamento II, que é aquele voltado para a produção de bens de consumo 

(duráveis ou não). É o crescimento da produção e consumo de bens duráveis (automóveis, 

eletrodomésticos etc.) que pode levar alguns a considerar que se trata de outro Departamento, sendo que, 

na verdade, é uma ampliação e complexificação do Departamento II. 
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crescimento (concentração e centralização) dos capitais nacionais privados. Também o 

aumento quantitativo e qualitativo das empresas estatais constitui um poderoso 

seguimento, representando uma das mais importantes frações da acumulação de capital 

no Brasil. 

Assim, durante todo o regime de acumulação conjugado, que perdura do 

pós-segunda Guerra Mundial até final da década de 1960 e início da década de 1970, 

percebe-se no Brasil sua entrada de forma definitiva e irrevogável na via de 

desenvolvimento subordinada do capitalismo. Do ponto de vista do processo de 

valorização do capital, ou seja, de exploração da força de trabalho, o que se verifica é 

aquilo que Viana (2009) denomina de aumento da extração de mais-valor absoluto nos 

países subordinados. Isto pode ser verificado no estancamento dos salários reais dos 

trabalhadores, durante as décadas de 1950 e 1960, sendo a política do “arrocho salarial” 

(efetuada de 1968 a 1972) a expressão mais radical desta política; pode ser observado na 

incorporação de regiões do país, como Nordeste e Centro-Oeste, e na subordinação de 

velhas relações de produção às relações capitalistas. Veja sobre isto o belíssimo trabalho 

de Oliveira (1993), no qual aborda o processo de subordinação do Nordeste ao capital 

urbano-industrial do Centro-Sul, sobretudo São Paulo e como isto implicou numa 

precarização sem precedentes nas condições de trabalho e existência das classes 

populares no Nordeste. Isto pode ser verificado também no uso de tecnologia 

importada, via multinacionais, mas com seu emprego em condições de trabalho bastante 

abjetas (contratos de trabalho não cumpridos, horas extras constantes etc.). Ou seja, a 

chegada massiva das multinacionais em território brasileiro, de fato, criou as condições 

para uma acumulação sem precedentes na história do Brasil, mas isto se deu, e não 

poderia ser de outra forma, através de uma brutal exploração das classes trabalhadoras 

no Brasil. Cumpriu-se, até finais da década de 1960 os objetivos da CEPAL, ou seja, 

criou-se, no Brasil um capitalismo nacional, o que não é a mesma coisa de 

nacionalismo. Este capitalismo nacional, subordinado ao capital internacional aqui 

instalado, desenvolveu-se de forma galopante durante os anos 1950 e 1960. Isto não 

implicou, naturalmente, que não enfrentasse crises cíclicas, tais como a de 1962/1964 e 

a de 1973
47

. Ou seja, as profecias cepalinas de melhora da qualidade de vida da 

população como produto do desenvolvimento capitalista não se cumpriram. A razão 

disto é óbvia, mais capital acumulado não significa mais riqueza socializada. As críticas 
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 Para uma discussão sobre as causas destas crises, consulte-se Mantega e Moraes (1979). 
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aos postulados cepalinos são inúmeras e há uma extensa bibliografia sobre isto. O que 

nos interessa mais de perto é como podemos interpretar esta questão a partir da teoria 

dos regimes de acumulação. 

Neste período, estamos em pleno regime de acumulação conjugado. A 

acumulação de capital no Brasil processou-se, como salienta Oliveira (1977) através da 

combinação dos capitais privados nacional e estrangeiro e do capital nacional estatal. A 

instalação do capital estrangeiro aqui é produto da lógica da divisão internacional do 

trabalho, característica deste regime de acumulação, que visa expandir para várias partes 

do mundo parte dos capitais produtivos dos países de capitalismo central. A questão, do 

ponto de vista das relações internacionais é que grande parte do mais-valor produzido 

aqui não fica para ser reinvestido em novas capacidades produtivas, mas é enviado, via 

remessa de lucros para os países-sedes de suas empresas. Isto garante, durante todo o 

regime de acumulação conjugado, a forma estatal denominada ideologicamente de 

Estado de bem-estar-social (uma terminologia mais adequada é Estado integracionista) 

característico da Europa, Estados Unidos, Canadá etc. Mas aí é que entra uma questão 

interessante para enriquecermos a teoria dos regimes de acumulação e isto já foi, de 

certa forma, enunciado por Viana (2009): as condições sociais dos países de capitalismo 

subordinado são agravadas, em certa medida para garantir duas coisas: a) uma 

acumulação sem percalços dentro do próprio país subordinado em questão e b) uma 

superacumulação nos países centrais, bem como seu Estado integracionista. Isto é 

garantido, como já expusemos, através da intensificação da extração de mais-valor 

absoluto nos países subordinados, mas aliado a um avanço também na extração de mais-

valor relativo. Isto pode ser evidenciado no desenvolvimento tecnológico subordinado 

destes países. Assim, esta superexploração, que combina altas taxas de extração de 

mais-valor absoluto, bem como uma intensificação da extração de mais-valor relativo, 

garante a estabilidade do sistema global até a década de 1970.  

Se nos países centrais foi possível um Estado integracionista, nos países 

subordinados isto era completamente inviável. Em primeiro lugar, o que garantia esta 

forma estatal nos países imperialistas era a superexploração das camadas populares nos 

países subordinados; em segundo lugar, grande parte do mais-valor produzido nestes 

países não era neles reinvestido, mas enviado para fora, para os países sedes das 

multinacionais. Assim, o Estado aqui não poderia ser outro senão aquele que garantisse 

a duras penas a acumulação nacional, bem como a remessa de mais-valor para o 

exterior, seja via produtos exportados das multinacionais, seja via saída de capital-
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dinheiro direto para os cofres das sedes destas empresas: os governos populistas dos 

anos 50 e primeira metade da década de 60 e os governos militares de finais de 60 e 70 

são a prova disto
48

. Um Estado integracionista nos países centrais era a face “bondosa” 

do capital que se sustentava no seu lado oposto: os Estados intervencionistas nos países 

subordinados, que mesclaram da década 1940 até meados da década de 1980, no Brasil, 

regimes democráticos e ditatoriais. Utilizamos aqui a expressão Estado intervencionista 

para distinguir de Estado Integracionista. Estas são duas formas estatais conviveram 

mais ou menos no mesmo período, mas em lugares distintos segundo a divisão 

internacional do trabalho. 

Recapitulando o que dissemos até o momento sobre esta matéria, podemos 

dizer que durante o regime de acumulação intensivo, no Brasil, a acumulação de capital 

se deu via substituição de importações, fortalecendo o Subdepartamento IIa, basilado 

fundamentalmente em capital nacional privado e estatal. A parca existência de capital 

estrangeiro não se deveu a um suposto nacionalismo na economia, em que pese este 

possa ter até existido, mas sim a profunda crise de acumulação pela qual passou o 

capital em escala mundial durante todo o final dos anos 1920 e década de 1930. A 

capacidade de o capital, no Brasil, durante este período em desenvolver seu 

Departamento I era bastante lânguida e se deu basicamente com dependência de 

produtos do Departamento I via importação. 

A recuperação do capitalismo mundial do pós-Segunda Guerra foi a garantia 

de uma reorganização da acumulação no Brasil. O regime de acumulação conjugado ao 

estender as teias das relações de produção capitalistas para quase todas as partes do 

mundo, via exportação de capital produtivo através das multinacionais, conseguiu 

subordinar vários territórios nacionais pelo mundo inteiro. O Brasil é uma parte deste 

processo. As políticas executadas por Kubitscheck, neste novo momento da acumulação 

mundial, permitiu uma certa guinada no capitalismo nacional e o Departamento II sofre 

algumas alterações, ampliando o Subdepartamento IIb, bem como modernizando e 

complexificando o Subdepartamento IIa, criando assim uma poderosa produção de 

produtos duráveis (eletrodomésticos, automóveis etc.). O capital automobilístico 
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 Como demonstra Braga (2012), a passagem da “democracia” burguesa (o populismo dos anos 1950 e 

1960) para a ditadura dos governos militares (a partir de 1964) explica-se, em grande medida, pela 

incapacidade dos governos populistas em garantir o processo de exploração a níveis tais que permitisse 

uma superacumulação nos países imperialistas. A incapacidade destes governos em reter a luta das classes 

populares no Brasil, bem como de resolver o problema da queda da taxa de lucro (taxa de exploração), 

abriu as portas para o estabelecimento de formas de governo ditatoriais no território brasileiro. Isto só 

demonstra que para a burguesia tanto faz se é “democracia” ou ditadura, desde que o processo de 

acumulação seja garantido. 
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consagra-se como o carro chefe da acumulação neste momento. Isto significou, como 

demonstramos, profundas alterações sociais, econômicas e políticas no Brasil. 

Como demonstram Oliveira (1981; 1977) e Mantega e Moraes (1979) a 

política econômica gestada durante o Governo Kubitscheck foi um dos fatores mais 

importantes na criação da crise de 1962/1964. Aliado a outros aspectos: ascensão dos 

movimentos populares no Brasil, inflação galopante e incontrolável, bem como 

questões de ordem política ligadas à dinâmica das classes dominantes no período foram 

condicionantes do golpe de 1964, que levou ao poder a ala mais conservadora da 

burguesia brasileira. A entrada dos governos militares no poder, do ponto de vista 

econômico, significa um galopante crescimento do Departamento II, sobretudo aqueles 

ramos destinados à produção de produtos duráveis, tal como demonstrado por Oliveira 

(1977). A deliberada política de arrocho salarial que perdura até 1972, fim do chamado 

“Milagre Econômico” atestam a que níveis chegaram as taxas de exploração da força de 

trabalho no Brasil durante este período. Neste momento, verifica-se ainda uma maior 

abertura (com subsídios e isenções fiscais) das fronteiras comerciais e industriais do 

Brasil para o capital estrangeiro. O crescimento em níveis historicamente nunca vistos 

da dívida externa no período atestam esta afirmação (OLIVEIRA, 1977).  

Contudo, esta política permitiu a instalação de um parque industrial, para 

níveis de países subordinados, extremamente poderoso. Este capital instalado no 

território brasileiro, concentrado na região Sudeste, sobretudo em São Paulo, tendo 

como locomotiva da acumulação o Departamento II abriu as portas para o crescimento 

do Departamento I da economia no Brasil. As reflexões de Oliveira (1977) sobre esta 

matéria são bastante interessantes e demonstram como, somente a partir de então, o 

setor de produção de meios de produção no Brasil começou a adquirir importância na 

acumulação de capital
49

. 

A tese que apresenta o autor, ao terminar o livro é: os anos de 1930, 

embalados pelo regime de acumulação intensivo, teve no Departamento IIa o mote do 

processo de acumulação. Este criou as condições histórico-geográficas necessárias para 

a gestação e fortalecimento do Departamento IIb, bem como diversificação do 

Subdepartamento IIa, através da produção de produtos duráveis, que guiou a 

acumulação durante os anos de 1950, 1960 e 1970 (tempo de operação do regime de 
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 Isto terá implicações profundas no processo de “modernização” agrícola no Brasil, pois é a partir daí 

que são criadas as condições econômicas e infraestruturais necessárias para o desenvolvimento do 

complexo agroindustrial – CAI. Isto será demonstrado em maior profundidade mais adiante. 
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acumulação conjugado). A acumulação produzida a partir das atividades centradas neste 

Departamento abririam (o livro é publicado no final da década de 1970) margem para a 

transição para um crescimento considerável no Departamento I, no qual o setor de 

produção de meios de produção adquiriria grande importância dentro do processo de 

acumulação no Brasil. 

As práticas tayloristas-fordistas predominaram no Brasil até a década de 

1980. Nesta década, período de transição do regime de acumulação conjugado para o 

regime de acumulação integral, algumas alterações já começam a ser percebidas na 

organização do processo de trabalho. No Japão, o toyotismo já predominava como 

forma de organização do trabalho desde a década de 1950. Seu sucesso como forma de 

exploração da força de trabalho neste país acabou por se tornar um modelo para as 

demais partes do mundo industrializado que encontravam dificuldades crescentes de 

manter a taxa de lucro em níveis aceitáveis utilizando as técnicas tayloristas-fordistas. É 

perceptível, nesta década, em vários países, a introdução de alguns mecanismos típicos 

do toyotismo (Just-in-time – JIT, circuito de controle de qualidade – CCQ, kanban, 

trabalho em equipe, subcontratação/terceirização - keiretsu etc.). 

No Brasil, como ressalta (OLIVEIRA, 2004), é perceptível na década de 

1970 a instauração das primeiras tentativas de alterar as práticas tayloristas-fordistas de 

organização do trabalho. Tenta-se, durante o governo Médici, a instauração, em 

algumas empresas, das práticas de CCQ, nas quais os trabalhadores das linhas de 

montagem tinham o direito de sugerir aos seus superiores e engenheiros alterações nos 

processos de produção, prática totalmente inconcebível numa organização taylorista-

fordista. Contudo, como ressalta a autora, isto ficou restrito a somente algumas 

empresas não se generalizando para o conjunto de fábricas do país, bem como a não 

instauração de outras práticas organizativas típicas da gestão toyotista da força de 

trabalho. 

Leite (2003) propõe a seguinte periodização para a instauração do toyotismo 

no Brasil. Uma primeira fase, do final da década de 1970 até mais ou menos 1984, onde 

predomina a instalação limitada das práticas de CCQ em algumas empresas. Neste 

momento de alteração das relações de trabalho no Brasil, como verifica a autora, várias 

acomodações foram feitas em relação ao modelo japonês. As práticas tayloristas-

fordistas dominantes até então não foram alteradas de maneira tão radical como em 

outros países, provocando uma certa abrasileirização do toyotismo. A participação dos 

trabalhadores na gestão através dos CCQ´s encontrava certa resistência tanto por parte 
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dos trabalhadores, através das Comissões de Fábrica, que eram em número considerável 

naquele momento no Brasil, dos sindicatos, mas sobretudo por parte das chefias das 

empresas. Assim, esta técnica Toyota ficou bastante restrita durante este período. 

Num segundo momento, a partir de 1984/1985 até mais ou menos 1990, 

novas técnicas começam a fazer parte dos processos produtivos em várias empresas no 

Brasil. A partir deste momento, começa-se a se estabelecer um just-in-time interno às 

empresas. Just-in-time interno por que ainda neste momento o processo de terceirização 

e subcontratação ainda não estavam efetivados de modo operacional suficientemente 

eficientes que garantissem tal forma de articulação das empresas principais e 

fornecedoras. Além do JIT  e dos CCQ´s, começa-se neste período a generalizar-se 

também pelas empresas as práticas de produção por equipe etc. 

De 1990 até aproximadamente 1994 começa-se a perceber uma ampliação 

naquelas condições apresentadas nos dois períodos anteriores. Em 1990 assume a 

presidência da república Fernando Collor de Melo o qual sofre impeachment em 1992. 

Em 1990, o governo brasileiro lança o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade, que consistia em auxílio às empresas para implantarem em seus 

processos produtivos os elementos constituintes do toyotismo, inserindo assim o Brasil 

neste novo modelo de produção. Como ressalta a autora, a adesão das empresas não foi 

algo gratuito, mas sim uma resposta das empresas à nova lógica produtiva do 

capitalismo mundial, ou seja, a época da produção “flexível”. Contudo, esta lógica não 

afetou de modo profundo o conjunto das empresas, permanecendo ainda vários fatores 

da organização do trabalho segundo os modelos de produção anteriores, tais como: 

existência ainda de uma hierarquia rígida entre execução e planejamento das atividades 

aliada a uma extensa lista de hierarquias no interior das empresas, com a presença de 

várias chefias; baixos salários para o conjunto dos trabalhadores, mas com graves 

discrepâncias entre homens e mulheres, bem como entre negros e brancos; maior 

estabilização no emprego, coisa inconcebível nos modelos taylorista-fordista anteriores, 

sendo a alta rotatividade uma forma de controle das chefias sobre o conjunto dos 

trabalhadores; esta estabilização, contudo, é associada a um processo de demissão em 

massa, fator que provocou um aumento sem precedentes no número de desempregados 

(CHOSSUDOVSKY, 1999), (LEITE, 2003). 

É somente a partir de meados da década de 1990, por volta de 1994/1995 

que o toyotismo se generaliza para todo o Brasil, englobando as empresas em sua 

maioria e estabelecendo no Brasil uma nova forma de gestão da força de trabalho. As 
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técnicas toyotistas (kanban, Just-in-time, trabalho em equipe, sugestão de boas ideias – 

kaisen, sistema de luzes – production by stress, CCQ´s etc.) passam a povoar o processo 

de gestão da força de trabalho no Brasil. Isto é complementado com um conjunto de 

outros elementos que compõem o modelo toyotista, tais como terceirização da produção 

– keiretsu, subcontratação etc. Isto implica no Brasil num processo de descentralização 

geográfica da produção, o que implica numa migração de grandes quantidades de 

capitais produtivos antes concentrados no ABC paulista, sobretudo, para outros estados, 

bem como para o interior do estado de São Paulo (NEGRI, 1996) etc.  

Às três primeiras etapas, Leite (2003) denomina de “toyotismo restrito”, 

pois constituiu-se nas fases de transição dos modelos tayloristas-fordistas para o 

toyotismo propriamente dito. À quarta fase, a partir de meados de 1990, ela cunha a 

expressão “toyotismo sistêmico”, que consiste na generalização deste modelo de gestão 

e integração da força de trabalho a todo o território nacional onde a produção industrial 

estava já plenamente estabelecida. 

Este processo de reestruturação produtiva é acompanhado no Brasil, como 

de resto em todo o mundo, por uma reestruturação também na esfera estatal. Todo o 

movimento de reabertura política iniciado na década de 1980 culmina com a eleição em 

1989 de Fernando Collor de Melo. A eleição de Collor, contudo, somente anuncia o 

neoliberalismo, como forma de organização estatal no Brasil. É sobretudo a partir de 

meados da década de 1990, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994 que 

o Estado brasileiro assume de forma mais radical os ajustes estruturais comuns aos 

países capitalistas subordinados. 

O Estado neoliberal é, portanto, produto de um conjunto de transformações 

que já vinham sendo traçadas em todo o mundo. Os primeiros países a implantarem o 

neoliberalismo são Inglaterra (1979), EUA (1980), Alemanha (1982) etc. A partir daí, a 

onda neoliberal vai se espalhando para várias partes do mundo.O final dos anos de 1980 

e toda a década de 1990 é o período de sua generalização pela América Latina. No 

Brasil, como já afirmamos, embora algumas coisas sejam esboçadas durante o governo 

Collor, é sobretudo após a eleição de Fernando Henrique Cardoso que o neoliberalismo 

é efetivamente instaurado como forma de organização estatal. 

A reestruturação produtiva efetivada no Brasil exigia uma nova forma de 

regulamentação das relações de trabalho e isto foi efetivado por FHC, durante a segunda 

metade da década de 1990, conforme muito bem analisa Galvão (2007), mas é 

continuada ainda durante os dois mandatos do Governo Lula – de 2002 a 2010, 
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conforme discute Perondi (2011). Não é objetivo meu discutir tais reformas, para tanto, 

consulte as obras citadas. O que interessa destacar é a necessidade de o Estado 

reorganizar suas políticas para se adequarem às novas demandas do capital.  

Por exemplo, o fenômeno da terceirização, da subcontratação, dos contratos 

temporários de trabalho etc. são todas exigências do capital para se estabelecer o novo 

regime de acumulação. O Estado neoliberal é o responsável por desmontar o pouco de 

política trabalhista que as classes trabalhadoras haviam conquistado em décadas de luta 

no Brasil. Como ressalta Galvão (2007), as lutas dos trabalhadores nos anos de 1990 são 

em sua grande maioria reativas, ou seja, trata-se de lutas nas quais os trabalhadores 

lutam para recuperar direitos perdidos ou então lutam para impedir que direitos 

conquistados sejam retirados. 

A implantação do ajuste neoliberal no Brasil segue a mesma trilha dos 

demais países latino-americanos, com diferenças nacionais obviamente (SOARES, 

2009). É lugar-comum entre os estudiosos do neoliberalismo a afirmação de que as 

práticas estatais com esta configuração primam por: desregulamentação do mercado, 

desregulamentação financeira, privatizações das empresas estatais. Tudo isto com a 

intenção de garantir um Estado “mínimo”
50

: garantia de educação primária, saúde 

pública e algumas infraestruturas essenciais à produção e circulação de capitais. Todo 

este receituário é implantado no Brasil a partir da segunda metade da década de 1990
51

.  

O Estado neoliberal é, portanto, constituído no Brasil na década de 1990 e 

persiste até os dias atuais. Esta forma de organização estatal é necessária ao novo 

regime de acumulação, como vimos, tanto por seu papel em regulamentar as novas 

relações de trabalho fundadas em práticas toyotistas e similares, quanto, também, por 

permitir que as novas relações internacionais se operem com maior eficácia. 

Devido ao caráter subordinado da produção capitalista no Brasil, sua 

inserção na divisão internacional do trabalho tem necessariamente de ser subordinada, 

                                                 
50

 É salutar aqui lembrar as distinções apontadas por Viana (2009) sobre Estado mínimo e máximo e 

Estado fraco e forte. O Estado mínimo é a forma neoliberal de organização das políticas estatais que 

consiste em investir minimamente nas políticas sociais (educação primária, saúde elementar, algumas 

infraestruturas básicas etc.). O contrário disto seria, por exemplo, o Estado integracionista que 

predominou na Europa e Estados Unidos e intervencionista, que predominou em alguns países do bloco 

subordinado (Brasil, por exemplo)  durante o regime de acumulação conjugado. Um Estado mínimo não 

é, todavia, um estado fraco. Um Estado mínimo em políticas sociais exige, por definição, um Estado forte 

no controle, coerção e repressão das classes populares, fator este que levou Wacquant (2004) a cunhar o 

termo “Estado Penal” para qualificar este tipo de atuação do Estado “mínimo” junto às camadas populares 

da sociedade, bem como junto aos movimentos sociais organizados. 
51

 Para uma discussão sobre novas regulamentações trabalhistas cf. Galvão (2007) e Perondi (2011). Para 

uma discussão sobre os processos de privatização cf. Biondi (2000). Para uma análise dos processos de 

desregulamentação financeira e de mercado cf. Soares (2009) e Chossudovsky (1999). 
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dependente. Como demonstra Chossudovsky (1999) o papel dos organismos 

internacionais como Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Mundial,  

Organização Mundial do Comércio – OMC etc. são determinantes na rearticulação do 

capitalismo mundial nos anos de 1990, pois são estas instituições, dirigidas por uma 

verdadeira burocracia financeira
52

, que conduzirão o processo de reestruturação das 

economias em quase todo o mundo. 

Como atesta Viana, 

 

O regime de acumulação integral faz com que as organizações 

internacionais atuem no sentido de constranger o bloco subordinado a 

implementar e/ou aprofundar o neoliberalismo, a reestruturação 

produtiva e uma nova política internacional, fundada no “livre-

comércio”, isto é, livre para o capital transnacional. O 

neoimperialismo é, tal como o regime de acumulação que lhe gerou, 

integral, buscando aumentar a transferência de mais-valor do 

capitalismo subordinado através de várias formas, além das 

tradicionais. E desloca investimentos para locais onde a força de 

trabalho é mais barata e busca criar nichos exclusivos de mercado 

consumidor (veja, no caso dos EUA, a NAFTA, o projeto da ALCA 

etc.), o que faz acirrar a competição interimperialista. Também há o 

aprofundamento da estratégia de emperrar o desenvolvimento das 

forças produtivas, desviando os investimentos para bens de consumo, 

indústria bélica etc. Assim, a dinâmica do neoimperialismo é marcada 

por uma busca desenfreada de aumentar a exploração imperialista, 

buscando combater a tendência declinante da taxa de lucro (VIANA, 

2009, p. 111) 

 

Como é perceptível à observação, todo o processo de reestruturação iniciado 

na década de 1970 e continuado nas décadas posteriores é uma tentativa do capital em 

retomar a acumulação e conter a tendência declinante da taxa de lucro. A reestruturação 

produtiva, as reformas neoliberais e o neoimperialismo, forma integral de relações 

internacionais, são um conjunto de reformas indispensáveis para manter a acumulação 

em níveis adequados à sua reprodução sem grandes percalços. As relações 

internacionais sob o regime de acumulação integral, tal como as dos regimes anteriores, 

são hierarquizadas, na qual os países do bloco imperialista exercem hegemonia sobre os 

países do bloco subordinado.  

                                                 
52

 “O FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC) são estruturas 

administrativas, são órgãos reguladores operando dentro de um sistema capitalista e respondendo a 

interesses econômicos e financeiros dominantes. O que está em jogo é a capacidade dessa burocracia 

internacional para supervisionar as economias nacionais por meio da deliberada manipulação das forças 

do mercado” (CHOSSUDOVSKY,  1999, p. 12). 
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Como demonstra Chossudovsky (1999), os organismos internacionais, os 

quais são hegemonicamente controlados pelo capital transnacional, cujas sedes são 

“coincidentemente” situadas nos países imperialistas, exercem uma política agressiva de 

reorganização das políticas econômicas dos países subordinados desde a década de 

1990. Para que se estabeleça uma exploração internacional adequada ao regime de 

acumulação integral, estes organismo internacionais executam Políticas de Ajuste 

Estrutural em todos os países subordinados, que via de regra, como atesta o autor, 

fundam-se nas seguintes exigências feitas aos países subordinados: a) austeridade 

orçamentária do Estado; b) liberalização do Comércio, o que em outras palavras quer 

dizer – liberalização das fronteiras à importação – isto, claro, para os países 

subordinados, enquanto para os países imperialistas a lógica é o protecionismo; c) 

privatização das empresas estatais. As consequências destas exigências das 

organizações internacionais para os países subordinados são a perda da soberania 

econômica, monetária e fiscal, bem como a colocação das políticas econômicas dos 

Bancos Centrais dos países subordinados nas mãos do FMI, OMC, Banco Mundial etc. 

Como se pode observar, há uma unidade entre reestruturação produtiva, 

Estado neoliberal e relações internacionais. O caso brasileiro acompanha ipsis literis a 

dinâmica das reformas em escala mundial. Como indicam Chossudovsy (1999), Soares 

(2009), Biondi (2000) entre outros, o principal instrumento de chantagem utilizado 

pelos organismos financeiros internacionais para realizarem as políticas de ajuste 

estrutural nos países subordinados foram as dívidas externas destes países. Isto, 

contudo, não quer dizer que os Estados Nacionais subordinados sejam vítimas incautas. 

Pelo contrário, compõem, juntamente com as burguesias nacionais que representam, um 

bloco dominante, que, devido sua posição na Divisão Internacional do Trabalho, agem 

de maneira hierarquicamente dependente dentro do sistema internacional.  

O caso do Brasil, que nos interessa de perto nesta pesquisa, é emblemático 

disto. Chossudovsky (1999) demonstra como o FMI operou junto ao Estado brasileiro 

seu pacote de reformas e da mesma feita, como o Estado brasileiro se esforçou para se 

adequar ao conjunto de exigências feitas pelo FMI para que este efetivasse os 

empréstimos necessários ao pagamento da dívida externa. O autor apresenta este 

processo em seis atos: 

1° ato: o Plano Collor: iniciado em 1990, marca o princípio das reformas 

neoliberais no Brasil, sem, contudo, conseguir cumprir as metas estabelecidas pelo FMI. 

Com a intenção de obter empréstimos junto a este organismo, o Estado brasileiro 
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elabora um plano econômico seguindo as normatizações internacionais, cuja principal 

alavanca era a contenção dos gastos públicos. Em que pese as tentativas, o plano 

fracassou e o governo brasileiro se apressou em se adequar, surgindo aí o que o autor 

denomina segundo ato. 

2° ato: adaptando-se ao “Consenso de Washington”: devido a vários 

percalços, a então ministra da economia Zélia Cardoso de Melo foi exonerada e 

substituída por Marcílio Marques Moreira, muito mais alinhado às políticas de 

Washington. Um segundo plano é elaborado com a intenção de obter dois bilhões de 

dólares (em valores da época) em empréstimos. Alguns elementos são apontados pela 

comissão do FMI como indispensáveis para a continuidade das discussões os quais 

envolviam inclusive mudança na constituição: gastos com previdência social, fundo 

federal para municípios e estados etc. A obtenção do empréstimo em 1991 só foi 

realizada mediante a assinatura de acordo por parte do Estado brasileiro que implicava 

em acatar um conjunto de reformas estruturais na legislação e na política econômica 

brasileira. 

3° ato: o Pós-impeachment de Collor: Com a destituição de Fernando 

Collor de Mello da presidência da República, assume em seu lugar Itamar Franco, que 

sobe ao cargo fazendo discurso que a muito desagradou os observadores do FMI como 

aumento real de salários, por exemplo. As promessas feitas, contudo, jamais seriam 

cumpridas, pois o acordo assinado em 1991 impedia. O governo brasileiro não consegue 

cumprir algumas das metas impostas pelo FMI o que o colocou novamente na “lista 

negra” desta organização, o que inclusive fez com que o FMI suspendesse o repasse das 

outras parcelas do empréstimo. A negociação do Estado brasileiro com o FMI entra em 

impasses difíceis de serem solucionados. 

4° ato: um sociólogo como ministro da fazenda: Durante o Governo de 

Itamar Franco passou pelo Ministério da Fazenda: Paulo Haddad, Eliseu Resende e 

Fernando Henrique Cardoso. Este, assumindo em maio de 1993 começa a exercer forte 

influência na política econômica do país. Suas reformas são as mais radicais e ele 

consegue implementar, de certa forma, algumas mudanças. Reduz em mais de 50% os 

gastos estatais com saúde, educação e desenvolvimento regional, bem como coloca já 

para o Congresso a necessidade de alterações na constituição para que o Estado 

brasileiro se adéque às necessidades impostas pelo FMI. Consegue aprovar no 

Congresso lei que permitia redução real dos salários em até 31%, o que significava mais 

recursos para o serviço da dívida, logo, para os bancos que exigiam tais reformas. 
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5° ato: reescalonando a dívida comercial: com uma dívida comercial de 

US$ 49 bilhões de dólares, Fernando Henrique Cardoso, inicialmente como Ministro da 

Fazendo e em seguida como Presidente da República, consegue estabelecer alterações 

na política estatal que possibilita reorganizar os gastos públicos desviando as economias 

daí derivadas para o serviço da dívida. Dentre elas, pode-se citar: reforma fiscal, criação 

de um Fundo Social de Emergência, que garantia certas políticas imediatistas de 

controle da fome e da pobreza, emenda na constituição que permitia reduzir em 43% os 

gastos públicos federais, “(...) emendas constitucionais que permitissem a rápida 

privatização da Petrobrás e da Telebrás, das paraestatais do petróleo e das 

telecomunicações” (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 178) etc. 

6° ato: administração da pobreza a custo mínimo pelos credores: todo esse 

conjunto de ajustes, associado ao processo de reestruturação produtiva agravou um 

problema que já era crônico no Brasil, bem como em todos os países subordinados: 

desemprego, pobreza, fome etc. Como se pode ver, trata-se do capital financeiro 

transnacional determinando as políticas econômicas e sociais dos países subordinados, 

colocando estes numa posição subordinada no processo de inserção na divisão 

internacional do trabalho. O aumento avassalador da pobreza, da miséria, da fome pelo 

país faz com que medidas emergenciais e locais comecem a ser tomadas pelo governo, 

bem como pelos organismos internacionais. É o momento das ONG´s financiadas por 

bancos internacionais, por empresas transnacionais, pelo Estado etc. Estas cumprem o 

papel de manter as comunidades periféricas em ordem, criando programas de 

“qualificação”, projetos sociais de esporte, cultura, lazer etc., desenvolvendo 

mecanismos de produção local (pequenas oficinas, hortas comunitárias etc.) que visam, 

claramente, criar condições para que as camadas populares em estado abjeto de 

existência não criem dificuldades à reprodução “normal” das coisas. 

Esta ligeira descrição do papel da dívida externa como mecanismo de 

controle das políticas sociais e econômicas do Brasil nos serve como elemento 

demonstrativo do papel das relações internacionais neste momento. Associado a estes 

mecanismos de controle dos Estados dos países subordinados, alia-se aí também o papel 

que as empresas transnacionais cumprem neste movimento, pois há uma migração 

enorme de capitais produtivos para áreas onde a mão-de-obra se apresenta de forma 

abundante e barata. Isto implica numa crescente exportação de capital-dinheiro, via 

remessa de lucros, para os países imperialistas. Como se pode ver, as relações 

internacionais são o corolário necessário para readequação do capitalismo em escala 
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mundial. A inserção do Brasil neste processo se deu, como vimos, de modo 

subordinado.  

A transição do regime de acumulação conjugado para acumulação integral 

teve consequências dramáticas para o conjunto da sociedade brasileira. As reformas são: 

mudança nas relações de produção, instalando-se e generalizando-se para o conjunto do 

território nacional as técnicas toyotistas de exploração da força de trabalho; as reformas 

neoliberais no âmbito do Estado criando as condições institucionais necessárias que 

regulamentem esta nova situação; e as relações internacionais que associam o mundo 

inteiro através de um único sistema produtivo, reorganizando formas neoimperialistas 

de exploração de nações inteiras são o conjunto de elementos que nos permitem hoje 

fazer a leitura do território. 

A teoria dos regimes de acumulação oferece um conjunto de pressupostos 

teóricos fundamentais para uma leitura do desenvolvimento histórico da sociedade 

capitalista, bem como sua realização particular em realidades específicas, como é, por 

exemplo, o caso do Brasil por nós brevemente analisado. Sem a pretensão de resolver 

todos os problemas que o tema envolve, apresentamos tão-somente os recursos teóricos 

necessários para aduzirmos hipóteses mais plausíveis para uma interpretação do 

processo de constituição do meio técnico-científico no Brasil como um todo, bem como 

em Goiás de modo mais específico.  

Assim, para encaminharmos uma finalização deste debate, perguntamos: o 

que significou este processo para a sucessão dos meios geográficos no Brasil? De modo 

mais concreto e que tangencia mais de perto nosso objeto de investigação, como 

podemos compreender o processo de engendramento do complexo agroindustrial 

brasileiro como produto e condição da instituição do meio técnico-científico no Brasil? 

Quais as implicações disto para a constituição do meio técnico-científico em Goiás? 

3.3. O complexo agroindustrial brasileiro e a interiorização do meio técnico-

científico 

 

Há uma extensa bibliografia discutindo o complexo agroindustrial no Brasil. 

Não é intenção nossa aqui nos limites de uma breve resenha inventariar a massa de 

textos sobre o tema. Objetivamos, isto sim, demonstrar como ele surgiu, se desenvolveu 

e principalmente, como o conceito de meio técnico-científico, tal como já expusemos no 

capítulo 1 trás luzes à compreensão deste processo. Para uma discussão acerca das 

interpretações mais importantes sobre o movimento de constituição e desenvolvimento 
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do CAI – Complexo Agroindustrial no Brasil, consulte o artigo de Marafon (2012), o 

qual apresenta as duas grandes correntes de interpretação e uso do conceito de 

complexo agroindustrial no Brasil. 

Devido às proximidades teóricas e bases comuns de leitura e interpretação, 

utilizaremos em nossa exposição as teses desenvolvidas fundamentalmente por Müller 

(1989; 1991), o qual apresenta uma definição, bem como um esquema de 

desenvolvimento histórico do complexo agroindustrial no Brasil que muito se 

assemelha ao esquema antes exposto por nós do desenvolvimento dos regimes de 

acumulação no Brasil e estes, como demonstraremos, tem inteira relação com a 

constituição do meio técnico-científico no Brasil e notadamente em Goiás. 

Para Guimarães (1982) 

 

O conceito de complexo agroindustrial surgiu na década de 1950, 

exatamente no período de mais intensa industrialização, como 

resultado dos estudos que, nos Estados Unidos e na Europa, 

começaram a ser empreendidos sobre a participação das atividades 

agrícolas nas relações intersetoriais, a partir das teorias a respeito 

dessas relações formuladas pelo professor Wassily Leontief 

(GUIMARÃES, 1982, p. 114) 

 

Ou seja, de acordo com esse modo de ver a questão, o complexo 

agroindustrial, como instrumento analítico e simultaneamente como realidade concreta é 

datado historicamente e começa a se desenvolver nos países de capitalismo central após 

a década de 1950. Isto não é a mesma coisa que discutir os processos de alteração das 

relações de produção na agricultura a partir da sua subordinação às relações capitalistas 

de produção. Este processo de subordinação da agricultura ao capital já data do século 

XIX e  mesmo no século anterior. Contudo, o que deve ser investigado agora é: o que é 

complexo agroindustrial? Como se desenvolveu no Brasil? Como seu desenvolvimento 

está relacionado à instituição do meio técnico-científico? Trata-se de perguntas cujas 

respostas envolvem processos bastante complexos. Desde o debate em torno da 

modernização da agricultura, ou seja, de sua subordinação ao capital, até processos de 

alteração da composição orgânica de capital na agricultura, bem como as relações 

intersetoriais entre agricultura e indústria como partes de todo o movimento de 

acumulação de capital. 

Müller nos dá a seguinte definição ao complexo agroindustrial: 
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Caracteristicamente, o CAI é uma unidade de análise na qual a 

agricultura se vincula com a indústria de dupla maneira: com a 

indústria de máquinas e insumos que tem na agricultura seu mercado 

e com a indústria processadora, beneficiadora de matérias-primas 

agrícolas. A primeira pode ser designada de indústria para a 

agricultura e a segunda de agroindústria (MULLER, 1989, p. 

61/62). (grifos meus) 

 

Esta é tão-somente uma primeira aproximação ao conceito. Vários outros 

elementos restam ainda ser demonstrados para que cheguemos a um conceito que 

expresse de modo mais adequado a complexidade de processos que envolvem o CAI. 

Desta citação, o que podemos extrair para fins de nossa reflexão é o fato de o CAI ser 

uma realidade que integra “setores” do processo produtivo. Ele é, por definição e 

concepção, um sistema intersetorial. Como atesta Muller (1991) em outro estudo: 

 

O que a morfologia revela é que este complexo industrial distingue-se 

de outros, como o automotor e o eletrônico, pelo fato de levar em 

conta as atividades agrárias. É claro que está aí implícito que para 

explicar o funcionamento destas atividades deve-se necessariamente 

levar em conta as inter-relações setoriais (MULLER, 1991, P. 37). 

 

Um CAI implica, portanto: a) um complexo industrial que envolve um 

conjunto de indústrias de vários ramos interligadas entre si com maior ou menor 

intensidade (produção de sementes, fertilizantes, agrotóxicos, maquinário agrícola como 

tratores, implementos, suplementos etc.). A este conjunto de indústrias, Muller refere-se 

como indústrias para a agricultura; b) um outro complexo industrial que é exigido para 

que se configure um CAI é um conjunto de indústrias que utilizarão os produtos 

agrícolas (vegetais e animais) como matéria-prima de seus produtos. Frigoríficos, 

laticínios, processadoras de grãos, usinas de açúcar e álcool, fábricas de sucos e 

alimentos em geral etc. são o que Muller denomina agroindústrias; c) entre estes dois 

conjuntos industriais encontra-se a atividade agrícola propriamente dita. Esta, para 

compor o CAI deve obedecer a um determinado padrão de desenvolvimento tecnológico 

e práticas agrícolas que estão já determinados pelo movimento tecnológico do conjunto 

do CAI. A isto, Muller (1991) deu o nome de “padrão agrário moderno”. 

Esta vinculação intersetorial entre indústria e agricultura exige um conjunto 

de pressupostos ou de condições sócio-econômicas para se efetivar. É por isto que é 

possível afirmar que o CAI é uma realidade sócio-espacial que é datada historicamente. 

No caso brasileiro, não é possível falar em CAI antes que a indústria se efetivasse de 
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modo intensivo no território brasileiro. Podemos até falar que existiram agroindústrias 

desde o período colonial (os engenhos de açúcar no Nordeste, por exemplo). Isto não 

autoriza, em hipótese alguma, afirmar que sempre houve no Brasil complexos 

agroindustriais, pois faltam aí, nesta forma de conceber a questão, alguns termos da 

equação. 

O CAI, no Brasil, se configura, portanto, com a instauração do regime de 

acumulação conjugado, o que implica, como já abordamos anteriormente, em alguns 

pontos a serem ressaltados. Em primeiro lugar, a burguesia urbano-industrial domina 

política e economicamente o país. Um segundo aspecto a relembrarmos é o fato de o 

Brasil passar a partir de então a ser um território cujas demandas são determinadas pelo 

avanço das relações capitalistas para quase todos os rincões do país, ou seja, a relação-

capital passa a se estabelecer como relação de produção dominante em quase todos os 

lugares. Isto culminará com o regime de acumulação integral na subordinação de todas 

as regiões do país, ou seja, na extinção ou quase eliminação das relações de produção 

não-capitalistas que viviam de certa forma subordinadas ao capital como relação 

hegemônica. Um terceiro ponto a ser destacado é a articulação mundial do capitalismo, 

que coloca sob sua égide territórios em todo o mundo. Isto ocorre também com o Brasil 

e é justamente neste regime de acumulação que se verifica um alto índice de 

internacionalização dos capitais no Brasil, ou seja, é o reino das multinacionais.  

Aquilo que Cano (2007) denominou de “industrialização pesada” é o 

substrato a partir do qual temos que compreender a instauração do CAI no Brasil. Por 

ser uma relação intersetorial, o CAI pressupõe: a) nível de desenvolvimento industrial 

tal que imponha e garanta uma mecanização, ou seja, industrialização dos processos 

agrícolas, em termos da teoria marxista do capitalismo: desenvolvimento do 

Departamento I da economia; b) uma agricultura já modernizada que suporte e solicite a 

industrialização de seus processos; e c) um suporte industrial que consiga processar 

todo o produto resultado da agricultura mecanizada. Assim, afirma Muller (1991) só há 

um Complexo Agroindustrial e não vários. E dentro deste complexo, pode-se distinguir 

várias cadeias produtivas: grãos, carnes, açúcar e álcool, sucos etc. Isto se deve ao fato 

de que é parte de todo um processo de alteração das relações de produção no campo, de 

alterações na composição orgânica do capital, tanto na indústria quanto na agricultura, o 

que implica em alterações no nível técnico tanto nos processos de produção industriais 

quanto agrícolas. Mas esta definição que apresentamos até agora careceria de 
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correspondência com a realidade se não avançarmos ainda mais na leitura dos processos 

que constituem o CAI.  

A indústria para agricultura, os processos agrícolas modernos e as 

agroindústrias são a determinação fundamental, sem a qual é impossível haver um CAI. 

Esta estrutura intersetorial não opera no vazio e nem existe escusada de objetivos. O 

marco de operação do CAI se dá ainda com interferência fundamental da instituição 

estatal, que através de vários procedimentos (financeiros, jurídicos, infraestruturais) 

garante a operacionalização dos processos produtivos existentes nos limites de atuação 

do CAI (cf. capítulo 2). Por fim, ainda do ponto de vista formal da compreensão do 

CAI, é impossível não inserir esta estrutura nos marcos de regulação que os mercados 

(interno e externo) impõem. O mercado não é uma coisa que existe de per si e a todos 

subordina com seus tentáculos invisíveis. O mercado é, antes de qualquer coisa, uma 

relação social na qual se relacionam pessoas e instituições variadas. Esta relação acaba 

por determinar, de certa forma, também os marcos de operação do CAI, determinando 

demandas, intensidade de trabalho, ou melhor, de exploração da força de trabalho, 

níveis de desenvolvimento tecnológicos etc. 

Muller (1989) faz a seguinte proposição de evolução da relação indústria-

agricultura, processo este que culmina na formulação do CAI no Brasil. A relação 

intersetorial entre indústria e agricultura desenvolve-se no Brasil desde a infância da 

industrialização brasileira, dando-se, contudo, de diferentes modos ao longo do tempo. 

Propõe esta evolução do processo de integração em três períodos.  

O primeiro, que vai de 1870 a 1920/1930 é caracterizado por uma parca e 

fraca relação indústria-agricultura. Isto se deve, obviamente, à tímida industrialização 

do país no período considerado. Trata-se da infância, da aurora da industrialização 

brasileira. Contudo, era observável já uma certa vinculação entre estes dois setores da 

produção. Havia uma produção de “insumos leves”, alguma maquinaria (moenda de 

cana, máquina para descascar arroz etc.). Trata-se, em verdade, de uma relação ainda 

por se definir. As próprias relações dominantes no campo ainda não tinham se alterado 

sobremaneira de modo a se estabelecerem como relações propriamente capitalistas. 

Havia ainda o predomínio de relações não-capitalistas no campo (meeiros, campesinato, 

colonato etc.). Em uma palavra, já havia certa relação entre a indústria nascente e os 

processos agrícolas, mas estes ainda estavam longe de consolidar um complexo 

agroindustrial. Só para relembrar a discussão que já propusemos antes, este período 

compreende, na sucessão dos regimes de acumulação, a crise do regime de acumulação 
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extensivo e início do regime de acumulação intensivo, momento no qual o Brasil dá os 

primeiros passos na via de desenvolvimento propriamente capitalista. 

O segundo período, que vai de 1920/30 a 1955/60 é caracterizado pela 

consolidação do parque industrial no Brasil. Este período já é marcado pela transição da 

acumulação intensiva para o regime de acumulação conjugado. No que concerne às 

relações intersetoriais entre indústria e agricultura, observa-se uma intensificação de 

indústrias destinadas a produzir insumos e implementos agrícolas. É o momento, como 

salienta o autor, de aceleração da subordinação da agricultura aos processos industriais. 

Significa, no que concerne ao campo brasileiro, a alteração em larga escala das relações 

de produção. A relação-capital passa a partir de então a dominar em grande medida os 

processos produtivos agrícolas. A agricultura passa a subordinar-se técnica, econômica 

e socialmente ao capital industrial. Na verdade, o capital industrial passa a se realizar 

também na agricultura. É o momento de instalação do “padrão agrário moderno”, 

condição de estabelecimento do CAI. Este segundo período é a ante-sala do CAI no 

Brasil. Neste momento se consolida a relação entre capital privado nacional + capital 

privado estrangeiro + capital estatal nacional. Muller denominou tal relação de a 

“tríplice aliança”. Já abordamos este processo no tópico anterior. Neste ínterin, 

diferentemente de sua atuação em outras cadeias de produção (eletro-eletrônico, 

petroquímico etc.), o Estado age, na relação indústria-agricultura, mais como 

financiador, bem-feitor de infraestrutura etc.), do que como proprietário de capital 

produtivo. Delgado (2012) denomina isto de “capital financeiro na agricultura”. 

Contudo, vale ressaltar aqui, que este é o momento de estabelecimento da burguesia 

urbano-industrial do sudeste do Brasil como cabeça de lança dos processos produtivos 

no país. Este momento, entretanto, é ainda caracterizado por uma certa disputa entre as 

burguesias regionais (tal como o caso do Nordeste e do Sudeste do país) em ceder sua 

hegemonia a esta nova fração da burguesia que principia sua dominação em escala 

nacional. Assim, estas economias regionais serão pressionadas e sucumbirão até o 

estabelecimento da nova etapa (isto foi discutido também no tópico anterior). 

O terceiro período, que vai de 1960/70 a 1980, é o de formalização 

completa do processo de integração indústria-agricultura, ou seja, de constituição do 

CAI no Brasil. De acordo com Muller,  

 

Do ângulo da agricultura observa-se que, a partir de 1965, passou a ser 

rapidamente incorporada à cadeia intersetorial da economia, chegando 
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em 1980 a mostrar claras evidências de que a forma industrial de 

produzir predominava amplamente. Em suma, e mais uma vez, nas 

palavras de Kautsky, com a ampliação das conquistas da ciência 

moderna, houve uma revolução na organização rural e a supressão do 

divórcio entre indústria e agricultura (MULLER, 1989, p. 31) 

 

Ou seja, é somente a partir de então que podemos falar em existência de um 

complexo agroindustrial no Brasil. Como se pode ver, é resultado de um longo processo 

de alteração na relação agricultura-indústria e esta, por sua vez, é produto de complexos 

processos sociais, que estão, por sua vez subordinados ao processo de acumulação de 

capital. A instauração do CAI no Brasil coincide com a vigência do regime de 

acumulação conjugado. Isto naturalmente não é algo gratuito, pois compõe o 

movimento que os capitais produtivos dos países imperialistas imprimem a escala 

mundial. Se se observa o peso dos capitais multinacionais operando no CAI no Brasil 

durante este período, pode-se avaliar a verdade de nossa afirmação. No que se refere, 

por exemplo, à produção de tratores, a Massey-Ferguson do Brasil S.A. produzia, em 

1968, mais de 50% dos tratores utilizados nos processos agrícolas no Brasil 

(GUIMARÃES, 1982). Somando-se a esta empresa as demais multinacionais, como 

Valmet do Brasil S.A., Fiat-Allis Tratores Máquinas Rodoviárias, Ford Brasil S.A. e 

Ultrafértil S.A. (GUIMARÃES, 1982) fica fácil avaliar o peso da capital multinacional 

na estruturação do CAI no Brasil. 

O CAI pressupõe um novo nível de desenvolvimento técnico, que integre 

todo um território a um mesmo padrão de operação econômica e tecnológica. As 

implicações territoriais do CAI são evidentes. O CAI exige um território à sua imagem e 

semelhança e este apresenta-se como um meio técnico-científico, ou seja, um território 

emprenhado de “sistemas de engenharia”, capitais fixos, que garantam a produção e 

reprodução dos produtos, ou melhor, das relações de produção capitalistas sem 

grandes transtornos. O CAI exige, do ponto de vista territorial, todo um processo de 

reorganização regional e nacional dos movimentos territoriais para suas operações. Esta 

reorganização é seu produto e sua condição. 

Santos e Silveira (2002) afirmam sobre isto: 

 

Nesse período ocorre uma grande ruptura. Importantes capitais fixos 

são adicionados ao território, em dissociação com o meio ambiente e 

com a produção. O capital comanda o território, e o trabalho, tornado 

abstrato, representa um papel indireto. Por isto as diferenças regionais 

passam a ser diferenças sociais e não mais naturais (SANTOS & 

SILVEIRA, 2002, p. 52). 
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Excetuando a maneira equivocada como os autores tratam os termos capital 

e trabalho, fica evidente nossa tese segundo a qual a relação-capital engendra o meio 

técnico-científico. Dissemos que tratam os termos capital e trabalho de maneira 

equivocada, pois os abordam como coisas, como entes que existem por si mesmos. Na 

verdade, o capital, de per si, não comanda nada, pois considerado desta maneira, é uma 

abstração. O trabalho não pode exercer um papel indireto, pois considerado desta 

maneira é um erro teórico. O capital, como já expusemos no capítulo 1, é uma relação 

social entre classes sociais. É dentro desta relação, ou seja, entre burguesia e 

proletariado, como classes fundamentais do capitalismo, que devemos analisar o 

processo de engendramento do meio técnico-científico. Na verdade, o capital, 

considerado como coisa (dinheiro, maquinaria etc.) é produto do trabalho empreendido 

pela classe operária. Neste sentido, não é correto afirmar que o “trabalho” desempenha 

papel indireto, visto que sem ele nada existiria. O que é correto afirmar, de nosso ponto 

de vista, é que a classe operária não apresenta em relação à classe capitalista uma 

resistência e formas organizativas próprias que oponham às classes dominantes seus 

próprios interesses. Neste sentido, é totalmente acertado dizer que o meio técnico-

científico é a materialização geográfica dos interesses da classe capitalista e suas 

auxiliares. Não é que o trabalho desempenhe papel indireto e secundário, é na verdade o 

reino e a hegemonia do trabalho morto, objetivado, materializado nos “sistemas de 

engenharia” que dá esta falsa impressão de irrelevância do trabalho. 

Da década de 1990 até os dias atuais, o CAI entra numa nova fase. Isto se 

deve, como estamos articulando até agora, à instauração e generalização pelo território 

brasileiro de um novo regime de acumulação, a etapa integral da exploração capitalista. 

A análise de Muller (1991) acerca da periodização do CAI brasileiro encerra-se na 

década de 1980. A partir de então, é necessário apreender o que ocorreu com esta 

estrutura. A realidade econômica é uma totalidade. O CAI como parte desta totalidade 

acompanha o movimento real de transformações da realidade. Se a totalidade 

econômico-social do capitalismo se modifica, também este seguimento se movimenta. 

A instauração do regime de acumulação integral provoca transformações no 

conjunto total da sociedade brasileira e estas são sentidas também nos modos operandi 

do CAI. Tais mudanças levam alguns autores a se enganarem completamente acerca dos 

processos que se desenvolvem. Mazzali (2000), por exemplo, equivoca-se ao afirmar 

que o CAI não é mais um “modelo” explicativo da realidade que dê conta das 



139 

 

 

modificações operadas a partir da década de 1990. Sua tese centra-se na formulação 

segundo a qual a partir desta década, com as mudanças vistas (terceirizações, 

subcontratações, trabalho em célula – equipe – “flexibilidade” etc.) não mais permitem 

aceitar o CAI como um “modelo” explicativo, pois este foi formulado em momento 

histórico anterior, no qual estas relações não existiam ou eram, pelo menos, muito 

insignificantes.  

Segundo suas próprias palavras: 

 

Assim sendo, da mesma forma que foi detectado, no fim dos anos 60, 

o esgotamento do modelo de desenvolvimento da economia brasileira 

via “substituição de importações”, podem ser diagnosticadas, no fim 

da década de 1990, transformações significativas na dinâmica da 

agricultura brasileira. Apesar de não estar evidente a “ruptura do 

modelo”, observa-se o “redirecionamento” do processo de integração 

ou exclusão de alguns agentes no curso do processo. A partir daí, 

pode-se inferir a perda de poder explicativo do aparato conceitual 

denominado CAI para a compreensão da dinâmica da atividade 

agroindustrial, pós-anos 90 (MAZZALI, 2000, p. 26/27) 

 

O CAI, como um aparato conceitual está, portanto, superado, pois a 

realidade que o gerou já não existe mais. Esta realidade tem algumas características que 

são de fato historicamente determinadas. Mazzali faz a seguinte lista: padrão 

tecnológico da Revolução Verde, estilo específico de inserção no mercado mundial, que 

foi superado com as relações internacionais vigentes hoje, forma estatal característica 

dos anos de 1960/1970, que, como vimos, caracteriza-se por um tipo de Estado 

intervencionista, que subsidiou de modo poderoso o setor agroindustrial durante 

décadas, além das questões já citadas antes (terceirização, mudança nas relações de 

trabalho etc.). Assim, com base nisto, sua tese efetivamente parece encaminhar para 

uma conclusão lógica, pois se o que gerou o “modelo” não existe mais ou pelo menos 

sofreu profundas transformações, nada mais lícito do que dizer que de fato ele está 

superado. 

Se ele está superado, o que vem então em seu lugar? Que aparato conceitual 

deve ser utilizado em substituição? A proposta de Mazzali parece, à primeira vista, 

bastante interessante. O que substitui o “modelo” de interpretação segundo o aparato 

conceitual do CAI é um outro “modelo” explicativo, que segundo nosso autor abarcaria 

este “processo recente de reorganização agroindustrial”, a organização “em rede”. O 

“modelo” CAI segue a matriz, já apontada por Leontief na década de 1950, insumo-
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produto, ao passo que o “modelo” “em rede” segue a lógica, organização e “estratégia 

dos agentes econômicos”. 

Estando obsoleto o “modelo” de interpretação segundo o CAI: 

 

(...) pôde ser identificado um novo modelo explicativo para a 

dinâmica do setor agroindustrial – a organização “em rede” -, cuja 

principal característica é a superação da dicotomia entre a unidade 

econômica e seu ambiente, uma vez que seu objeto de estudo abrange 

tanto a empresa quanto as interações entre empresas que dão 

conformidade ao seu ambiente próximo. 

A organização “em rede” contempla o movimento da empresa, 

resguardando, ao mesmo tempo, o “plano macro-econômico”. Mais 

precisamente, ela garante o grau de autonomia dos agentes na 

implementação de suas estratégias, que, dependendo do seu impacto, 

conforma “ambientes específicos” (...). 

Por definição, na organização “em rede” as empresas não são 

concebidas como atores independentes, confrontados com o ambiente, 

mas como atores imbricados no ambiente. (...). (MAZZALI, 2000, p. 

155) 

 

Este ambiente, estas relações com outras empresas, esta interdependência 

etc. podemos dar o nome de terceirização, joint venturi, fusão, relação com 

fornecedores, clientes, prestadoras de serviços, concorrentes etc. O “modelo” de 

interpretação “em rede” é na verdade uma expressão nova para designar velhas relações, 

exceto, é claro, aquelas novas surgidas com a instauração do regime de acumulação 

integral. O esforço de novidade de Mazzali é completamente desnecessário. Na verdade, 

o ponto de partida dele também apresenta problemas. Ele trabalha com a ideia de 

modelo. O CAI, para o autor, seria um “modelo” de interpretação, que já está 

estabelecido e que deve ser superado para que se coloque em seu lugar, sua descoberta, 

a organização “em rede”, outro “modelo”.  

De nosso ponto de vista, o CAI não é um modelo e a ideia de organização 

“em rede” é uma novidade ideológica que não expressa corretamente a realidade. O CAI 

é um conceito que expressa uma realidade específica, ou seja, a relação intersetorial 

indústria-agricultura obedecendo à lógica de organização que já expusemos linhas atrás. 

Um modelo é uma elaboração ideológica que visa enquadrar e moldar a realidade. Pelo 

contrário, um conceito é uma elaboração mental com vistas a expressar uma 

determinada realidade. Como expressão da realidade, o conceito está sempre aberto a se 

modificar, pois, tal como o real, ele deve ser plástico.  
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O que se observa, efetivamente a partir da década de 1990 no Brasil é a 

reacomodação generalizada de um novo regime de acumulação. Isto provoca alterações 

no conjunto social, ou seja, nas esferas econômica, política e cultural. No que tange ao 

CAI, os processos de reestruturação produtiva dinamizam completamente este ramo da 

produção. Se no regime de acumulação conjugado, observou-se a instauração do CAI, 

na acumulação integral, observa-se sua consolidação, bem como algumas readequações. 

Estas readequações são aquelas mesmas observadas no conjunto da esfera produtiva 

nacional: na organização do trabalho (trabalho em equipe, CCQ´s, enxugamento da 

hierarquia etc.), na relação interempresas (terceirizações, fusões, joint ventures etc.), na 

organização estatal (Estado Neoliberal) etc. Ou seja, todo o movimento de 

estabelecimento da acumulação integral é visto também no CAI e não poderia ser 

diferente.  

Devido o empirismo que orienta a concepção do autor, ele não consegue 

perceber quais são as motivações subjacentes aos processos em curso. Atordoado diante 

das mudanças, busca criar novas expressões, julgando com isto compreender 

satisfatoriamente a realidade, o que não é o caso. Não conheço nenhuma tese 

defendendo o fim do conceito de complexo industrial em suas várias cadeias produtivas 

(metal-mecânico, automotivo, eletro-eletrônico, químico, petroquímico etc.) em 

decorrência dos processos de reestruturação produtiva efetivados no Brasil após a 

década de 1990, mas nos países de capitalismo central desde a década de 1970. Da 

mesma forma que o conceito de complexo industrial, também o de complexo 

agroindustrial continua válido e atual.  

O CAI é por definição um conceito que expressa uma relação intersetorial, 

que demonstra os movimentos entre indústria e agricultura. Esta relação intersetorial 

não foi superada. O CAI, como conceito que a expressa, também não o foi. O que se 

modificou foram alguns termos da relação e estes são decorrência da modificação no 

regime de acumulação. 

Com base nestas reflexões, há que se questionar: como o CAI se estruturou 

em Goiás?  

3.4. O complexo agroindustrial como vetor do meio técnico-científico em Goiás 

 

Objetivamos aqui analisar, em grandes traços, o processo de instituição do 

CAI em Goiás, destacando suas cadeias produtivas mais importantes, a saber: soja, 

carnes e mais recentemente, a cadeia produtiva da cana que instaura o moderno setor 
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sucroenergético. A escolha destas cadeias produtivas, em detrimento de outras, não é 

algo arbitrário, embora não consiga afastar de todo a arbitrariedade. Estas cadeias 

produtivas são as que mais significativamente movimentaram o território goiano nos 

últimos 40 anos. Outras cadeias produtivas, como leite, tomate etc. embora sejam algo 

importante a ser considerado, devido nossos objetivos de estudo, que visa enfocar o 

setor sucroenergético e como este impacta o território e consequentemente a força de 

trabalho, as deixaremos de lado.  

Até bem recentemente, o número de pesquisas que eram realizadas em 

Goiás, enfocando as cadeias soja-carnes, era bastante expressivo. Seja na Geografia, nas 

Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Historiografia etc., havia uma preocupação 

candente por parte destes núcleos de pesquisa em analisar as consequências sociais, 

territoriais, econômicas etc. da produção de grãos e carnes no Estado de Goiás. Em que 

pese, desde a década de 1980 já existissem importantes agroindústrias processadoras de 

cana no Estado, as pesquisas sobre elas comparativamente às cadeias grãos-carnes era 

bem menor. A partir de 2005, quando o assim chamado setor sucroenergético começa a 

se estender de maneira expressiva pelo território goiano, provocando alterações sociais e 

territoriais de importância considerável, as pesquisas destinadas a compreender o setor 

se ascenderam. A pesquisa universitária anda, em grande medida, a reboque do capital. 

Não quero aqui me furtar também desta responsabilidade. O capital acaba por nos impor 

as demandas a serem investigadas. 

Como já aludimos no capítulo 2, a instituição do meio técnico científico em 

Goiás está na esteira do processo de modernização da agricultura, “padrão agrário 

moderno”, segundo expressão de Muller (1989). A constituição deste padrão agrário 

moderno é condição para que o CAI se estabeleça. Foi precisamente isto o que ocorreu. 

Da mesma feita, para que o CAI se constitua é necessário já um certo desenvolvimento 

das forças produtivas, sobretudo industriais. Na década de 1980, todo este movimento já 

estava plenamente constituído em Goiás. Podemos datar aí o nascimento do CAI em 

Goiás. A década de 1970 é a ante-sala do CAI no Estado. Vejamos isto um pouco mais 

de perto. 

Segundo Bezerra e Cleps Jr. (2004), pode-se distinguir o processo de 

instalação do CAI em Goiás em pelo menos dois grandes movimentos: 1) a 

modernização da agricultura, processo iniciado na década de 1970. A década de 1970 

marca uma nova etapa nos processos agrícolas em Goiás, sobretudo na porção sul 

estado com grande destaque para a Região Sudoeste. A intensificação da produção de 
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grãos com destaque para a soja é a demonstração de que o Estado de Goiás estava às 

portas de transformações radicais em seu território. Isto, contudo, não implicou 

imediatamente numa reordenação técnica do território. Isto se dá com mais ênfase na 

década de 1980, quando o CAI se estabelece na região implantando uma complexa 

cadeia produtiva ligada sobretudo à soja. Os anos de 1970 e 1980 são marcados por 

profundos investimentos estatais na modernização agrícola e implantação do CAI no 

Estado de Goiás. 

A década de 1990, como salienta Borges (2004) marca a instalação de uma 

nova cadeia produtiva que se associa à cadeia de soja, trata-se da cadeia de carnes, que 

encontra na empresa Perdigão o pioneirismo de instalação desta cadeia produtiva no 

Estado. Estas duas cadeias produtivas geralmente andam associadas, pois a cadeia de 

soja gera insumos para a cadeia de carnes.  

Segundo Mendonça, discutindo o papel da sojicultura na economia goiana e 

como esta criou condições para o desenvolvimento do CAI, embora ele não trabalhe 

com tal terminologia, afirma: 

 

A soja é a principal atividade desenvolvida no Centro-Oeste e 

impulsionou outros cultivos, como milho, sorgo etc. mediante a 

necessidade de rotação de culturas o que atraiu a suinocultura e 

a avicultura. Isso possibilitou a transferência de agroindústrias 

(aves, suínos etc.) para áreas de Cerrado, principalmente em 

Goiás e no Mato Grosso do Sul (MENDONÇA, 2004, P. 237). 

 

O que está em discussão aqui não é outra coisa senão o processo de 

instauração de um novo padrão territorial em Goiás ao qual estamos dando a 

qualificação de um meio técnico-científico, pois generaliza definitivamente as relações 

de produção capitalistas no território goiano. Conforme já demonstramos no capítulo 2, 

trata-se de longo e complexo conjunto de processos que articulam num mesmo plano de 

interesses: latifundiários locais, capital nacional e multinacional amalgamados pelo 

capital financeiro sobretudo via empréstimos estatais conforme os vários planos 

(PRODECER, POLOCENTRO etc.) já descritos por nós, bem como o sistema de 

crédito (sobretudo o SNCR). 

Seguindo esquematicamente a análise de Delgado (2012), verifica-se que no 

período de 1965-1985 ocorre o que o autor denomina de “capital financeiro na 

agricultura”. A tese defendida por ele é de que neste período, sobretudo através do 

sistema de financiamento estatal ocorre o processo de modernização dos processos 
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agrícolas. De meados dos anos de 1980 até os dias atuais instala-se no Brasil o que ele 

denomina de “economia do agronegócio”, momento a partir do qual deve-se levar em 

conta de modo mais direto a relação intersetorial agricultura-indústria, movimento ainda 

hegemonizado pelo capital financeiro ainda sobretudo através do sistema de 

financiamento público, isto ocorrendo principalmente a partir dos anos 2000, visto que a 

década de 1990 é marcada por grande estrangulamento de investimento estatal em 

vários setores da economia, sendo o agronegócio um deles. 

Ou seja, conforme já articulamos anteriormente, durante a vigência do 

regime de acumulação conjugado há o processo de integração das áreas de Cerrado à 

dinâmica do capital oligopolista, momento no qual ocorre a instauração do “padrão 

agrário moderno” e início da articulação do CAI (sobretudo a cadeia produtiva da soja) 

no Estado de Goiás. A tendência do capital a se universalizar, ou seja, de eliminar ou 

subjugar as relações de produção não-capitalistas se efetiva concretamente no exemplo 

que ora analisamos. A agricultura brasileira em geral e em particular a goiana se 

moderniza a partir de profundas determinações que estão dadas via de regra alhures às 

fronteias do Estado de Goiás. Ou seja, a dinâmica típica da acumulação de capital 

durante o regime de acumulação conjugado imprime uma rotina nos capitais 

produtivos dos países imperialistas impelindo-os para áreas ainda a serem subjugadas. 

Goiás entra na lógica de “modernização” agrícola a partir deste processo. A 

crise deste regime de acumulação e a instituição da acumulação integral implica em 

mudanças na lógica de acumulação. Delgado (2012) denomina tal processo no que 

concerne à produção agroindustrial de “economia do agronegócio”. O movimento de 

reestruturação produtiva evidenciado neste setor da economia é parte constituinte de 

uma reestruturação global. A assim chamada reestrutura produtiva, ou seja, 

readequações no processo de extração de mais-valor é uma mudança estrutural pela qual 

passa o capital a escala mundial desde final da década de 1970. Estas mudanças 

ocorrem a posteriori nos países subordinados, sendo a década de 1990, conforme já 

discutimos, o período de mudanças mais radicais. Tais mudanças são claramente 

perceptíveis também no CAI.  

O complexo agroindustrial é um modo de articulação de capitais que 

envolve num mesmo plano produtivo capital industrial, capital agrário, Estado, capital 

financeiro e capital comercial. Estes capitais são tanto de origem nacional como 

multinacional. Trata-se, é necessário que se diga, de uma complexificação da relação de 

classes na dinâmica intersetorial da economia. Ou seja, não se trata de colocar em 



145 

 

 

oposição as “classes urbanas” às “classes rurais”. O processo é bem mais complexo do 

que isto. Trata-se, em verdade, de diferentes classes, com suas diferentes frações e 

extratos que se colocam no processo de produção de commodities.  

O CAI é, portanto, expressão da relação de classes. A classe capitalista, em 

suas diferentes frações (financeira, agrária, industrial, comercial) se relaciona de modo 

mais ou menos harmônico entre si e também com a burocracia estatal. A classe 

capitalista e a burocracia estatal estabelecem relação direta com os latifundiários (com 

propriedades produtivas ou especulativas). Este bloco dominante de classes e frações de 

classe, ao se estabelecerem no território, entram em oposição obrigatoriamente com 

outras classes, sobretudo camponeses, num primeiro momento e em prosseguimento as 

classes típicas da relação capital, sobretudo a classe operária. Ou seja, o CAI não é 

meramente uma relação intersetorial na qual paira uma inexistência de classes e 

conflitos. O CAI é sobretudo uma complexificação das relações de classe 

materializadas no território. 

No que concerne a Goiás isto é bastante claro. Acompanhamos aqui a tese 

articulada por Borges (2006) que distingue duas “ondas” de agroindustrialização em 

Goiás, com enfoque em seu estudo para a Região Sudoeste do Estado. A instalação do 

CAI em Goiás segue, via de regra, o mesmo esquema de outras áreas do país. Em 

primeiro lugar, estabelece-se, a escala nacional, uma acumulação de capital tal que 

permita um certo desenvolvimento do Departamento I da economia, ou seja, que 

produza determinados bens voltados para o processo produtivo (tratores, insumos em 

geral etc.). Em segundo lugar, é necessário o estabelecimento de um padrão agrário 

moderno que demande os bens de capital do departamento I. Em terceiro lugar, é 

necessário que se consolide toda uma cadeia produtiva de processamento dos produtos 

vindos diretamente dos processos agrícolas (vegetais e animais). Isto tudo, como já 

salientamos, amalgamados em políticas de crédito e infra-estrutura territorial e planos 

de desenvolvimento econômicos elaborados pelo Estado e instituições financeiras. Tudo 

isto com vista ao abastecimento de amplos mercados consumidores, sobretudo 

internacionais. Ou seja, os processos de produção, circulação, distribuição e consumo 

são uma totalidade indissolúvel. Naturalmente que estes três momentos não são um 

sucedendo o outro, são, em verdade, de certa forma concomitantes. 

Em Goiás é verificável o processo desta maneira. O primeiro passo na 

instauração do CAI em Goiás é a constituição de um padrão agrário moderno 

capitaneado sobretudo pela cultura de soja. O estabelecimento desta cultura, sobretudo 
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na Região Sudoeste de Goiás é um avassalador processo de alteração das relações de 

produção. Como atesta o estudo de Mendonça (2004), Estevão (2003) etc., e conforme 

já discutimos no capítulo 2 isto implicou na diminuição do campesinato, na ampliação 

do assalariado rural (volante, bóia-fria etc.) e as consequentes implicações nas relações 

de trabalho com sinais de degradação da vida do trabalhador. Este padrão agrário 

moderno, cuja cultura principal era a soja, acaba configurando um painel mais 

complexo de produtos relacionados, tais como o trigo, o sorgo, o milho e o algodão.  

Este complexo de produtos produzidos com padrão tecnológico determinado 

pela Revolução Verde acaba por exigir mudanças no território com a instalação de 

determinados “sistemas de engenharia” (graneleiros, armazéns, refinarias de óleo de 

soja, melhorias nas vias de circulação e transporte, instauração de padrão moderno de 

comunicação etc.) que vão constituindo um novo território que lhe é a imagem e 

semelhança. Isto vai moldando um novo padrão técnico, que é subordinado às relações 

capitalistas diretamente estabelecidas no território ao qual estamos dando a 

denominação de meio técnico-científico. 

O CAI em Goiás é, portanto, parte constituinte de um processo global de 

subordinação das relações de produção até então existentes a relações propriamente 

capitalistas. O padrão agrário moderno verificado inicialmente com a cultura de soja é o 

ponto inicial do processo de agroindustrialização. De acordo com Borges (2006), a 

primeira onda de agroindustrialização se dá com a criação da Cooperativa Mista dos 

Produtores Rurais do Sudoeste Goiano – COMIGO. Não nos interessa aqui os detalhes 

de criação e desenvolvimento desta cooperativa, mas sim suas implicações na formação 

do CAI-soja em Goiás. 

Esta cooperativa é formada a partir da iniciativa de produtores rurais da 

Região Sudoeste de Goiás, sobretudo de Rio Verde, que encontravam dificuldades em 

escoar, comercializar, aperfeiçoar etc. seus processos produtivos. Em 1974 iniciam-se as 

discussões para sua criação e já em 1975 está fundada a cooperativa. Em 1976 iniciam-

se as atividades da cooperativa com a criação de uma loja no centro da cidade Rio 

Verde para revenda de alguns produtos, bem como é fundado o  

Departamento de Assistência Técnica - DAT. Em 1978 expande-se para Santa Helena, 

criando um entreposto com escritório, armazéns etc. Em 1980 é concluído na cidade 

Santa Helena o Graneleiro da cooperativa. Da década de 1980 em diante o número de 

“sistemas de engenharia” ligados sobretudo à produção de grãos ligados à COMIGO só 

se amplia. Atualmente a COMIGO conta em seu “complexo industrial” com instalações 
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de envase de óleo, fábrica de ração, fábrica de sabão, indústria de laticínios, 

laboratórios, moageira de soja, refinaria de óleo de soja, fábrica de suplemento mineral, 

beneficiadora de sementes etc
53

.  

Mas além da COMIGO, é necessário citar, mesmo que de passagem, outros 

grupos empresariais que tiveram importância capital na disseminação da cultura de soja 

em Goiás e consequentemente no estabelecimento da cadeia produtiva de soja do CAI 

goiano: Cargil, Caramuru, Siemens, Coimbra etc. Estas, atuando fundamentalmente na 

subordinação dos processos agrícolas a dinâmicas racionais e industrializadas foram 

instituições consolidadoras do CAI em Goiás. 

A cadeia produtiva de grãos, fundamentalmente soja, implica na formação 

de todo um movimento agroindustrial que ditou o ritmo e a forma de modernização do 

território goiano, ou seja, na consolidação do meio técnico-científico. A cadeia 

produtiva da soja constitui um forte cluster no território goiano. Há todo um conjunto de 

atividades produtivas e de logística que são diretamente ligadas a ela. Assim, empresas 

de insumos agrícolas (fertilizantes, agrotóxicos etc.), embalagens, instituições de 

formação de força de trabalho, instituições de pesquisa, empresas de transporte etc. são 

todas instaladas nas regiões produtoras de soja. 

Esta primeira onda de agroindustrialização é subvertida por uma segunda, a 

qual é predominantemente dominada pela instalação da cadeia produtiva de carnes, 

sobretudo de aves e suínos. Em todo o Brasil, como já salientamos, estas duas cadeias 

produtivas sempre andam de mãos-dadas. Ou melhor, em palavras mais adequadas. As 

frações da classe capitalista voltadas para estas duas atividades não encontram 

dificuldades em operar em conjunto. São na verdade parceiras, visto uma gerar insumos 

para a outra, tornando o CAI algo mais complexo. Neste particular, podemos dizer que à 

concorrência geral que a relação-capital institui onde se estabelece, mesmo entre frações 

da mesma classe social, não se opera na relação entre capitalistas da cadeia de soja e 

capitalistas da cadeia de carnes. Eles conseguem estabelecer relação de mutualidade 

recíproca. Fato este que não ocorre com outras frações da classe capitalista, 

notadamente a ligada à cadeia produtiva da cana, como veremos mais adiante. 

A constituição do padrão agrário moderno ocorre em Goiás durante a 

década de 1970. Esta é condição para a formação da cadeia produtiva da soja que dá 

origem na década de 1980 ao CAI no Estado. Como indicamos no capítulo 2, quando 
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abordamos a territorialização do capital em Goiás, demonstramos que este movimento 

do capital pelo Estado não é homogêneo nem incorpora a totalidade das áreas à mesma 

lógica e no mesmo período. As décadas de 1970 e 1980 assistem à territorialização 

diferencial do capital agroindustrial pelo Estado de Goiás. As Regiões Sul, Sudeste e 

principalmente Sudoeste são os alvo prioritários de localização de investimentos. Isto se 

deve a razões históricas e obviamente de proximidade destas regiões do Estado com as 

áreas mais dinâmicas da economia, notadamente a Região Sudeste do País. 

Assim, é possível afirmar que a formação do CAI no Estado de Goiás se dá 

pesando seus capitais na porção meridional goiana. A cadeia produtiva da soja cria as 

condições no Estado para a entrada de uma nova cadeia, a ligada à produção de suínos e 

aves. Essa cadeia de carnes que se forma em Goiás na década de 1990 constitui uma 

junção bastante integrada das duas cadeias, originando uma integração a qual podemos 

qualificar de soja-carnes. Isto configura uma nova modalidade produtiva no território, 

emprenhando ainda mais o território com novos sistemas de engenharia (granjas, 

frigoríficos etc.). Ou seja, o que temos é uma complexificação ainda maior do já 

complexo emaranhado de instalações técnicas no território. Esta segunda onda de 

agroindustrialização inicia-se na década de 1990 e entra os anos 2000 com bastante 

força. 

A empresa a dar o pontapé inicial nesta nova cadeia produtiva no Estado é a 

empresa processadora de aves e suínos Perdigão SA
54

. A vinda da Perdigão para Goiás 

não é algo gratuito. Tal empresa já contava na década de 1990 com um considerável 

capital, já era uma das principais da indústria alimentícia no Brasil. Sua vinda para o 

Estado é parte do processo de reestruturação produtiva típica da acumulação integral. 

Como salienta o estudo de Negri (1996), analisando o comportamento espacial da 

indústria paulista, a descentralização espacial dos capitais produtivos é parte da 

estratégia de integração das empresas aos novos padrões exigidos pela assim chamada 

“acumulação flexível”. Isto também é claramente perceptível no estudo de Borges 

(2006) que salienta como motivações da vinda da empresa Perdigão para Goiás: 1) 

comportamento do mercado interno e externo de carnes; 2) mudança no sistema 

produtivo e gestão de empresas; 3) incentivos estatais; 4) vantagens do território. 

Ou seja, há todo um  conjunto de determinações que levam tal empresa a se 

instalar em Goiás. O aumento na demanda do consumo de carnes, tanto no que se refere 
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ao mercado interno, quanto externo, bem como na adequação da empresa a padrões 

internacionais de exportação de carnes. Também problemas em outros países produtores 

(tal como a doença da vaca louca que se espalhou pelo continente asiático e parte do 

europeu etc.) movimentaram o mercado de carnes no período. A consolidação da 

acumulação integral no país, nos anos de 1990 força as empresas a se adequarem aos 

novos padrões (o toyotismo) e uma das consequências disto é a desconcentração 

espacial de parte das empresas. A exigência por áreas cuja mão-de-obra seja mais barata 

do que nas áreas tradicionais (Regiões Sul e Sudeste) levam os capitais produtivos a 

migrarem. Os incentivos estatais, sobretudo isenções fiscais, bem como empréstimos 

para instalação do parque industrial. Por último, o que o autor denomina de “vantagens 

do território”, ou seja, infraestrutura instalada, tal como sistema rodoviário para 

escoamento da produção, cadeia produtiva de grãos completamente estabelecida etc. são 

elementos que permitem que a empresa venha a se instalar em Goiás. 

Segundo Borges (2006): 

 

A empresa escolheu instalar sua nova unidade numa área de belts 

modernos (SANTOS; SILVEIRA, 2002, p. 118), altamente 

tecnificada, e que foi preparada como uma “reserva” de espaço, e que, 

agora, passa a ser demandada diante da ocupação agroindustrial 

tradicional (São Paulo e os estado do Sul), tornando-se um front para 

o CAI de carnes, e ensejando uma nova “onda” de 

agroindustrialização (BORGES, 2000, p. 115). (grifos no original) 

 

Estas duas cadeias produtivas, a saber, soja e carnes estruturam o CAI em  

Goiás. Ambas com alto padrão tecnológico emprenham o território goiano com um 

conjunto de sistemas de engenharia que acabam por configurar um meio técnico-

científico. Um exame, mesmo que de passagem sobre a produção de aves e suínos no 

Estado atesta a importância que a porção meridional do território goiano assume neste 

particular. Notadamente as Regiões Sudeste, Sul e principalmente a região Sudoeste 

assumem centralidade no que concerne a estas duas cadeias produtivas. 

As regiões Sudeste, Sudoeste e Sul abarcam um total de 1.335.520 cabeças 

de suínos. Somente a Região Sudoeste incorpora 1.047.740 de cabeça de suínos o que 

corresponde a mais da metade de todo o Estado. Analisando-se a produção avícola e 

observando sua distribuição espacial pelo Estado de Goiás, verifica-se processo análogo 

ao que se vê na produção de suínos. Há também uma concentração de cabeças de aves 

na região Sudoeste. Destaca-se também as regiões Sul e Sudeste. Somadas, as três 
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regiões correspondem 40.437.790 o que corresponde a mais de 2/3 da produção 

concentradas nestas regiões.  

 

Tabela 2: Estado de Goiás: Rebanho suíno por regiões - 2012 

Região  Quantidade 

Centro Goiano 34.900 

Região Metropolitana de Goiânia 53.389 

Nordeste Goiano 32.488 

Noroeste Goiano 63.690 

Norte Goiano 57.040 

Oeste Goiano 188.689 

Sudeste Goiano 117.000 

Sudoeste Goiano 1.047.740 

Sul Goiano 170.780 

Entorno do DF 96.286 

TOTAL DE GOIÁS 1.862.002 

Fonte: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO, 2013  

Elaboração: SANTOS, Lucas Maia dos. 

 

Uma observação rápida (cf. figura 5) acerca da localização de  frigoríficos 

da Empresa Perdigão S.A. denuncia as razões de a região Sudoeste do Estado ser a 

maior produtora de aves e suínos do Estado de Goiás. Ou seja, os dados apresentados 

nas tabelas anteriores sobre a produção de aves e suínos são tão-somente um dado 

cristalizado de um processo social que tem grandes determinações geográficas 

(territoriais). A localização dos objetos geográficos no território não é algo gratuito e a 

situação da região Sudoeste é, do ponto de vista histórico, e não geométrico, a 

determinação fundamental de sua importância no que concerne ao seu desenvolvimento 

técnico. 
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Tabela 3: Estado de Goiás: rebanho avícola por regiões – 2012 

Região  Quantidade 

Centro Goiano 885.660 

Região Metropolitana de Goiânia 5.528.999 

Nordeste Goiano 635.484 

Noroeste Goiano 4.882.160 

Norte Goiano 632.370 

Oeste Goiano 1.896.205 

Sudeste Goiano 11.813.800 

Sudoeste Goiano 21.232.150 

Sul Goiano 7.391.840 

Entorno do DF 3.234.799 

Total de Goiás 59.653.837 

fonte: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO, 2013 

Elaboração: SANTOS, Lucas Maia dos. 

 

A concentração de frigoríficos na região Centro-Sul do país não é algo 

fortuito, obedece, em realidade um padrão bem específico. Localizam-se sempre em 

áreas de agricultura modernizada, sobretudo áreas dedicadas à cultura de grãos. A 

expansão desta empresa para a Região Centro-Oeste do Brasil denuncia este padrão de 

localização, pois a instalação dos frigoríficos em Goiás e em Mato Grosso segue bem 

esta lógica de localização. Dos cinco frigoríficos da empresa no Estado de Goiás, quatro 

estão na Região Sudoeste, justamente a que sofreu, durante as décadas de 1970 e 1980, 

os maiores impactos de modernização agrícola e, consequentemente, de capitais fixos 

sobre o território. 
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Figura 6: Mapa dos frigoríficos da Perdigão no Brasil - 2005. 

 

Fonte: QUEIROZ (2006). 

 

De posse do material informativo que apresentamos até agora, bem como 

das elucubrações explicativas para o fenômeno, temos já a condição de fechar nosso 

debate no que se refere à instalação do CAI em Goiás, destacando a importância que  

tiveram as cadeias produtivas da soja e de carnes. O meio técnico-científico, ou seja, a 

instalação de técnicas sobre o território com vistas a adequá-lo às relações de produção 

capitalista são um elemento grave a ser considerado na análise dos movimentos do 

capital sobre o território. O meio técnico-científico é o meio geográfico adequado ao 

capital. Sempre que a relação capital avança na incorporação de novas áreas, sua 

démarche prática consiste em grande medida em alterar a base material, técnica do 

território instalando as técnicas que lhes são necessárias.  
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Por técnicas necessárias refiro-me ao conjunto técnico-logístico implantado 

no território para realizar o processo produtivo, a circulação, a distribuição e o consumo 

das mercadorias. Há unidade entre o modo de produção e os processos de circulação, 

distribuição e consumo. Este princípio metodológico típico da interpretação materialista 

da história afirma-se empiricamente na análise que viemos fazendo até o momento. Isto, 

como já é sabido, é letra morta. Em nada acrescenta teoricamente tal afirmação. O que é 

necessário que se incorpore também na análise é a constituição de um novo território 

derivado de tais relações.  

O modo de produção capitalista instaura a relação-capital. Tal relação 

implica num tipo específico de relação entre as classes, inclusive na criação das classes 

sociais fundamentais deste modo de produção, a saber, a classe capitalista e a classe 

operária. Onde quer que a relação-capital se estabeleça, estas classes são criadas. Do 

ponto de vista de uma interpretação geográfica da realidade, a leitura do meio técnico-

científico permite identificar o modus operandi territorial do capital.  

A análise deve ser totalizante, pois o capital é uma relação totalizante. A 

estruturação do CAI é parte desta tendência à totalização do capital.  A típica 

interpretação da economia política clássica que colocava em oposição a indústria e o 

campo, ou seja, a classe capitalista e a classe dos latifundiários não tem mais lugar na 

estruturação de um CAI. O complexo agroindustrial consiste justamente no rompimento 

de tal oposição sob a hegemonia do capital industrial. A indústria, tanto a jusante, 

quanto a montante, compõe um movimento de pessoas e informações que integram num 

mesmo processo produtivo (de maneira mais ou menos completa) o fazer agrícola e o 

fazer industrial. Isto é o CAI, uma estrutura conceitual e por isto mesmo uma realidade 

concreta, que nos fornece os meios intelectuais necessários à leitura de tal realidade. 

Do ponto de vista geográfico, a grande consequência é que o CAI estrutura 

um novo território, instaurando um novo sistema de técnicas sobre o mesmo. O 

estabelecimento do CAI no Brasil e em Goiás em particular obedece ao movimento que 

o capital industrial (nacional e estrangeiro) imprime sobre o país. Sobre os ritmos 

típicos dos ciclos naturais é sobreposto todo um sistema de técnicas e de logística. Este 

novo sistema de técnicas, o meio técnico-científico, materializa o novo território. Foi 

justamente este o processo verificado em Goiás. Da criação do “padrão agrário 

moderno” até a constituição do CAI há todo um percurso de transformações nas 

relações de produção e em consequência na substituição dos sistemas de técnicas sobre 
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o território até então predominantes pelo novo meio técnico-científico, o meio 

geográfico adequado à relação-capital. 

No que tange ao CAI em Goiás, os trabalhos que deram ênfase às cadeias 

produtivas de soja e carnes, tais como (BORGES, 2000), (QUEIROZ, 2006), 

(OLIVVEIRA, 2003), (CLEPS JR., 2004), a exceção da pesquisa de Mendonça (2004) 

deram pouca ou nenhuma ênfase às relações de trabalho que este meio técnico-científico 

introduz no território. O que implica, do ponto de vista das relações de trabalho, 

sobretudo as consequências deste padrão moderno de produção para as classes 

trabalhadoras? O que isto implica para o campesinato? O que isto implica para a 

moderna classe operária que se estabelece nos município nos quais o CAI se instala? 

Este é um nicho de pesquisas que se abre.  

No que se refere ao campesinato, já há várias pesquisas no campo da 

Geografia debatendo a questão (cf. capítulo 2). Contudo, para a classe operária que é 

criada em função da instalação da CAI no território goiano, há poucos estudos 

enfocando isto. Tentaremos aqui apresentar uma contribuição neste aspecto, trazendo 

para a cena a implantação de uma nova cadeia produtiva que vem movimentando o 

território goiano sobretudo na década de 2000. Trata-se da cadeia produtiva da cana de 

açúcar, que instaura o que vem sendo convencionalmente chamado de setor 

sucroenergético. 
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CAPÍTULO 4 – Meio técnico-científico e relações de trabalho 

no setor sucroenergético em Goiás 
 

Objetivamos neste momento da pesquisa descrever e analisar um conjunto 

de informações que obtivemos durante trabalho de campo realizado nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2013 na cidade Quirinópolis/GO. Antes, contudo, convém 

apresentar os limites da pesquisa, as dificuldades que enfrentamos ao fazer tal 

levantamento de informações in locus.  

O primeiro conjunto de problemas a ser destacado refere-se às dificuldades 

materiais de realização da pesquisa, que devido à não existência de financiamento ou 

uma quantidade insuficiente para este tipo de atividade, bem dificulta o trabalho do 

pesquisador. Isto nos impediu de fazer um trabalho de campo mais demorado, bem 

como de repeti-lo em outros momentos e em outras épocas do ano. Esta, embora seja 

uma dificuldade grave, não é, contudo, o elemento decisivo na realização de um 

levantamento de campo mais vasto e mais abrangente. 

O objetivo da atividade de campo era amealhar uma ampla quantidade de 

informações acerca das relações de trabalho realizadas no setor suco-energético, 

notadamente nas duas grandes usinas localizadas no município de Quirinópolis. Assim, 

três seguimentos foram destacados em nossa pesquisa para buscar revelar as 

características das relações de trabalho, qual seja: a) diretores das usinas; b) membros 

das instituições sindicais ligadas ao setor; c) operários das usinas e terceirizadas. 

Com relação ao primeiro seguimento, ou seja, de diretores das usinas, 

embora tenhamos feito esforços para contatá-los, todos foram em vão. Por diversos 

meios tentamos estabelecer um dialogo com membros da burocracia gestora das usinas. 

Desde o envio de ofícios solicitando entrevistas até a busca por meios informais através 

de pessoas nossas conhecidas cuja amizade compartilhavam com diretores da usina 

foram tentadas. Tudo resultou em fracasso. Nenhum diretor, nem o de menor escalão, se 

prontificou a estabelecer conosco um diálogo sequer. Deste modo, uma parte 

significativa de nossas questões ficaram sem ser respondidas.  

Derivada desta nossa dificuldade em estabelecer um diálogo com diretores 

das usinas, resulta uma outra que é a de impedimento de nossa entrada no parque 

industrial das mesmas, bem na área agrícola. Embora tenhamos solicitado uma visita 

com fins de reconhecimento, observação etc. do local, nossas investidas foram 

prontamente negadas. Assim, o mais perto que chegamos do interior das usinas foi a 
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sala de espera das portarias, acompanhado por secretárias de terno, água gelada e café 

doce. 

No que tange, portanto, a este aspecto, fomos bons observadores das 

paisagens do município, eivadas com plantações de cana por todos os lados, caminhões 

circulando pelas rodovias que traçam o município, ônibus de empresas terceirizadas 

deslocando trabalhadores de um lugar para outro em horários rigidamente definidos etc. 

Assim, do meio dos canaviais, erguem-se aquelas construções gigantescas de concreto e 

aço dentro das quais não pudemos estabelecer nenhum contato visual. A paisagem, o 

aparecer do meio técnico-científico, foi nosso único ponto de aproximação daquelas 

duas grandes usinas. 

Se o contato com os diretores das usinas nos foi completamente negado, 

tivemos então de nos orientar para os outros dois seguimentos selecionados para a 

concretização do trabalho de campo, os diretores sindicais e os operários. Com estes 

obtivemos mais sucesso e conseguimos realizar entrevistas bastante satisfatórias.  

Com os diretores sindicais, tivemos a oportunidade de conversar com 

diretores dos três sindicatos que operam no município: a) Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais - STR; b) Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias, agroindústrias e Fábricas 

de Álcool e Açúcar do Vale do Paranaíba – SINDICANA; c) Sindicato dos 

Trabalhadores Rodoviários e Operadores de Máquinas do Setor Sucro-Alcooleiro – 

SITROSUCO. 

Com relação aos operários, realizamos entrevistas com trabalhadores tanto 

da área agrícola, quanto industrial das usinas, bem como terceirizadas. Durante a 

pesquisa, de caráter qualitativo, conversamos com um total de 15 trabalhadores 

objetivando apreender a representação que os trabalhadores têm de seu próprio trabalho, 

das relações que nele estão objetivadas etc. 

Aqui novamente um conjunto de dificuldades emerge, mas agora como 

limite de nosso relacionamento com os trabalhadores das usinas e terceirizadas. Em 

nossas entrevistas, estiveram presentes tanto trabalhadores das usinas propriamente 

ditas, trabalhadores das terceirizadas, além de alguns que já não faziam mais parte do 

quadro de funcionários de nenhuma delas. Nosso contato com os trabalhadores foi 

bastante limitado, restringindo-se ao período das entrevistas. Ou seja, não tivemos 

tempo nem condições de estabelecer um contato mais duradouro com os mesmos, que 

certamente influi na qualidade, quantidade e precisão das informações. Um entrevistado 
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chegou a expressar diretamente que não confiava em mim, pois não me conhecia. Só 

aceitou conceder entrevista devido a amizade de um terceiro comum a nós dois. 

Assim, é de se tomar nota que as informações que obtivemos são bastante 

circunscritas, pois é necessário considerar: a) desconfiança dos trabalhadores em me 

conceder informações, visto nosso contato ter ficado circunstanciado ao momento da 

entrevista; b) o fato de a maior parte deles ainda serem membros do quadro de 

funcionário das empresas, o que em certa medida selecionava as respostas. Um dos 

entrevistados chegou a me dizer que esta ou aquela informação não poderia ser-me 

repassada, pois era confidencial ou o poderia comprometê-lo. A análise que 

realizaremos, portanto, de tais entrevistas deve ser considerada dentro deste quadro 

limitado de produção de informações. 

A entrevista, como técnica de obtenção de informações, apresenta inúmeras 

vantagens, como também inúmeras dificuldades tal como atestam Haguette (1995), 

Cortes (1998), Colognese e Mélo (1998) entre outros. Nosso intuito, ao utilizar tal 

instrumento de pesquisa foi o de apreender a representação que fazem os trabalhadores 

de seu próprio trabalho. A consciência que temos do mundo é dada na relação que 

estabelecemos com ele. Este pressuposto permite-nos compreender alguns dos aspectos 

que compõem as relações de trabalho levadas a cabo no setor Sucro-energético em 

Goiás. 

Contudo, achamos por bem complementar as informações obtidas por meio 

das entrevistas com outros materiais conseguidos por outros meios. Cotejaremos 

algumas das entrevistas com dados obtidos no Ministério do Trabalho, que versam 

sobre algumas peças impetradas contra as empresas no município de Quirinópolis. 

Cotejaremos também com algumas informações obtidas junto ao CAGED, bem como 

com alguns textos jornalísticos, além de algumas pesquisas acadêmicas já produzidas 

em Goiás que discutem a questão das relações de trabalho no setor sucro-energético no 

estado de Goiás. 
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4.1. O setor sucro-energético ou o estabelecimento da cadeia produtiva da cana-de-

açúcar do CAI em Goiás  

 

A instauração do assim chamado setor sucroenergético em Goiás não é outra 

coisa senão a instalação de uma nova cadeia produtiva do CAI no Estado. Utilizaremos 

aqui a expressão setor sucroenergético devido sua popularização nos últimos anos, tanto 

nos trabalhos acadêmicos, quanto na mídia corporativa e documentos governamentais. 

Contudo, para que fique claro, a rigor, para nós trata-se somente de mais uma cadeia 

produtiva que complexifica ainda mais o CAI em Goiás. 

  Uma análise detalhada da instauração deste setor no Estado de Goiás 

demandaria pelo menos outra tese de doutorado. Nossa intenção aqui é demonstrar 

como sua instalação neste Estado está vinculada à instituição do meio técnico-científico 

e a políticas de expansão do setor, sendo que um não pode ser compreendido sem o 

outro. 

A cultura de cana-de-açúcar é secular na história do Brasil e está presente no 

território nacional desde os primórdios da colonização. Sobre isto há uma imensa 

literatura, discutindo as várias dimensões que tal cultura agrícola implementou no país, 

desde as questões políticas, econômicas, territoriais, culturais etc. Desde os estudos 

clássicos sobre história econômica do Brasil, tais como: História Econômica do Brasil 

(PRADO JR., 1980), A Formação do Capitalismo Dependente no Brasil (DOWBOR, 

1982), Formação Econômica do Brasil (FURTADO, s/d) etc. que colocam o papel 

fundante da economia da cana-de-açúcar na constituição do Brasil, até obras 

propriamente geográficas, como por exemplo Paisagens e Problemas do Brasil 

(ANDRADE, 1969), O Brasil (SANTOS & SILVEIRA, 2002) etc. só para citar alguns 

poucos exemplos, que evidenciam o significado deste cultivo para a constituição da 

economia e território brasileiro. 

Não faremos aqui uma antologia histórica das diversas teses acerca da 

implantação, desenvolvimento e expansão da cultura canavieira no Brasil. Só nos 

remeteremos à escala nacional quando esta for fundamental para a compreensão do 

processo no Estado de Goiás. 

Sem entrar propriamente em todas as minúcias que o tema envolve, em 

grandes traços, pode-se dizer que a produção canavieira no Brasil percorreu pelo menos 

três grandes períodos. O gráfico 1 ilustra a produção de cana de açúcar de 1948 a 2009. 

Os dados do gráfico simplesmente nos dão os indicativos, os marcos a partir dos quais 
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podemos realizar a análise, que deve sempre encontrar os nexos que se escondem por 

detrás das informações empíricas. 

Fonte: MAPA (2009) 

 

Segundo Castro et all (2010), no que se refere ao Brasil: 

 

Pode-se resumir os grandes ciclos da cana a três: (1) quando 

chega e se expande no Nordeste; (2) quando esteve sob a 

orientação do Proálcool, que consolida o setor canavieiro no 

Centro-Sul; e (3) quando se expande rumo ao norte e noroeste 

do próprio Centro-Sul. (CASTRO et all, 2010, p. 177). 

 

Tal afirmação é facilmente verificada nos números absolutos da produção 

de cana no país. Até a primeira
55

 safra colhida do Proálcool
56

, ou seja, 1977/1978, a 

produção nunca alcançou 100 milhões de toneladas. Após esta safra, os valores 

aumentam vertiginosamente, nunca mais se reduzindo abaixo dos 100 milhões de 

toneladas. Além deste crescimento considerável, há que se constatar também uma 

reorientação localizacional da concentração de cana plantada. O cultivo de cana se 

inicia no Nordeste do Brasil e com o Proálcool se estende para o Centro-Sul, sobretudo 

São Paulo. Ou seja, o Proálcool implica em dois processos: a) aumento substancial e 

progressivo da produção de cana de açúcar; b) deslocamento regional da produção, 

privilegiando o Centro-Sul do país. Poderíamos acrescentar ainda aí um terceiro aspecto 

                                                 
55

 Para uma análise da implantação e expansão da produção de cana de açúcar no Brasil até o Proálcool, 

consulte-se, por exemplo: Prado Jr.  (1980), Dowbor (1982), Furtado (s/d), Szmerecsányi (1979), 

Andrade (1994) etc. 
56

 Para uma maior discussão sobre o Proálcool, cf.: Bueno (1981), Castro Santos (1993), Melo & Fonseca 

(1981), Thomaz Jr. (2002) etc. 

Gráfico 1. Evolução da produção brasileira de cana de açúcar – safras 1948/49 a 2008/09 
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que se refere ao privilegiamento da destinação da produção de cana no país em escala 

majoritária para a produção de álcool em detrimento de outros produtos da cana, como o 

açúcar, por exemplo
57

.  

Ainda, considerando o estudo de Castro et all (2010), a produção de cana no 

Brasil pós-Proálcool passou por pelo menos três grandes períodos: 

 

Fase 1: 1975 a 1987 – Criação do Proálcool, rápida expansão da 

produção de álcool e redução da produção de açúcar, induzida por 

essa política pública e outras relacionadas; 

Fase 2: 1988 a 2000 – Crise do setor quando ocorre a 

desregulamentação, incorrendo em certa estagnação; nesse momento, 

oscila a produção do etanol ao mesmo tempo em que acontece um 

ligeiro crescimento, também oscilatório, da produção de açúcar, num 

conjunto que registra pequeno aumento da produção de ambos no 

período; 

Fase 3: 2000-2008 – Aconteceu uma nova expansão, igualmente 

rápida, superando todas as produções das fases anteriores e indicando 

claramente que, desde 2004, o etanol apresentou crescimento maior 

que o do açúcar, em área plantada (CASTRO et all, 2010, p. 176). 

 

Fonte: MAPA (2009). 

 

A análise dos dados presentes nos gráficos 1 e 2 corrobora exatamente as 

afirmações de Castro et all (2010). Até o Proálcool, a produção no Brasil apresenta 

crescente evolução, mas mesmo assim bastante moderada. Após 1975, ano de 

implantação do Programa, a produção de cana-de-açúcar e de etanol cresce de maneira 

acentuada. Como atestam os dados referentes à produção de álcool (gráfico 2), neste 

período, há uma migração acentuada da produção de açúcar para a produção de etanol. 

                                                 
57

 Uma demonstração estatística deste fenômeno pode ser encontrada em MAPA (2009).  

Gráfico 2: Evolução da produção de álcool no Brasil – safras 1948/49 a 2008/09 
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Durante a década de 1990, período de implantação do neoliberalismo no Brasil e, 

portanto, de mudanças na política econômica, há uma certa estagnação do setor, fato 

este derivado do fim do IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool através do decreto  n° 

99.240 de 08 de maio de 1990 e do fim do Proálcool, tal como vinha até então sendo 

praticado. A década de 2000, sobretudo na segunda metade, assiste a uma rearticulação 

do setor, sendo o Plano Nacional de Agroenergia (PNA) (MAPA, 2006) um dos grandes 

responsáveis. Desde fins da década de 1990 e toda década de 2000 percebe-se um 

acentuado crescimento na produção de cana de açúcar. Os dados organizados nos 

gráficos 1 e 2 atestam isto, bem como é possível perceber com base nesta observação 

que os números referentes à produção chegam a limites nunca antes verificados em toda 

a história do setor. 

Outro aspecto a ser observado nesta movimentação, refere-se às estratégias 

territoriais. O Proálcool significou o deslocamento do centro de gravidade do setor da 

Região Nordeste do Brasil para a Região Sudeste. Isto simplesmente acabou por 

consolidar mais um aspecto da hegemonia da burguesia urbano-industrial de São Paulo 

sobre o conjunto da economia nacional. Processo semelhante, mas de natureza distinta 

se passa nesta terceira fase do setor, cuja direção de expansão passa a ser, em grande 

medida, a região Centro-Oeste do país. Isto, contudo, não implica num crescimento e 

fortalecimento das burguesias locais, embora isto ocorra em certa medida, mas sim 

numa vinda massiva de capitais estrangeiros a Goiás, sobretudo da região Sudeste. 

Tal estratégia é claramente expressa no Plano Nacional de Agroenergia 

(MAPA, 2006): 

 

A primeira vantagem comparativa do Brasil vem da possibilidade de 

incorporar novas áreas à agricultura de energia sem competir com a 

agricultura de alimentos e com impactos ambientais limitados ao 

socialmente aceito. Assim, a área de expansão dos Cerrados, a 

integração pecuária–lavoura, as pastagens degradadas, as áreas de 

reflorestamento e as atualmente marginalizadas – como o Semi-Árido 

Nordestino – somam cerca de 200 milhões de hectares (MAPA, 2006, 

pag. 50.) (grifos meus). 

 

No que tange especificamente a Goiás, tal movimentação do setor desde o 

Proálcool também é verificável no território goiano. Quando se implanta este programa 

energético no Brasil, com a intenção de produção autóctone de energia, com vistas, em 

certa medida, a tornar o país mais independente das oscilações dos preços do petróleo, a 

área core de instalação do programa foi justamente a Região Centro-Sul, com destaque, 
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para o Estado de São Paulo, que ficou com o grosso dos investimentos governamentais 

para o setor (Thomaz Jr., 2002). Contudo, alguma parte de tais investimentos também se 

fizeram sentir em Goiás. Mesmo assim, devido ao contexto histórico, ou seja, de 

consolidação das cadeias soja-carnes no Estado de Goiás, os investimentos na cadeia de 

cana-de-açúcar com a intenção de produzir etanol foi minoritária. Vejamos o que aponta 

a tabela 4. 

 

Tabela 4. Produção de cana-de-açúcar no Brasil: 1970-1996 (Estado 

selecionados) (ton.) 

Estados 1970 1980 1990 1996 

Região Norte 

Rondônia 1.847 3.074 22.975 23.600 

Acre 11.602 3.325 17.275 4.998 

Pará 131.669 200.013 390.055 344.123 

Região Nordeste 

Maranhão 166.513 458.474 2.041.956 928.345 

Ceará 1.121.186 1.076.510 2.723.911 1.151.582 

Pernambuco 11.124.049 17.972.726 22.817.700 18.784.437 

Alagoas 7.303.454 17.782.776 26.150.998 20.750.266 

Região Sudeste 

Minas Gerais 4.067.220 7.677.901 17.533.368 13.331.495 

Rio de Janeiro 5.544.790 7.059.095 5.574.696 7.555.472 

São Paulo 30.340.214 72.257.080 137.835.000 192.320.000 

Região Sul 

Paraná 1.686.252 4.110.750 11.736.412 23.468.380 

Santa Catarina 935.606 898.365 979.014 346.304 

Rio Grande do Sul 805.600 1.033.964 914.948 830.671 

Região Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul --- 242.042 4.193.288 5.596.943 

Mato Grosso do Sul 74.393 308.020 3.036.690 8.462.490 

Goiás 219.530 706.146 6.896.320 8.533.020 

Fonte: adaptado de Andrade (1994); Morais (2001) 

Elaboração: Santos, L. M. dos 

  

Algumas conclusões se depreendem da análise da tabela: a) as regiões com 

menor produção de cana de açúcar são Sul e Norte, exceção feita ao Estado do Paraná; 

b) de 1990 a 1996 há um decréscimo na produção de cana de açúcar em quase todos os 

Estado selecionados, exceção feita aos Estados do Paraná, que quase dobra sua 

produção e São Paulo que mantém um crescimento relativo considerável, mesmo sendo 

sua produção absoluta a maior do país; c) a região Sudeste é sem sombra de dúvidas a 

que apresenta maior crescimento absoluto e relativo na produção de cana de açúcar 
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durante todo o período, exceção feita a Minas Gerais que apresenta queda na década de 

1990; d) embora a produção na região Centro-Oeste cresça progressivamente em todo o 

período, apresentando crescimento relativo considerável, do ponto de vista absoluto fica 

ainda muito aquém das regiões Nordeste e Sudeste, maiores produtoras. Ou seja, até 

este momento, as regiões de Cerrado não eram áreas prioritárias de expansão do setor. 

Como se depreende do estudo de Cunha Santos (1986), havia em Goiás 16 

destilarias em funcionamento em 1984, destas, somente quatro localizam-se nos 

municípios hoje enquadrados na Região Sudoeste do Estado: Serranópolis, Acreúna, 

Santa Helena e Maurilândia. Sabe-se que, diferentemente dos grãos, a produção de cana 

exige grande proximidade com a agroindústria processadora. Assim, devido à 

concorrência com as culturas de grãos, estas destilarias não proliferam em quantidade 

considerável pela Região Sudoeste, que neste período, como já abordamos no capítulo 

anterior, estava sendo dominada pela cadeia de soja, que em seguida seria 

complementada pela cadeia de carnes. 

O mapa da figura 6 ilustra este padrão, demonstrando como a cultura de 

cana-de-açúcar não conseguia, neste período, entrar de maneira intensa nas regiões 

então dominadas pela cultura de grãos. A localização das principais destilarias fora das 

Regiões Sudoeste e Sul do Estado atestam tal afirmação. As destilarias, neste período, 

localizam-se sobretudo na porção centro-setentrional do Estado, com destaque para o 

que hoje é denominado de Região Centro Goiano (Eixo Br. 153), com os municípios de 

Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde, Goianésia etc. Também a atual Região Norte 

do Estado, com o município de Uruaçu; Região Metropolitana de Goiânia, com 

destaque para Inhumas; Região Noroeste Goiano, com destaque sobretudo para 

Itapuranga. Ou seja, o cultivo de cana, e por conseguinte, a cadeia produtiva que ele 

instaura não afeta, neste momento, as regiões produtoras de grãos. Outro dado que 

corrobora esta interpretação é o fato, por exemplo, de as destilarias em análise a ser 

instalada em Rio Verde, um dos principais produtores de grãos, não foram levadas a 

termo. 
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Figura 7: Mapa da situação das destilarias de álcool no Estado de Goiás – 1984. 

 

Fonte: Cunha Santos (1986) 

 

Ou seja, no período auge do Proálcool no Brasil, o avanço do setor em 

Goiás não experimentou as mesmas proporções que o verificado no Sudeste do país. 

Isto se deveu, naturalmente, aos interesses da então burguesia paulista ligada ao setor 

sucro-energético que já vinha desde a Segunda Guerra Mundial conseguindo transferir 

importantes capitais produtivos para o Estado, mas foi com o Proálcool que consolidou 

sua hegemonia (THOMAZ JR. 2002), (BUENO, 1981) etc. Outro fator a ser levado em 

conta nesta diferenciação espacial da produção no que concerne à vinda do setor para o 

Estado de Goiás é o já referido, ou seja, os capitais agroindustriais instalados no Estado 

estavam vinculados ao setor de grãos, sendo a soma de investimentos estatais e privados 

destinados em sua maioria para esta cadeia produtiva. 

Esta lógica tende a mudar na década de 2000 com a terceira fase de 

expansão da cadeia produtiva da cana-de-açúcar pelo Brasil, sendo as áreas de Cerrado 

as regiões prioritárias de investimento. O Estado de Goiás, como área core do Cerrado 

passa a ser alvo de vultosos investimentos neste setor, passando a aumentar 

consideravelmente a produção de cana-de-açúcar e, por conseguinte, todo o conjunto de 
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alterações que este cultivo necessariamente implica. Do ponto de vista da organização 

do CAI no Estado de Goiás, há na década de 2000 um grande debate destas duas frações 

da classe capitalista no Estado. Os produtores das cadeias grãos-carnes conflitam, em 

grande medida, com os produtores da cadeia de cana-de-açúcar
58

. 

O gráfico 1 ilustra claramente. A década de 2000 apresenta a maior 

produção em toneladas de cana-de-açúcar da história. O gráfico 2 demonstra como o 

montante desta produção foi em grande medida destinado à produção de etanol. Tal 

aumento da produção é devido, sobretudo, à incorporação de novas áreas pelo setor 

sucro-energético e não simplesmente ao aumento da produtividade nas áreas já 

consolidadas
59

. Como atesta o PNA, as áreas de Cerrado são prioritárias neste processo. 

Onde, concretamente, vão se localizar as usinas e destilarias em Goiás? Irão, como no 

passado, para áreas cujos processos agrícolas ainda não foram modernizados, tal como 

se vê no Sudoeste, Sudeste e Sul do Estado? Ou, na contemporaneidade, a cadeia 

produtiva da cana de açúcar irá estabelecer uma relação de disputa com outras cadeias já 

instaladas no território, sobretudo as cadeias de grãos-carnes? 

Como já dissemos, o capital acaba por determinar de maneira considerável 

as pautas de pesquisas acadêmicas. Seguimos, meio que a reboque, as contradições do 

capital. Este vai impondo seu ritmo de dinamização do território com os conflitos e 

contradições derivados. As pesquisas vem a reboque, ajuntando os cacos e tentando 

estabelecer uma síntese que permita compreender e explicar tais fenômenos. Logo que o 

setor sucro-energético começa a entrar nas terras goianas, como parte desta sua terceira 

fase de expansão, um conjunto de pesquisas começa a ser elaborado tentando 

compreender as implicações deste processo nas dinâmicas territoriais do Estado de 

Goiás. 

Os trabalhos elaborados pelo Laboratório de Geologia e Geografia Física – 

Labogef do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais/IESA da Universidade Federal de 

Goiás/UFG já vem desde meados dos anos 2000 desenvolvendo um conjunto de 

projetos que tentam esclarecer as características e consequências sócio-ambientais da 

intensificação desta cadeia produtiva no Estado. 

                                                 
58

 Sobre isto, confira o detalhado estudo de Silva (2011), que aborda diretamente as estratégias territoriais 

de ambos os setores na disputa por mais áreas para expansão da produção. O destaque deste estudo é para 

o município de Jataí-GO. 
59

 Como afirma Castro et all: “Em síntese, pode-se constatar que o notável aumento da área plantada, 

sobretudo de 2007 em diante, deveu-se principalmente à incorporação de novas áreas de plantio e à custa 

da conversão de áreas agrícolas e pastagens, e não pela melhoria da produtividade, modelo que se 

reproduziu na expansão atual do setor no país” (CASTRO et all, 2010, p. 177). 
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Para compreendermos um pouco deste processo, acompanhemos 

inicialmente a evolução da última década no que se refere à produção dos principais 

produtos agrícolas do Estado de Goiás, com enfoque para as culturas de cana-de-açucar 

e de grãos (milho, soja e sorgo). 

 

Tabela 5- Estado de Goiás: Produção dos principais produtos agrícolas – 2000, 2005, 2007, 2011 (ton.) 

 Produto 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Abacaxi (mil frutos) 54.495 39.242 41.249 52.184 55.384 52.213 56.397 

Algodão herbáceo 254.476 432.045 296.553 286.750 227.307 180.404 425.825 

Alho 10.206 12.593 22.707 23.330 21.260 39.247 46.700 

Arroz (em casca) 294.629 374.627 249.008 238.565 252.582 221.419 201.198 

Café 5.877 16.022 19.043 19.129 18.802 22.835 19.411 

Cana-de-açúcar 10.162.959 15.642.125 22.387.847 33.401.559 44.064.470 48.000.163 54.903.085 

Feijão (1ª, 2ª e 3ª safra) 200.415 280.461 253.668 220.449 261.929 288.816 311.837 

Laranja 102.063 113.040 113.600 127.466 122.288 135.485 121.866 

Milho (1ª, 2ª e 3ª safra) 3.659.475 2.855.538 4.155.599 5.101.543 4.980.834 4.759.013 5.743.622 

Soja 4.092.934 6.983.860 5.937.727 6.604.805 6.809.187 7.252.926 7.703.982 

Sorgo granífero 287.502 510.869 503.183 814.969 757.927 611.665 813.944 

Tomate (mesa e 

industrial) 712.448 776.430 801.960 1.249.525 1.427.144 1.377.322 1.440.961 

Trigo (sequeiro e 

irrigado) 8.509 49.885 48.018 86.465 84.472 79.776 49.138 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO / Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações 

Socioeconômicas - 2013. 

 

Como se pode observar, a produção de cana-de-açúcar, expressa em 

toneladas, conheceu na década de 2000 um crescimento vertiginoso, chegando a 

quintuplicar a produção, ou seja, passando de 10.162.959 toneladas em 2000 para 

54.903.085 em 2011. O mesmo não se observa na cultura de grãos, onde é verificada 

uma oscilação ao longo da década, mas experimentando todos um aumento absoluto 

pouco considerável se comparado com a produção de cana-de-açúcar. A produção de 

soja, por exemplo, em 2000 foi de 4.092.934 de toneladas. Em 2005 aumenta para 

6.983.860 e em 2007 apresenta uma leve queda para 5.937.727. A partir deste ano, 

cresce progressivamente, mas sempre com percentuais relativos de crescimento bastante 

pequenos, chegando em 2011 a 7.703.982. 

Onde irá se localizar esta crescente produção de cana-de-açúcar? Para onde 

vão as novas usinas e destilarias que processarão este aumento considerável da 

produção de cana-de-açúcar? A área plantada de cana irá disputar espaço com as 
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culturas anuais já instaladas (soja etc.) ou irá ocupar áreas de pastagem? Ou ainda, irá 

ocupar áreas de Cerrado? 

 

Figura 8: Mapa dos eixos de expansão da área de cultivo de cana-de-açúcar em Goiás 

 

Fonte: Miziara & Silva (2011) 
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Observando-se o mapa da figura 7, percebe-se uma evolução espaço-

temporal bem característica nos movimentos que o cultivo de cana-de-açúcar 

desempenha em Goiás. Da safra de 2005/2006 a 2007/2008, a expansão do cultivo 

segue uma faixa ou eixo-norte sul, que engloba parte das atuais regiões Sul, Região 

Metropolitana de Goiânia, Região Noroeste e Centro Goiano. Nas safras 2008/2009 e 

2009/2010, percebe-se um deslocamento no sentido longitudinal incorporando 

importantes áreas da Região Sudoeste até então completamente controladas pelos 

produtores de grãos ligados às cadeias produtivas de soja e de carnes. Estes polígonos 

de área plantada de cana-de-açúcar apresentam também estreita relação com a área de 

localização das usinas e destilarias. 

Segundo informações organizadas por Ribeiro (2010), em 2010 havia em 

Goiás 38 agroindústrias processadoras de cana-de-açúcar. Diferentemente do cenário 

encontrado na década de 1980, destas, pelo menos 25 encontram-se no sul goiano, que 

engloba as Regiões Sul, Sudoeste e Sudeste do Estado. Conforme é fácil perceber, a 

ampliação da cadeia produtiva da cana de açúcar implica em alterações nas relações 

existentes até então nos municípios que eram exclusivamente dedicados às cadeias 

produtivas de soja e carnes. O CAI em Goiás passa, a partir dos anos 2000 por 

alterações e estas, como não poderia deixar de ser, são alterações observáveis também 

nas relações de produção. 

Como demonstram os dados da tabela 5, a produção de soja e grãos não 

cessa de crescer em Goiás, contudo, não cresce na mesma proporção que a cultura da 

cana-de-açúcar. Ambas as cadeias produtivas dão ao território goiano um novo 

dinamismo, ou melhor, intensificam ainda mais o dinamismo já observado há décadas. 

Ou seja, as cadeias produtivas soja-carnes e cana-de-açúcar dão ao CAI em Goiás uma 

complexidade que até então não se verificara. Isto implica numa mudança ou numa 

maior complexificação também das relações sociais de produção, pois a ampliação da 

cadeia produtiva da cana-de-açúcar implanta nas regiões onde é instalada ou amplia, nas 

regiões onde já se encontrava, relações de classe típicas deste setor. Compreender, 

portanto, o processo de espacialização da produção sucro-energética é condição para se 

analisar as relações de classe que tal setor necessariamente implica. 

Destacaremos neste estudo o município de Quirinópolis, visto ter sido este 

objeto de vultosos investimentos tanto privado quanto estatais derivados da instalação 

de duas grandes agroindústrias processadoras de cana-de-açúcar. A escolha deste 

município deve-se ao fato de ter se tornado ele o maior produtor de etanol do Estado de 
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Goiás nos últimos anos. Além disto, a implantação das duas usinas em seu território 

veio com a promessa de eliminação dos problemas já clássicos característicos do setor: 

trabalho em situação análoga ao de escravidão, eliminação do plantio e corte manual, 

eliminação da queimada da cana para efeito de corte etc. Devido estas características e 

por se caracterizarem como sendo agroindústrias as mais modernas, decidimos 

investigar as relações de trabalho que se estabelecem neste município como 

consequência da sua instalação. 

 

Figura 9: Mapa da infraestrutura do Estado de Goiás e área ocupada com de cana-de-açúcar 

Fonte: (RIBEIRO, 2010)  

 

Encontram-se instaladas em Quirinópolis duas usinas, ambas vindas de São 

Paulo e compondo este terceiro momento de expansão da produção de cana-de-açúcar. 

A instalação destas usinas provoca no município e também em toda a microrregião de 
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Quirinópolis transformações consideráveis no que se refere à estrutura fundiária, uso do 

solo etc. (SILVA, 2012). Provoca, também, o estabelecimento de relações sociais 

características do setor, mas sobretudo amplia a divisão do trabalho a escala municipal. 

Isto é facilmente verificável, pois em Quirinópolis predomina 

historicamente a pecuária e a produção de grãos. A produção pecuarista no município é 

fundada sobretudo em pequenas e médias propriedades que produzem leite e a produção 

de grãos nos característicos latifúndios produtivos da agricultura mecanizada. Durante 

as décadas de 1970, mas sobretudo 1980 e 1990, a cultura de soja dissemina-se pelo 

município, implantando as relações de produção características deste tipo de cultivo, 

com baixo emprego de mão-de-obra nos campos cultivados, alto padrão tecnológico etc. 

Devido dificuldades, sobretudo relacionada à ferrugem asiática, desde finais dos anos de 

1990, houve um decréscimo considerável na produção de soja no município e muitos 

produtores encontravam-se endividados
60

. Pelo contrário, no que se refere à produção 

de cana-de-açúcar, movimento contrário é observado. Enquanto a área plantada e a 

produção em toneladas de soja decrescem, a produção de cana-de-açúcar e sua área 

plantada, pelo contrário, aumenta. 

Tabela 6: Produção de soja e cana-de-açúcar no município de Quirinópolis de  

1970 a 2012 

Ano Soja Cana-de-açúcar 

  Qtd. Em ton. Área plantada em (há) Qtd. Em ton. Área plantada em (há) 

1970 1.277 1.502  - -  

1975 9.887 6.347  - -  

1980 32.446 15.965  -  - 

1985 43.959 21.238  -  - 

1990 19.800 15.000  -  - 

2000 70.000 28.000  -  - 

2006 66.600 45.000 600.000 5.000 

2007 25.000 10.000 765.000 9.000 

2008 58.400 20.000 2.400.000 25.000 

2009 56.700 21.000 3.072.000 38.400 

2010 60.000 20.000 3.715.200 43.200 

2011 54.000 20.000 3.504.000 48.000 

2012 50.000 20.000 4.087.500 54.500 

Fonte: SEPLAN/GO (2014). 

Elaboração: SANTOS, L. M. dos.  

                                                 
60

 Informações obtidas em trabalho de campo, em entrevista com o Sr. Avenir, contador local que 

participou ativamente na ida da usina São Francisco para o município, sendo importante articulador no 

processo. (Utilizamos aqui o nome verdadeiro do depoente, visto suas informações em nada comprometê-

lo junto às empresas, além de ele ter nos autorizado proceder assim). 



171 

 

 

 

Conforme é fácil observar, a dinamização do setor sucroenergético em 

Goiás é resultado de um movimento global a escala nacional. Os dados referentes ao 

crescimento da produção de cana-de-açúcar e etanol a escala nacional, estadual e 

municipal atestam tal informação. O mesmo crescimento observado no Brasil, foi 

também observado em Goiás e agora, novamente se confirma em Quirinópolis. A 

produção em toneladas de soja encontra na década de 2000 relativa estagnação 

acompanhada, em alguns momentos, de diminuição da produção. Pelo contrário, a 

produção de cana-de-açúcar, tanto em área plantada quanto sua quantidade em toneladas 

aumenta progressivamente nesta década. 

No caso específico de Quirinópolis, duas grandes empresas são as 

responsáveis por tal dinamização do setor no município. São elas: Usina Boa Vista e 

Usina São Francisco. Vejamos, rapidamente, a instalação destas usinas no município, 

para, em seguida, retiramos os nexos teóricos de todo o descrito até o momento. 

Como nos relatou o Sr. Avenir, o município passava desde final da década 

de 1990 por certa estagnação econômica, com vários produtores de grãos deixando de 

realizar tal empreendimento etc. Assim, algumas autoridades locais ficam sabendo da 

intenção de alguns grupos paulistas de expandirem sua produção de cana-de-açúcar para 

Goiás e vão ao seu encontro. Estas discussões iniciam-se em 2003 e em 2004 já está 

tudo acordado, quando se inicia a construção da planta da Usina São Francisco
61

, bem 

como os preparativos para o primeiro plantio, cuja primeira colheita foi realizada em 

2006, conforme dados da tabela 6. Em 2011, o Grupo USJ realiza uma joint-venture 

com a Cargil, dando origem à Joint-Venture SJC Bioenergia (São João-Cargil 

Bioenergia). Esta Joint-venture restringe-se à união de ativos da Cargil e das Usinas São 

Francisco e Cachoeira Dourada (ambas de Goiás), ficando de fora a Usina São João de 

Araras/SP. 
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 Usina ligada ao Grupo São João. Tal grupo conta com uma unidade, a pioneira, na cidade de Araras, 

interior de São Paulo, outra em Quirinópolis/GO, a Usina São Francisco e outro em Cachoeira 

Dourada/GO, usina de mesmo nome do município. Mais informações sobre o Grupo Usina São João, cf. 

http://www.usj.com.br.  
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Figura 10: Planta agroindustrial da Usina São Francisco Quirinópolis/GO. 

Fonte: http://www.usj.com.br/pdf/200910_GUSJ_presskit.pdf, acesso em 

13/03/2014. 

 

Um dos fatores que explicam o colossal aumento de área plantada e 

produção em toneladas de cana-de-açúcar de 2007 para 2008 (conforme tabela 6) é a 

inauguração de mais uma planta industrial no município. Trata-se da Usina Boa Vista. 

Usina ligada ao Grupo São Martinho, de Pradópolis, interior de São Paulo
62

. Já em 

junho de 2010, o Grupo São Martinho inicia negociação com a Petrobrás 

Biocombustíveis S/A, subsidiária da Petrobrás S/A. Tal negociação termina por 

configurar outra importante joint-venture no município. A joint-venture daí resultante é 

Nova Fronteira Bioenergia S/A. 

Figura 11: Planta agroindustrial da Usina Boa Vista Quirinópolis/GO. 

 

Fonte: http://www.saomartinho.ind.br/, acesso em 13/03/2014. 
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 Mais informações sobre as atividades do Grupo podem ser encontradas em: 

http://www.saomartinho.ind.br/.  
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Até agora, nos detivemos na descrição empírica do processo de 

estabelecimento do CAI em Goiás e seu consequente estabelecimento do meio técnico-

científico no Estado. Vejamos a questão um pouco mais de perto, tentando estabelecer 

os nexos teóricos de acordo com os marcos estabelecidos por nós em capítulos 

precedentes.  

Como já abordamos no capítulo 1, a instauração do meio técnico-científico 

é sinônimo da instituição de relações sociais tipicamente capitalistas sobre o território. 

O meio técnico-científico consiste na generalização de capital constante pelo território, 

sobretudo capital constante fixo. No que tange ao CAI, é necessário que se acrescente 

que sua vinculação direta indústria-agricultura-agroindústria generaliza para o conjunto 

do território capital constante circulante, os produtos e processos agrícolas 

modernizados. O meio técnico-científico resultante daí é claramente perceptível. 

Segundo os marcos teóricos utilizados em nossa pesquisa, define-se capital 

constante em oposição ao capital variável. O capital constante é aquele investido em 

forças produtivas (maquinaria, matéria-prima, instalações fabris, agroindustriais etc.). O 

capital variável é aquele investido em força de trabalho, ou seja, salários. O capital 

constante divide-se ainda em duas outras formas: capital fixo e capital circulante. O 

capital fixo é o capital investido na parte fixa do capital, ou seja, aquela que rota várias 

vezes até ser plenamente consumida no processo produtivo (máquinas, prédios 

destinados à produção, graneleiros, armazéns, etc.). O capital circulante é aquele que 

entra e sai por completo no processo produtivo a cada rotação do capital, as matérias 

primas, são exemplos de capital circulante. 

Consoante a teoria do capitalismo de Karl Marx, a qual expusemos 

brevemente em capítulos precedentes, à medida que se processa a produção, a tendência 

espontânea e inevitável do capital é sua acumulação. A acumulação de capital implica 

obrigatoriamente nos processos de concentração e centralização de capitais (o exemplos 

das joint-ventures descritas linhas atrás atesta tal afirmação). Contudo, a acumulação de 

capital também implica necessariamente no aumento de sua composição orgânica, ou 

seja, um aumento relativamente maior do investimento de capital em capital constante 

em relação ao investimento em capital variável. Tal relação é estabelecida sempre com 

um aumento progressivo do capital total investido, ou seja, de acumulação de capital. 
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Quanto mais desenvolvida é a capacidade produtiva do capital, ou seja, 

quanto maior é o desenvolvimento das forças produtivas, maiores são as condições de 

partes do capital até então utilizados exclusivamente para a produção de bens 

necessários, ou melhor, de bens de consumo direto, passarem a ser investidos em bens 

não diretamente ligados à produção. Quanto maior a acumulação de capital, maior a 

possibilidade e também, maior a necessidade, de o capital ser investido em outras áreas 

(estradas, ferrovias, portos, hidrelétricas, infraestruturas urbanas etc.). Ou seja, estamos 

falando aqui, nada mais, nada menos, que a generalização do meio técnico-científico, o 

meio geográfico adequado à produção capitalista. Isto tudo foi operado em Goiás, com 

muita rapidez e violência. 

Após a o término do processo de pesquisa, pudemos observar também outro 

elemento que não nos tínhamos atentado logo ao início dos trabalho. O meio técnico-

científico não é somente a materialização geográfica de capitais fixos pelo território. Há 

algo mais nisto e não havíamos notado até a conclusão das pesquisas. Separar, desta 

maneira como fizemos, na elaboração do meio técnico-científico os elementos 

circulante e fixos do capital constante não se apresentou como algo correto. Ao 

discutirmos teoricamente a elaboração do conceito de meio técnico-científico, 

demonstramos que os elementos fixo e circulantes do capital constante são parte de uma 

totalidade. A separação que fizemos é meramente analítica. Contudo, no 

prosseguimento da discussão, demos ênfase aos elementos fixos do capital constante, 

deixando de lado os elementos circulantes. 

Isto não é correto, principalmente quando se discute o CAI. O complexo 

agroindustrial, por incorporar os processos agrícolas numa mesma lógica de produção 

industrial, temos que, obrigatoriamente inserir os elementos circulantes do capital 

constante na leitura do meio técnico-científico daí derivado. Isto por que as áreas 

cultivadas (capital circulante) são instituintes do CAI. A extensão que as áreas 

modernas ocupam, os processos racionalizados, o controle e manipulação dos elementos 

da natureza etc. são partes, do ponto de vista areal, extremamente vastas. Assim, quando 

analisamos a constituição do meio ténico-científico, principalmente nas áreas 

vetorizadas pela constituição de complexos agroindustriais, os elementos circulantes do 

capital constante contam na mesma proporção que os elementos fixos. 

Assim, a questão que se coloca agora é: qual a natureza das relações sociais 

instituídas em tal meio geográfico? No caso específico, que acabamos de descrever, ou 

seja, o estabelecimento da cadeia produtiva da cana-de-açúcar em Quirinópolis, como se 
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dão as relações de trabalho? Como os trabalhadores representam na consciência suas 

relações de trabalho? Quais os conflitos manifestos e ocultos presentes no interior das 

unidades produtivas existentes em Quirinópolis? Quais lutas empreendem os 

trabalhadores do setor para defender seus interesses?   

Essas questões são melhor debatidas nos tópicos que seguem. 

4.2.  Relações de trabalho e discurso público: a hegemonia do discurso corporativo 

 

Com base em toda a discussão que fizemos até o momento, bem como no 

conhecimento da literatura que versa sobre as relações de trabalho no setor sucro-

energético, fomos realizar nosso trabalho de campo, com vistas a entrevistar os 

trabalhadores do setor, esperando facilmente confirmar nossas hipóteses de trabalho. À 

medida que íamos realizando as entrevistas, algo nos ia provocando determinada 

estupefação, pois não víamos “empiricamente”, nada do que tínhamos discutido 

teoricamente. 

As usinas, bem como algumas de suas terceirizadas não utilizavam de 

maneira tão radical as técnicas toyotistas de trabalho, são, em verdade, formas mistas, 

nas quais aspectos do toyotismo convivem com outros do taylorismo/fordismo. Os 

trabalhadores entrevistados, via de regra, sempre se mostravam como inteiramente 

satisfeitos com seu trabalho, seu salário, suas condições de vida, com seus chefes e 

superiores etc. Isto ocorreu em nossa primeira visita ao município. Voltamos novamente 

para o gabinete de estudo, reorganizamos certos aspectos do roteiro de entrevistas, 

agendamos um conjunto de outras conversas com os trabalhadores e novamente nos 

colocamos em campo a conversar, entrevistar os sujeitos da pesquisa. Como uma cópia 

perfeita, as mesmas declarações afloravam e nossas hipóteses iniciais de que os 

trabalhadores teriam uma auto-representação crítica das usinas, das relações de trabalho 

foram todas, à primeira vista, refutadas. 

Quando perguntado sobre o ritmo de trabalho, um operador-motorista nos 

deu a seguinte informação: 

 

Eles quer qualidade, não quer correria, quer assim, produção de 

serviço, eles quer qualidade. Sem acidente, é isso aí que eles pedem 

pra nós. Não interessa se você fez uma viagem, entregou material uma 

vez no dia, se foi duas ou se foi três, quer é qualidade. Não quer 

correria, não quer que um ultrapassa o outro. A não ser que outro 

esteja andando muito devagar pra você ultrapassar. Caso contrário, 

sem correria (Ricardo).  
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Este tipo de comportamento contradita em certos aspectos com o que 

normalmente se vê citado em outros ambientes de trabalho, notadamente nas fábricas 

organizadas segundo os preceitos típicos do toyotismo
63

. A presença constante em 

várias entrevistas, às vezes surgindo espontaneamente de que o importante é a qualidade 

do trabalho foi algo recorrente. 

No diálogo abaixo, esta ideia aparece novamente, quando questionado a 

respeito do cumprimento das metas estipuladas para a equipe, nos é respondido: 

 

P – E assim, essa coisa de você cumprir a meta implica em você ter 

que agilizar e fazer as coisas mais rapidamente? 

R – Apressadamente? 

P – É. Não implica nisso não? 

R – Não, já dá o prazo estipulado pra você fazer as coisas com cautela 

pra evitar um acidente, entendeu? 

P – Certo.  

R – Pra você fazer as coisas, como se diz o outro, não fazer correndo, 

pra evitar de tá acontecendo de você ir lá machucar e tal. Agora a 

partir do momento que você chegou lá, você depara com vários 

fatores, ou às vezes falta peça no almoxarifado, às vezes tem um rapaz 

que fica doente, um mecânico ou até mesmo um rapaz da manutenção 

primária, aí é onde os dias vão passando e você não consegue chegar 

na meta estipulada, aí é onde acontece esse tipo de coisa (Mário).  

 

Outro entrevistado nos fornece a seguinte fala, ainda sobre a questão das 

metas e do ritmo de trabalho: 

 

P – O trabalho tem metas diárias, por dia ou por mês? 

R – Metas diárias. Todo dia, todo dia nós tinha um. Por exemplo, nós 

tinha uma meta, sabe aqueles (inaudível) de puxar cana? 

P – Sei.  

R – Todo dia a gente tinha uma meta, por exemplo, mandar 25 

daquele ali, 25, 30, todo dia você tinha uma meta. Dentro daquele 

período nosso de 7 a 8 horas nós tinha uma meta para mandar. Agora 

se não conseguia mandar a meta... 

P – E se não cumprisse a meta? 

R – Não, mas se não cumprisse com a meta aí num cumpria por quê? 

Porque o maquinário quebrava.  Entendeu? Aí como que você ia 

cumprir uma meta sem o maquinário? Não tinha como. Agora quando 

o maquinário nós ajuntava, aí você podia, aí desenvolvia. Entendeu? 

(Jorge) 
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 Confira sobre isto, por exemplo: Oliveira (2004), Antunes (2001), Leite (2003) etc. 
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Observando atentamente estas informações, alguns elementos podem ser 

destacados: a) as empresas querem qualidade no trabalho executado; b) os trabalhadores 

devem manter-se concentrados no trabalho, evitar “correria” para não acontecer 

acidentes de trabalho; c) as metas diárias de trabalho são adequadas às horas que o 

trabalhador está na empresa, não sendo necessário, portanto, trabalhar aceleradamente o 

que ocasionaria acidente. 

Além da questão do ritmo de trabalho e das metas a serem cumpridas, 

questionamos os trabalhadores também acerca do ambiente de trabalho, no 

relacionamento com os superiores etc. O que mais chamou a atenção foi a figura do 

líder de equipe. Toda atividade efetivada na empresa se dá com base no trabalho em 

equipe, característica marcante da forma de organização do trabalho típica do 

toyotismo. Ao invés de cada um executar seu trabalho individualmente, subordinado a 

um superior imediato a quem deve imediata obediência e prestação de conta do trabalho 

efetivado, na organização do trabalho em equipes funcionais, cada membro da equipe 

controla o trabalho do outro, diminuindo assim a quantidade de contra-mestres, gerentes 

de seção etc., ficando cada equipe sob o controle de um líder. Este líder cumpre papel 

fundamental em amortecer ou evitar conflitos nas áreas de trabalho. O papel do líder é 

destacado por todos os entrevistados: geralmente destacam como características deste 

líder: a) tem que ser uma pessoa “boa”, ou seja, aprazível, cordial com os membros da 

equipe; b) tem que ser uma pessoa “comunicativa”, ou seja, consegue dialogar bem com 

os membros da equipe, repassar de modo cortês e direto as atividades de cada um; c) 

tem que ter capacidade de tomar decisões rapidamente. Veremos, no próximo tópico, o 

sentido “político” deste cargo dentro das empresas. 

Sobre esta relação, nos afirmam alguns sujeitos da pesquisa: 

 

A turma obedecia ele porque ele era um cara super bacana e ele sabia 

repassar o serviço, um ponto bacana nele é que ele tinha educação pra 

poder falar com o funcionário, então a equipe nossa era muito unida 

sabe? Só do modo dele se expressar, comigo mesmo eu não tenho 

queixa nenhuma dele, ele foi uma pessoa maravilhosa. Eu chegava lá 

muitas vezes eu chegava lá e ele mesmo já tinha recebido o 

maquinário né? Então ele já sabia e já passava já pra mim né? Oh seu 

Jorge, o senhor faz isso faz aquilo primeiro e muitas vezes ele mesmo 

me ajudava. Ele era um cara superbacana. (Jorge) 

 

Ah, é tranquilo também, num acho que não sei se é porque a empresa 

que eu trabalho também, como se diz puxando o saco dela também, a 

empresa é boa, você vê comentário aí que é uma das melhor empresa 

pra trabalhar hoje. Quirinópolis hoje, pelo que você vê aí todo mundo 
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bem. Em questão de bens se não fosse as empresas. Hoje é assim, se 

você não tem um serviço bom, você não tem uma renda boa, você não 

faz compromisso. A maioria da cidade hoje, o pessoal tem moto, tem 

carro, então se não fosse uma empresa boa, num teria, porque 

ninguém teria peito pra ir lá comprar e... (Cleber) 

 

O líder nosso é até bom, rapaz, ele escuta nós, troca ideia. Ele fica só 

fiscalizando, aí tem os dois auxiliar deles que é pra olhar os que tão 

trabalhando. Porque aí outro setor pede, to precisando de um 

caminhão aqui em tal lugar. Passa um rádio o caminhão vai lá fazer o 

serviço. (Ricardo) 

 

Além das relações com o líder, também questionamos com relação à forma 

do trabalho em equipe e como isto implica o grau de relacionamento, qualidade etc. 

entre os trabalhadores de uma mesma área, de uma mesma equipe. Da mesma forma, 

veio de maneira disparada, citada de diferentes maneiras, a harmonia no local de 

trabalho, o bom relacionamento entre os colegas de uma mesma equipe, a ajuda mútua 

etc. 

Vejamos o que nos diz Cleber: 

 

Aí então entre o setor nosso é tranquilo não tem intriga, um apoia o 

outro e tudo, ajuda, inclusive hoje mesmo eu tava no caminhão tava lá 

pro lado do (...) 50 km aqui pra frente, tinha que ir, aí um cara pegou 

chamou no rádio, falou: Oh, eu to aqui perto, se você quiser eu vou lá 

pra você. Beleza, então vai. Então aqui todo mundo trabalha em 

equipe. Da nossa turma e da frente de colheita também, é um ajudando 

o outro, porque tem meta pra ser cumprida. Igual, o controle manda 

três caminhões pra frente e esses três caminhões tem que sair. Então 

se um ficar com divisão entre o outro não vai tá dando conta de ta 

mandando os que ... (Cleber) 

 

Diante destas informações, casou-nos bastante estupefação o modo 

positivado como os trabalhadores representavam as empresas nas quais trabalhavam. 

Contudo, não cabia a mim julgar o modo como os trabalhadores julgavam as empresas. 

Cabia-me, isto sim, buscar compreender a natureza destas representações. Diante disto, 

coloquei mais um questionamento, que mais uma vez reafirmou toda a história que 

venho descrevendo até então. Se as empresas são este locus pacífico, tranquilo, no qual 

o respeito, a ajuda mútua se desenvolvem tão claramente, a resposta natural à questão de 

se há grande rotatividade de trabalhadores dentro das empresas só poderia ser negativa. 

A lógica novamente se cumpriu. Após serem indagados se tinham notícia de muitas 

demissões ou de pedidos de demissão, as respostas sempre giraram em torno do que 

segue: 
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P – Mas o cara sair, simplesmente, sair.  

R – É opção dele.  

P – Opcional. 

R –É. 

P – E há uma rotatividade grande disso? O cara entrar, ficar pouco 

tempo e sair? Ficar, por exemplo, três, seis meses e sair? 

R – Não. Muito difícil. (Avelino) 

 

P – Com relação à segurança do emprego, assim, de estabilidade, você 

se sente seguro no seu trabalho? Corre o risco de no mês que vem a 

empresa te demitir? 

R – É seguro, porque tem gente ali doido pra ser mandado embora e 

não vai. Que eles não dispensa. Eles põe você no banco lá, mas não 

dispensa. Não manda embora. (Solano) 

 

P – Você tem algum medo, algum receio de ser demitido, de ficar 

desempregado, tem alguma insegurança, instabilidade assim? 

R – Não, jamais. 

P – Completamente seguro? 

R – Em qualquer empresa que você for entrar você, se você tiver 

produzindo você vai tá sempre a disposição da empresa, agora a partir 

do momento que você não tá produzindo nada acredito que você tem 

que procurar outro meio né? Que aí você não vai tá produzindo a 

empresa também não vai tá querendo a sua função lá mais né? Ou ela 

te muda de uma função pra outra que você não tá produzindo, mas 

inicialmente, ela chega em você, o seu líder de área chega em você e 

fala: Oh a sua produção tá ruim. Ele vai conversar com você, saber o 

motivo, entendeu? Mas já pegar assim, falar: Oh, você não tá 

produzindo você vai pra outro lugar. Isso eles não faz não. Primeiro 

eles conversa pra poder ver o porquê. (Celso) 

 

Diante deste conjunto de informações cedidas a nós pelos trabalhadores que 

contribuíram com nossa pesquisa, nos vimos obrigados a recusar toda a discussão que 

havíamos feito até então, pois, de fato, poderíamos elencar alguns aspectos: a) as 

empresas não organizavam ortodoxamente o processo de trabalho a partir dos preceitos 

do toyotismo, exceto alguns aspectos (sugestão de mudança do processo de trabalho por 

parte dos trabalhadores – kaisen - , trabalho em equipe, captura da subjetividade do 

trabalhador  para a empresa, terceirizações etc.); b) não está presente, pelo menos 

explicitamente, o conflito entre subordinados e superiores, notadamente os líderes; c) 

existe harmonia e ajuda mútua entre os trabalhadores de uma mesma equipe e 

colaboração com as demais; d) não há cobrança excessiva no cumprimento das metas, 

questão necessária para evitar acidentes de trabalho; e) há segurança e estabilidade no 

emprego, fato, na verdade, comum ao toyotismo japonês, mas nunca efetivado no 

Brasil. 
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Contudo, antes de recusarmos nossas hipóteses iniciais, decidimos avançar 

um pouco mais as pesquisas e tentar compreender a natureza e conteúdo das 

representações dos trabalhadores das usinas no município de Quirinópolis. Que 

elementos permitiriam a construção desta verdadeira “utopia capitalista”? Buscando 

respostas a esta questão, nos vimos obrigados a consultar a documentação pública das 

empresas para cotejar com as declarações dos trabalhadores. Algumas coisas nos 

surpreenderam. 

Um primeiro aspecto a que é bom chamar a atenção diz respeito ao esforço 

declarado das empresas em capturar a subjetividade do trabalhador, característica, aliás, 

comum à gestão Toyota da força de trabalho. Nas duas usinas do município de 

Quirinópolis percebemos claramente este esforço das empresas. Na revista de circulação 

interna do Grupo São Martinho, detentor da Nova Fronteira Bioenergia (antiga Usina 

Boa Vista), declara: 

 

A Pesquisa de Engajamento do Grupo São Martinho contou com a 

participação de 3.740 colaboradores – índice de 95% de adesão. Ela é 

parte de um processo de melhoria contínua denominado como ciclo de 

Gestão do Engajamento, que identificou fatores considerados 

prioritários e que influenciam diretamente no engajamento dos 

colaboradores (SÃO MARTINHO, 2010, p. 14). 

 

Como se vê, há uma preocupação declarada da empresa em conseguir a 

adesão por parte dos trabalhadores, “colaboradores”. Tal busca aparece claramente nos 

discursos públicos das empresas e estes coincidem, em grande medida, com os 

discursos públicos também pronunciados pelos trabalhadores. Utilizaremos aqui os 

documentos públicos do Grupo São Martinho
64

, pois estão mais sistematizados e, 

embora superficiais, são mais amplos que os do Grupo USJ
65

. Só nos remeteremos a 

este último quando a informação for mais consistente. 

Um elemento interessante no discurso público das empresas refere-se ao 

fato de elas reforçarem em seus documentos, e isto transpareceu nas entrevistas com os 

trabalhadores, a excelência das relações de trabalho dentro das empresas. Para validar 

isto, utilizam prêmios organizados pelo Estado ou por instituições ligadas ao setor 

sucro-energético. A ideia de excelência nas condições de trabalho aparece, por exemplo, 

no seguinte documento do Grupo São Martinho: “Grupo São Martinho tem 100% das 
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 Cf. o site oficial da empresa: http://www.saomartinho.ind.br/. 
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 Cf. o site oficial da empresa: http://www.usj.com.br/. 
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suas usinas atestadas pelo Compromisso Nacional” (SÃO MARTINHO, 2012, p. 11). 

Neste documento, pode-se ler a seguinte afirmação:  

 

A iniciativa, que foi firmada em 2009, reúne as boas práticas 

trabalhistas já adotadas por empresas do setor, mas que vão além 

dos padrões determinados por lei. O objetivo é disseminar a 

padronização e a adoção dessas práticas, contribuindo assim 

para o aprimoramento contínuo das relações trabalhistas do setor 

sucroenergético (SÃO MARTINHO, 2012, p. 11) 

 

Da mesma forma e seguindo a mesma estratégia, o Grupo USJ divulga em 

seu site oficial comunicação de que é vencedor de prêmio devido a boas práticas 

trabalhistas nas usinas do Grupo. 

 

A Usina S. João recebeu, em junho, em cerimônia realizada no Palácio 

do Planalto, em Brasília, o selo de boas práticas alinhadas ao 

Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na 

Cana-de-Açúcar. Isso significa que a empresa é reconhecida por seu 

esforço para aprimorar as relações trabalhistas e os benefícios aos 

trabalhadores rurais, inclusive considerando as mudanças provocadas 

pelo avanço da mecanização do plantio e da colheita. 

Atendimento de saúde, fornecimento de equipamentos de proteção 

individual (EPIs), transporte seguro e condições adequadas para 

descanso no campo durante a jornada de trabalho são alguns dos 

procedimentos comuns na Usina S. João e que integram o 

Compromisso. “Para nós é muito importante garantir as melhores 

condições àqueles que são peça fundamental para o sucesso do nosso 

negócio, que são os trabalhadores que estão no campo”, disse o 

presidente do Grupo USJ, Hermínio Ometto. 

Em seu discurso na cerimônia, a presidente Dilma Rousseff defendeu 

o modelo de produção aliada ao meio ambiente e ao compromisso 

social: “É possível produzir energia limpa e, além disso, fazer um 

processo de inclusão social no qual o direito dos trabalhadores assuma 

papel de destaque". (UJS, 2013) 

 

Documentos desta natureza aparecem com frequência nos textos oficiais de 

divulgação das empresas. Ao que parece isto surte algum efeito na medida em que os 

trabalhadores o reproduzem com frequência. A “autoridade” dos prêmios, cedidos por 

organizações consideradas ilibadas: União da Indústria da Cana-de-Açúcar – ÚNICA, 

Governo Federal etc. a “autoridade” das pessoas citadas nas reportagens das empresas 

tal como se pode ver no caso da Presidente Dilma Rousseff fornecem às empresas 

importantes instrumentos de divulgação tanto internamente, quanto externamente, 

acerca das relações de trabalho. Esta é a auto-representação que as empresas fazem de si 
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mesmas. Ao afirmarem que cumprem a lei, mas além disto, vão mais longe nas 

exigências de boas condições de trabalho reafirma a preocupação das empresas em 

capturar a subjetividade dos trabalhadores. 

Na Revista Nossas Notícias, principal meio de divulgação do grupo São 

Martinho, lê-se na matéria de capa do número 31: “Entre as melhores para trabalhar: 

Grupo São Martinho tem suas práticas de gestão reconhecidas pelo Guia Você S/A” 

(SÃO MARTINHO, 2013). Novamente a estratégia de utilizar prêmios, pesquisas, 

organizações etc. para validarem as práticas trabalhistas da empresa. No editorial deste 

número da revista, lê-se das mãos do presidente do grupo: 

 

O respeito pelas pessoas representa um dos mais importantes 

ingredientes de sucesso de uma empresa. Para crescer de forma 

sustentável e inovadora, uma organização precisa ter como foco 

especial a gestão de pessoas. São os colaboradores que fazem a 

diferença e dão à companhia as condições necessárias para ser 

conhecida com destaque no mercado. (SÃO MARTINHO, 2013, p. 1) 

(grifos nossos) 

 

Um dos trabalhadores entrevistados por nós fornece a seguinte avaliação da 

empresa, feita de maneira espontânea, ou seja, sem que tivéssemos indagado: 

 

O que eu acho mais interessante na empresa, na Nova Fronteira, é que 

ela dá muito valor na questão humana da pessoa. Eu acho isso 

importantíssimo. Ela te trata bem. Te leva se você tiver algum tipo de 

problema. Tem as pessoas adequadas pra poder tá conversando com 

você. (Celso)  

 

Outro elemento a ser destacado no discurso da empresa e que se reproduz no 

discurso dos trabalhadores é com relação ao trabalho em equipe. A ideia de equipes de 

trabalho, ao invés da linha de montagem taylorista/fordista, é uma prática comum a 

qualquer organização que se inspire no toyotismo. A substituição ou complementação 

da esteira pelas equipes trás inúmeras vantagens para as empresas: colocar um 

trabalhador para vigiar, controlar o outro, criar uma certa 

competição/complementaridade entre uma equipe e outra, na medida em que uma 

fornece a matéria-prima para a seguinte, diminuição do número de supervisores, pois o 

controle passa a ser feito pelos próprios trabalhadores etc. Embora pelo que vimos da 

organização do trabalho nas usinas, elas não sejam ortodoxamente toyotistas, 
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incorporam, contudo, alguns aspectos dele
66

. E um destes aspectos é a ideia de equipe 

de trabalho, que deriva, em grande medida, da própria natureza do trabalho a ser 

executado, principalmente na área agrícola das usinas. Mas a prova de que é um 

princípio organizativo da empresa é que esta estratégia está presente em todas as áreas 

de trabalho, inclusive nos escritórios, área de controle, despacho de mercadorias, área 

industrial, agrícola etc. 

Assim, o discurso de trabalho em equipe, ao qual já me referi antes, aparece 

claramente nas intenções organizativas das empresas: 

 

Os conceitos do trabalho em equipe são praticados por meio dos 

chamados oito princípios do time de alta performance: segurança, 

liderança, foco no objetivo comum, recursos compartilhados, papéis 

definidos em todos os níveis, comunicação eficaz, entusiasmo 

constante e administração do ego (SÃO MARTINNHO, 2012, p. 13). 

 

Não nos interessa aqui analisar o significado político-ideológico destes 

conceitos, que, em certa medida, pula ao olhos dos mais atentos. A busca por integração 

do trabalhador ao processo de trabalho, via captura da subjetividade é por demais 

explícito nos textos. Como veremos no próximo tópico, esta estratégia que à primeira 

vista parece insuflar a solidariedade, o espírito de grupo etc. entre os trabalhadores, 

acaba se configurando estratégia de controle da empresa sobre os trabalhadores. 

Enfim, diante destas informações que apresentamos, uma conclusão pode 

ser levantada a título, ainda, de investigação: há uma consonância entre o discurso 

emitido nos documentos das empresas e a fala dos trabalhadores por nós entrevistados. 

Ou seja, a fala da empresa, ressoa na fala do trabalhador. As seguintes questões devem 

necessariamente ser formuladas: o trabalhador mente, oculta informações para mim? De 

fato, o discurso da empresa é verdadeiro e minhas hipóteses de trabalho estão todas 

equivocadas? 

Formuladas desta maneira, as questões nada nos ajudam a compreender a 

problemática envolvida na pesquisa. Formulá-las desta maneira nos impede de 

realmente compreendermos a complexidade dos problemas presentes nas formulações. 

Não se trata de dizer que as empresas mentem descaradamente, que os trabalhadores nos 

ocultam informações etc. É difícil, talvez impossível averiguarmos as respostas a estas 

questões. Temos, pois, de encontrar outra via de análise. Não se trata aqui, portanto, de 
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 Esta abrasileirização, ou melhor, adaptação do toyotismo no Brasil foi observada também em outras 

esferas produtivas, notadamente o setor automotivo, por Oliveira (2004) e Leite (2003). 
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mentira ou verdade, de ocultação ou de manipulação das informações. Trata-se, em 

verdade, de buscar compreender a natureza dos discursos obtidos tanto das empresas 

(via documentação pública, visto elas não nos terem concedidos qualquer entrevistas) 

quanto dos trabalhadores. 

Diante deste imbróglio de difícil solução, vi-me em dificuldade crescente à 

medida que desenvolvia as análises. Minha hipótese inicial de que o estabelecimento do 

meio técnico-científico em Goiás, coincidente em grande medida com a instauração do 

regime de acumulação integral, implicaria em precarização das relações de trabalho. 

Como vimos, não foram estas as declarações dos trabalhadores. Contudo, alguns 

elementos ainda calam nas entrevistas e estes só puderam ser captados após um esforço 

escrupuloso de análise. Em meio á avalanche de elogios, algumas poucas contradições 

apareciam aqui e ali na fala dos entrevistados e isto nos obrigou a averiguar isto com 

mais clareza. Fizemos então uma verdadeira exegese no material informativo à procura 

de contradições que apontavam em um ou outro ponto das entrevistas.  

Encontrei várias, esparsas, embutidas em meio aos elogios. Não se trata, 

aqui de tentativa deliberada dos entrevistados em me ocultar determinados aspectos de 

seu trabalho. Pude, pelo contrário, verificar na maioria dos casos uma grande 

hospitalidade e préstimo do entrevistado em contribuir com nossa pesquisa. Excetuando 

um ou dois casos onde a aproximação foi mais difícil, mas via de regra, não senti 

grande resistência dos trabalhadores em comigo colaborar. 

Assim, não se trata de omitir a mim determinadas informações, mas de não 

perceber como contraditório, algo que efetivamente o é. Trata-se de perceber como 

harmonioso, algo conflituoso. De não identificar lados, quando na verdade cada um 

coloca-se em uma determinada posição. Trata-se, também, de naturalizar as posições 

existentes como sendo necessárias e obrigatórias. Foi partindo destes elementos que nos 

vimos obrigados a compreender mais detidamente o significado do discurso 

pronunciado.  

Não é minha intenção, em hipótese alguma, fazer uma antologia das 

discussões acerca da análise do discurso. Não é disto que se trata minha pesquisa. Pois, 

de fato, não se trata de discursos tão-somente, mas sim de falas que representam práticas 

concretas de existência. Mais do que isto, representações que, às vezes, não percebem a 

si mesmas como representações. Parto do pressuposto materialista de que não é a 

consciência que determina a vida, mas sim, que é a vida material, concreta que 

condiciona as formas de consciência (MARX e ENGELS, 1976). O que é importante 
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trazer para a discussão também é que as formas de consciência, ilusórias ou verdadeiras, 

fazem parte da vida concreta, são uma totalidade com ela. A consciência não é um 

reflexo da “realidade objetiva” na consciência, como afirma a tese leninista. É, pelo 

contrário uma totalidade com esta realidade. A consciência é o ser consciente (MARX e 

ENGELS, 1976), ou seja, ser e consciência não são coisas distintas, separadas uma da 

outra. 

Da mesma forma, é sabido que em sociedades complexas, fundadas na 

divisão e luta de classes, a produção das ideias também se complexifica mais, visto 

inserir-se também na trama de conflitos. A afirmação de Marx e Engels em sua 

Ideologia Alemã de que as ideias dominantes em uma época são também as ideias das 

classes dominantes não é somente uma frase bem elaborada, destinada a entrar para os 

anais da humanidade. É, em verdade, expressão de uma situação bastante complexa, na 

qual as ideias aparecem como objeto de disputa e simultaneamente como instrumentos 

de luta. A classe que domina materialmente (econômica e politicamente) exerce também 

a hegemonia cultural e simbólica na sociedade. 

Um estudo interessante, realizado por Scott (2003), revela alguns aspectos 

pouco observados deste problema. O que viemos chamando aqui de discurso público é a 

tese defendida por Scott (2003) em seu estudo Los Dominados y el Arte de la 

Resistencia. O grande mérito deste estudo é reconhecer as relações de poder em suas 

manifestações exteriores, discursivas. Entendido o discurso não somente como palavra 

dita, mas também como ato, ação, comportamento, atitude etc. As relações de poder 

estabelecidas manifestam-se também nos discursos dos grupos que se relacionam. Scott, 

ao trazer para a cena esta discussão, aponta uma importante linha de análise para 

avaliarmos com mais detalhe os relacionamentos recíprocos entre as classes. 

Seu estudo enfoca sobretudo relações sociais não-capitalistas, sociedades 

escravistas, camponesas etc. Contudo, o conjunto de conceitos que ele elabora, desde 

que tenhamos o devido cuidado com as adaptações, são bastante eficazes para se 

compreender também como o discurso se manifesta em relações sociais tipicamente 

capitalistas. Em organizações complexas, como o caso das usinas que ora analisamos, a 

prática presente nos grupos também se manifesta de forma discursiva e a partir da 

análise de tais discursos podemos compreender determinados aspectos que não se 

apresentam imediatamente à nossa vista. 

Segundo Scott (2003): 
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El discurso publico es, para dicirlo sin rodeos, el autorretrato de las 

elites dominantes donde éstas aparecen como quieren verse a si 

mismas. Tomando en cuenta el conocido poder que tienen para 

imponer a los otros un modo de comportarse, el lenguage del discurso 

publico está definitivamente desequilibrado. Aunque es probable que 

no se trate solo de una maraña de mentiras y deformaciones, si es una 

construción discursiva muy partidista y parcial. Está hecha para 

impressionar, para afirmar y naturalizar el poder de las elites 

dominantes, y para esconder o eufemizar la ropa súcia del ejercicio de 

su poder (SCOTT, 2003, p. 44). 

 

O discurso público é, portanto, o modo como as classes dominantes vêem-se 

a si mesmas e como se representam. Conseguem fazê-lo e ao mesmo tempo tornar seu 

discurso efetivo justamente por que são dominantes. Seu poder material garante em 

grande medida a efetividade de seu discurso perante as demais classes. Outro ponto a se 

ressaltar diz respeito ao fato de que o discurso público não implica que seja somente um 

emaranhado de mentiras descaradas. Ele deve ter sustentação em relações reais e por 

isto deve ter inteira correlação com estas relações reais. Da mesma feita, para que o 

discurso público, como discurso das classes dominantes, represente o mundo à imagem 

e semelhança destas classes, deve necessariamente ocultar, inverter, deformar. 

Assim, a compreensão do discurso público ganha relevo na interpretação 

das autorrepresentações de classe. Algumas estratégias ou formas de atuação são 

verificáveis na efetivação do discurso público. Como aponta Scott, pelo menos três 

elementos devem ser observados: a) ocultamento; b) eufemismos e estigmas; c) 

unanimidade.  

O ocultamento traduz o conteúdo de que aquilo que o poder mostra, em não 

raras exceções, esconde um monte de outras coisas. Como parte do discurso público, o 

poder mostra algo para esconder outro algo. Em nossa pesquisa isto parece bem 

evidente. O que se esconde por detrás das falas dos trabalhadores: preocupação com 

acidente, limpeza da fábrica, questão ambiental etc., esconde, na verdade o interesse da 

fábrica em não gerar conflitos desnecessários ou menores, que conduziriam a outros 

questionamentos mais sérios. 

Segundo Scott (2003) 

 

Controlando la escena pública, los dominadores pueden crear una 

apariencia que trata de aproximarse, idealmente, a lo que ellos quieren 

que vean los subordinados. El engaño – o propaganda -  que elaboran 

puede agregarle volumen a su complexión, pero también ocultará todo 

aquello que pueda empañar su grandeza y su autoridad (SCOTT, 

2003, p. 86). 
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Os eufemismos e os estigmas são a expressão no campo da linguagem de 

conflitos existentes na realidade. Toda vez que topamos com eufemismos lingüísticos é 

bem provável que se está diante de problemas delicados. No discurso público, o 

eufemismo cumpre esta mesma função, mas em benefício das classes dominantes. Os 

conflitos de classe não são somente ou unicamente conflitos materiais, mas estão 

presentes também no campo da linguagem. Quando as classes dominantes fazem uso de 

eufemismos para expressar relações concretas dentre elas e as demais classes, pode-se 

averiguar que se está lidando ali com questões delicadas. Assim, pode-se dizer que: “La 

imposición de eufemismos en el discurso público tiene la misma función  que el 

ocultamiento de muchos hechos desagradables de la dominación y su transformación en 

formas inofensivas o esterilizadas” (SCOTT, 2003, p. 89). Um exemplo bastante 

difundido hoje poderia ilustrar isto. O fato de as empresas não mais utilizarem a 

expressão operário, trabalhador etc. para qualificarem seus funcionários é bem 

expressivo disto. O fato de os denominarem “colaboradores” demonstra bem o que se 

quer esconder, bem como o que se quer evidenciar. Colaboradores são todos os 

funcionários, desde altos executivos, diretores, supervisores, líderes, técnicos, operários 

propriamente ditos etc. Com isto, através da linguagem, oculta-se a situação de classe, 

bem como evidencia-se um sentimento de que a empresa é de todos e que todos 

colaboram com a mesma. 

Por último, a exigência de unanimidade como componente do discurso 

público é uma tentativa dos dominadores de exercerem o poder evitando dissensões 

internas. Por cima de todas as contradições, desacordos etc. os grupos poderosos fazem 

um discurso que evita trazer à tona todas estas contradições. A unanimidade é esta 

tentativa de criar um discurso homogêneo no interior do bloco dominante com a 

intenção de atingir os subordinados, incrementando assim a capacidade de dominação 

do bloco dominante. Nas palavras do próprio Scott: “Sin enbargo, por encima de los 

hechos concretos, parece que la mayoria de los grupos dominantes hace un gran 

esfuerzo por alimentar una imagen pública de cohesión y de creencias comunes” 

(SCOTT, 2003, p. 92). 

As declarações dos trabalhadores que colaboraram com nossa pesquisa não 

foram, em grande medida, discursos públicos? A fala das classes dominantes e a fala 

das classes dominadas coincidem justamente por que a hegemonia simbólica dentro dos 

locais de trabalho é dada pelo bloco dominante. Disto resulta que temos que avaliar com 
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mais cautela e mais cuidado a autorrepresentação de classe e irmos aos substratos que 

geram tais autorrepresentações. O próprio Scott nos dá a senha para iniciarmos esta 

discussão. Por detrás do discurso público, emerge quieto, tremulante, inseguro, mas às 

vezes bastante intenso um discurso oculto feito pelas classes exploradas. Vejamos isto 

um pouco mais de perto. 

4.3. Contradições no discurso público: relações de trabalho e discurso oculto 

 

O grande mérito do trabalho de Scott (2003), como dissemos, foi reconhecer 

a existência do discurso público e analisá-lo nos elementos que o constituem. Da mesma 

feita, sua análise do discurso oculto, como inerente às relações de dominação e 

exploração é outro grande mérito de seu trabalho. Estas duas falas, expressão discursiva 

de classes sociais que digladiam aberta ou discretamente, compõem o leque de questões 

que envolvem a luta de classes. Não podemos escusar sua análise à pena de perdemos 

parte dos processos reais que constituem as relações de classe em nossa sociedade. 

As ideias, os sentimentos, os valores, as representações etc. são parte 

constituinte da realidade e geram práticas. É por isto que a análise dos elementos 

presentes nas falas dos trabalhadores entrevistados é reveladora da hegemonia das 

empresas no município de Quirinópolis.  O discurso público das empresas coaduna com 

o discurso público dos trabalhadores, que, ao fim e ao cabo, reproduzem o discurso 

público das empresas. 

Para Scott, periodicamente o discurso público é furado, ameaçado pelo 

discurso oculto, que ora ou outra emerge e se apresenta. Para o autor, para se identificar 

o discurso oculto, basta retirar os subordinados e explorados da “cena” de exploração, 

afastá-los dos sujeitos que exercem sobre eles o domínio e o controle e aí se verificará o 

que realmente pensa e sente. Por exemplo, pergunte-se a uma turma de estudantes o que 

pensam sobre seus professores. Na frente dos mesmos, o discurso será um, aquilo que 

os professores esperam ouvir. Este seria facilmente reconhecível como discurso público. 

Para identificar o discurso oculto, ou seja, o que pensam, falam os estudantes longe de 

seus mestres, será necessário retirá-los da cena pública, a qual é dominada pelos 

professores. 

De nossa parte, consideramos que isto, por si só, não nos permite ir muito 

além, pois há o processo de introjeção, por parte dos dominados, das representações e 

concepções dos dominantes. É necessário considerar este ponto da questão, pois o 

discurso público (o conjunto de concepções, valores, ideias, sentimentos etc.) comuns às 
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classes dominantes acabam por povoar também as concepções e valores das classes 

exploradas. Quando Scott isola este aspecto do problema, acaba por negligenciar um 

ponto fundamental na compreensão das representações, ou seja, o fato de que as ideias 

dominantes são as ideias das classes dominantes. 

Assim, não se trata somente de retirar os trabalhadores da “cena” de 

dominação para se obter dele informações que expressem os interesses de sua classe 

social. Justamente por considerar a questão do discurso como meramente discurso, ou 

seja, como falas e expressões dos grupos sociais e não entrar na análise propriamente 

dita das relações que geram este discurso, Scott obstrui um ponto importante do 

processo. As relações sociais são representadas nas consciências de todos e tais 

representações são hegemonizadas pelas classes dominantes, justamente por que elas 

detém o poder material (político e econômico). Tal monopólio do poder material lhes 

garante também o poder simbólico expresso nos discursos públicos. 

Contudo, nenhum monopólio é infalível. As contradições aparecem, por 

mais que os dominantes se esforcem por escondê-las. São justamente estas contradições 

que conseguimos perceber nas falas dos trabalhadores que contribuíram conosco em 

nossa pesquisa. Novamente reitero que não se trata de considerar a questão de que os 

trabalhadores tenham mentido deliberadamente para mim. Não considero a questão por 

este ponto de vista. Para nós, muito mais grave na análise é compreender como as 

representações dominantes se reproduzem nas falas dos dominados.  

No tópico anterior expusemos como as falas dos trabalhadores coadunam de 

maneira muito estreita com as falas das empresas. Hegemonia absoluta do discurso 

público. Agora, temos as condições de demonstrar como determinados aspectos fogem 

ao controle de tal discurso, acabando por transparecer alguns elementos que revelam 

contradições nas relações reais de produção existentes nas usinas e terceirizadas. Aqui, 

portanto, o discurso oculto emerge não como fala deliberada e consciente dos 

trabalhadores contra seus superiores e contra as relações às quais estão submetidos. Pelo 

contrário, aparece como expressão, muitas vezes inintencional, dos trabalhadores acerca 

das contradições presentes em seu cotidiano. 

Podemos verificar este tipo de situação na fala de Seu Hercélio, quando 

questionado a respeito das características do trabalho em equipe: 

 

P – E quando acontece algo que não dependa de você, que impeça que 

se cumpra uma meta, por exemplo?  
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R – Positivo. 

P – Você tem uma equipe, aí essa equipe, aí um ficou doente, outro 

não pode ir trabalhar etc. Aí não conseguiu cumprir o trabalho. Aí a 

equipe inteira é punida por causa disso? 

R – Positivo. Ela é punida na questão da retaliação.  (HERCÉLIO, 

2013). 

 

Quando, no tópico anterior, analisamos a questão do trabalho em equipe 

como estratégia organizativa das empresas, notamos como os trabalhadores a 

percebiam, ou seja, como equipes colaborativas, sem concorrência entre elas, as pessoas 

que as compunham eram todas aprazíveis etc. Contudo, o elemento que aparece aqui na 

fala deste trabalhador é o uso político desta estratégia de organizar o processo de 

trabalho. Quando se coloca uma equipe para funcionar e dá-se a meta para a equipe e 

não para o indivíduo x ou y, como ocorria no taylorismo/fordismo, tem-se a 

possibilidade de controle muito mais eficaz. A meta é da equipe. Esta meta é dada 

diariamente, ou dependendo do tipo de serviço (como reparos mecânicos, por exemplo) 

dias ou semanas. A equipe inteira deve se mobilizar para cumprir a meta, se não se 

cumpre: “é punida na questão da retaliação”, como disse Seu Hercélio. A punição 

consiste basicamente em perdas salariais. Assim, para que não se tenha perda salarial, 

um trabalhador observa o trabalho do outro para que a meta seja cumprida. Ou seja, 

existe uma pressão velada que se coloca de maneira impessoal perante todos os 

trabalhadores da equipe e das várias equipes. Esta pressão velada, que se manifesta 

através do medo da perda salarial, do controle de um trabalhador sobre outro etc. é uma 

estratégia bastante eficaz de pressionar o trabalhador em dois pontos: a) cumprimento 

das metas estabelecidas; b) qualidade do trabalho feito. Ou seja, contrariamente ao que 

se passa no taylorismo/fordismo, que exigia equipes e técnicos de controle de qualidade, 

isto agora é feito pelo próprio trabalhador, pois o trabalho desta equipe alimentará o 

trabalho da equipe seguinte. 

Ainda, pensando do ponto de vista como as empresas pensam e organizam o 

processo de trabalho, é necessário trazer, para completar a discussão acerca do caráter 

político das equipes de trabalho, o papel também político dos líderes de equipe. O líder 

é uma figura central nas frentes de trabalho, pois é o esteio a partir do qual se estende o 

conjunto de atividades de cada indivíduo e de cada equipe. O líder já chega no locus de 

trabalho com as metas estabelecidas pelo controle (departamento das usinas responsável 

por organizar globalmente o processo de produção). As metas de cada área, de cada 

equipe e por conseguinte de cada indivíduo são pensadas nos escritórios das usinas e 
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repassadas de cima para baixo por várias hierarquias até sua efetivação propriamente 

dita no campo de trabalho. O líder de equipe cumpre papel fundamental nesta cadeia de 

informações. Seu papel é manter a equipe focada, unida, motivada e cumprindo as 

metas. Parece, à primeira vista trabalho bastante fácil, visto o líder não “pegar no 

pesado mesmo”, como nos disse um trabalhador. Sua função é “só liderar mesmo”. Ou 

seja, o líder tem papel de controle sobre os demais trabalhadores. São os membros 

imediatamente superiores aos operários propriamente ditos. Sua função é, contudo, 

bastante complexa, pois ele deve fazer tudo isto num clima de paz e sem gerar tensões. 

Ou seja, o papel do líder é fazer os trabalhadores trabalharem toda a jornada de trabalho, 

cumprirem a meta sem que surja ali grandes tensões. Se caso um determinado líder não 

consiga manter este clima harmônico, seu destino é facilmente resolvido pela empresa: 

demissão. Mesmo assim, pelo que percebi em minhas conversas com os trabalhadores, o 

cargo de líder é bastante tentador, pois o salário é muito superior aos dos motoristas-

operadores, rurícolas, mecânicos etc. 

Como nos fala aqui, por exemplo, Lelis: 

 

P – O líder ganha uma porção considerável a mais que os demais...? 

R1 – Ganha.O líder hoje tá em torno de 7 mil reais, 7 e meio, o líder. 

O nosso tá tirando 1800.  

P – 1800 de gratificação de ser líder? 

R1 – Não, 1800 é o salário nosso né?  

P – Ah tá. 

R1 – Do motorista-operador. O do líder é em torno de 7 mil.  

P – A diferença é muito grande. 

R1 - Só o do líder porque o dos outros funcionários é mais baixo. É 

mais fácil ser mandado embora do que outro funcionário mais baixo.  

(LELIS, 2003) 

 

Ou seja, ser líder é estar na corda bamba para ganhar salários mais elevados 

e garantir que as metas sejam cumpridas sem criar tensões nas equipes de trabalho. 

Novamente, é perceptível aqui mais uma estratégia da empresa para criar uma espécie 

de pressão velada sobre os trabalhadores, pois o líder, como vimos no tópico anterior, é 

aquele que “ouve” o trabalhador, que é “bacana”, que “sabe passar as ordens sem ser 

grosseiro” etc. mas é simultaneamente aquele que garante o cumprimento das metas em 

cada equipe sem que aquela equipe se sinta sobre-pressionada.  

Mas além destas estratégias, diríamos, mais sutis, existem outras que são 

mais intensas. É sempre bom lembrar que o setor sucro-energético situado no município 

de Quirinópolis é o mais moderno em Goiás. Quase 100% do plantio e do corte de cana 
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no município é mecanizado, ficando de fora somente alguns poucos lugares cujo declive 

não permite o uso do maquinário, bem como encosta de rodovia etc. O processo de 

automatização da produção é bastante elevado. As usinas do município apresentam uma 

composição orgânica do capital bastante elevada. Mas como disse Marx, a maquinaria 

não veio para aliviar o trabalho de nenhum trabalhador, pelo contrário, sua função é 

aumentar o processo de valorização do capital, portanto, de extrair mais-valor. 

Numa situação desta, na qual a mecanização do processo de preparo de solo, 

plantio, colheita, transporte e processamento industrial para obtenção de energia e 

álcool é tão intensa, o que justifica, por exemplo, a fala que segue. Perguntei ao Seu 

Celso: 

 

P – Quantas horas por dia e por semana você trabalha? 

R1 – 48 horas semanal.  

P – 48 horas semanal. 

R1 – É 5 por 1, trabalhamos 5 dias e temos um dia de folga.  

P – Ah, então o trabalho é de domingo a domingo? 

R1 – Não, é cinco dias, igualzinho eu folguei sábado, agora folgo 

amanhã. Amanhã é minha folga, na sexta. Sábado passado eu folguei 

(CELSO, 2003). 

 

Percebe-se ai um claro exemplo de intensificação e precarização das 

relações de trabalho. A jornada semanal de trabalho não deve exceder a 44 horas, 

conforme legislação em vigor. O sistema 5/1 cria uma estratégia de burla de tal 

regulamentação, na medida em que não organiza a jornada em dias de meio de semana e 

dias de finais de semana. Se o trabalhador folga um dia a cada cinco, está garantida sua 

folga semanal. Contudo, contabilizando o trabalho individualmente, o que se percebe é 

que o trabalhador trabalha seis dias por semana e neste seis dias, oito horas por dia, 

dando um total de 48 horas, ou seja, há um ganho semanal para a empresa, por 

trabalhador, de quatro horas.   Além disto, há que se considerar outros impactos desta 

disposição da jornada semanal de trabalho. Considerando que a cada cinco dias corridos 

de trabalho há uma folga, os finais de semana, sábados e domingos só são folga para o 

trabalhador em média de 35 a 40 dias, o que tem implicações nas relações familiares, 

visto o conjunto da família geralmente folgar nos finais de semana. Ou seja, há um 

excesso de trabalho, com folgas semanais bastante irregulares. 

Ainda, tentando perceber alguns elementos que pulam da fala dos 

trabalhadores, buscando identificar rasgos que o discurso oculto provoca no discurso 

público, quando perguntado acerca dos acidentes de trabalho, nos responde Solano: 
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Então se o cara tivesse prestado atenção. Não tinha passado né. Cê vai 

bater um pneu uma coisa. Igual os meninos tava falando, bateu o pneu 

ali, não tinha acontecido isso. E agora assim, muito difícil de 

acontecer. Acidentizinho bobo acontece né, mas é por falta de atenção 

né. E a usina cobra muito isso de nós. Desce do caminhão dá uma 

voltinha no veículo antes de “fasta”. Vê se não tem nada atrás. Desce 

primeiro, vê se não tem nenhum pneu estourado. Velocidade no 

máximo é 70 por hora. (SOLANO, 2003) 

 

O contexto desta pergunta remonta a um caso que vários trabalhadores me 

citaram acerca de uma morte por atropelamento que ocorreu na Usina Boa Vista. Não 

me interessa aí este acidente que culminou na morte do trabalhador, mas sim a fala de 

Solando quando diz: “Acidentizinho bobo acontece né (...)”. Este “acidentizinho bobo” 

é o cotidiano, o diário, o ordinário que é naturalizado pelo trabalhador. Infelizmente não 

tivemos condições de obter dados numéricos acerca dos acidentes de trabalho presentes 

nas duas usinas, mas falas como esta nos dão uma certa medida do problema. Contudo, 

a tabela 7 demonstra, em escala estadual, o problema que envolve os acidentes e 

doenças do trabalho provocadas pela atividade sucroenergética. Só no ano de 2013 

foram registrados em Goiás 1.910 casos de acidentes de trabalho e doenças do trabalho 

com e sem Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. Naturalmente que este dado 

não se refere ao município de Quirinópolis, mas dá uma dimensão de como o setor 

provoca este tipo de situações nas relações trabalhistas. 

 

Tabela 7: Número de acidentes e doença do trabalho em Goiás – 2013 

 

Típico-Com 

Cat 

Trajeto-Com 

Cat 

Doença do Trabalho-Com 

Cat Sem Cat Total 

Cultivo de Cana-De-Açúcar 243 20 16 49 328 

Fabricação de Açúcar em Bruto 456 15 1 35 507 

Fabricação de Açúcar Refinado 0 0 0 1 1 

Fabricação de álcool 930 34 3 107 1074 

Total 1629 69 20 192 1910 

Fonte: CAGED, 2013 

      

Isto evidencia uma parte do discurso público das empresas presente nas 

falas dos trabalhadores. Quando indagados com relação a estes aspectos: acidente de 

trabalho, cumprimento de metas, trabalho sobre pressão etc. todos foram unânimes em 

dizer que este tipo de coisa não acontece, mas uma fala como de Seu Solano nos 

permite aduzir que determinadas questões são naturalizadas pelos trabalhadores e não 

são, portanto, sentidas como problemas. 
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Mas um outro aspecto que nos permite ir ainda um pouco mais além do 

discurso do público, é anotar a rotatividade de trabalhadores nas empresas, ou seja, 

contratação/demissão. Se a o processo real, cotidiano se dá como nos faz parecer o 

discurso público, temos que admitir que a rotatividade é bastante pequena, pois 

dificilmente, em nossa sociedade, se deixa um emprego que te valoriza, paga bem e no 

qual você se sente bem e é feliz. 

Neste ponto exato do problema, há duas tendências de afirmações: a) uma 

que afirma que não existe rotatividade nenhuma, que é escolha do próprio trabalhador 

sair ou não; e b) outra que afirma que na verdade existe sim uma grande rotatividade. 

Vejamos isto com um pouco mais de detalhes. 

A primeira tendência de afirmações aparece, por exemplo, em falas como 

esta: 

 

R – Pelas leis da usina, ele [o trabalhador] tem que ficar um ano numa 

função que ele entrou em si. Para mudar o registro dele na parte 

burocrática da indústria, mas isso não impede que um líder, um 

coordenador troque ele de área, mas tipo, ele vai continuar ganhando o 

mesmo salário, vai ter o mesmo registro no crachá, na sua função na 

carteira, aí um ano depois ele pode ser transferido sim 

burocraticamente.  

P – Ah sim. E de o trabalhador entrar na usina e ficar lá trabalhando 

dois meses e depois sair? Simplesmente ir em borá e não voltar mais. 

“Não quero mais trabalhar nisso aqui!” 

R – Ele tem cerca de 3 meses de experiência. Ele tá sendo observado, 

como é que ele sai se corre tudo bem. Mas a indústria assim não 

dispensa funcionário. 

P – Mas o cara sair, simplesmente, sair.  

R – É opção dele.  

P – Opcional. 

R –É. (AVELINO, 2003) 

 

Com relação à segunda perspectiva, ou seja, de que na verdade existe sim 

uma grande rotatividade de trabalhadores nas usinas, podemos encontrar exemplos em 

falas como esta: 

P – E de o trabalhador trabalhar uns dias e não voltar mais, tem? 

R1 e R2 – Tem! 

R2 – Tem muito. 

P – Do cara vai lá trabalha uma semana e não volta mais. 

R1 – Tem uns que trabalha dois dias e num vai mais. (BIRA, 2003) 

R2 – É porque a maioria é trabalho braçal. Aí o camarada chega lá 

tem que pegar na enxada, uma foice, daí ele vai lá dois dias e pensa: 

Não, eu não vou dá conta. (ADONIS, 2003)  
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São duas falas contraditórias. Como resolvermos esta questão sem optarmos 

arbitrariamente por uma ou por outra? Diante deste impasse, tivemos, pois de consultar 

outras fontes de informação para validar uma das duas perspectivas: 

 

Tabela 8: Rotatividade de trabalhadores do Setor Sucro-energético no Município de 

Quirinópolis/GO – 2013 

Admitidos/Desligados 

Cultivo de Cana-De-

Açúcar 

Fabricação de Açúcar em 

Bruto 

Fabricação de 

álcool Total 

          

Admitidos 186 754 533 1473 

Desligados 286 516 616 1418 

Total 472 1270 1149 2891 

CAGED, 2013 

     

Considerando que o agregado de dados nesta tabela se dá por município e 

por setor de atividade, é de se considerar que vários dos trabalhadores aí presentes nesta 

tabela não pertençam a nenhuma das usinas do município de Quirinópolis. Contudo, 

também considerando que a produção de álcool no município é única e exclusivamente 

feita pelas usinas, desta tabela, no mínimo 616 trabalhadores foram demitidos e 533 

admitidos. Ou seja, isto dá uma dimensão de que, de fato, a rotatividade de 

trabalhadores nestas usinas é algo a ser levado em consideração. Nesta perspectiva, 

temos de ficar com a tendência de afirmações dos trabalhadores que atestam a alta 

rotatividade dentro das empresas. Isto, naturalmente, nos conduz a no mínimo 

questionar o discurso público presente nas falas dos trabalhadores, bem como nos 

documentos das empresas. Este discurso, de fato, escamoteia uma realidade que é 

negada, em grande medida, pela rotatividade demonstrada nesta tabela. Não é o casão 

aqui de se analisar se tal rotatividade deve-se a justa causa, abstinência, absenteísmo ou 

qualquer outro motivo. Ela somente nos indica que algo subjacente ocorre no interior 

das relações de trabalho e às quais devemos considerar com cuidado. A fala dos 

trabalhadores que conosco colaboraram demonstra os dois lados do processo de trabalho 

evidenciado nas usinas: a) a autorrepresentação que os grupos gestores e capitalistas das 

usinas tem de si mesmos – o discurso público; b) as relações reais, concretas que 

aparecem através de um discurso oculto que fura, que rasga o véu do discurso público
67

. 

                                                 
67

 Como já salientamos na introdução a este capítulo, não tivemos a oportunidade de entrevistar diretores 

das usinas, contudo, insistimos muito nisto. Em uma de nossas investidas, dialogamos com um (a) 

funcionário (a) de Recursos Humanos em cujas funções estão a triagem de novos candidatos a trabalhar 

nas usinas. Como não nos concedeu qualquer entrevista, a informação que disponibilizo aqui foi obtida in 

off. Perguntei, de modo despretensioso, se havia na empresa grande rotatividade de trabalhadores, visto a 
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Outros elementos que atestam efetivamente que existem contradições no 

processo de trabalho que se expressam através deste discurso oculto são os vários autos 

de infração emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, através da 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás. Estes autos de infração 

versam sobre vários problemas identificados pelos Auditores do Trabalho nas duas 

usinas. Infrações desde descumprimento da legislação que versa sobre a jornada de 

trabalho, descumprimentos dos Termos de Ajuste de Conduta – TAC, das Convenções 

Coletivas etc. Selecionamos aqui alguns exemplos a título de ilustração de como as 

usinas burlam alguns destes regulamentos. 

Como podemos observar na citação abaixo, na qual vários elementos que 

precarizam as relações de trabalho estão presentes.  

 

Mas vários outros fatores estavam presentes: a) apesar de os, 

motoristas canavieiros executarem idênticas tarefas, a contraprestação 

pelos serviços variava conforme fosse a contratante (intermediadora 

de mão-de-obra). Alguns tinham plano de saúde, outros não; alguns 

recebiam vale alimentação de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), 

alguns de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e outros nada recebiam; 

b) a falta de condições de trabalho também foi um dos temas que mais 

geraram reclamações, principalmente no que se refere a áreas de 

vivência, pois não tinham local para tomar suas refeições, não 

dispunham de bebedouro de água potável no pátio bate-volta, não 

possuíam local para descansar quando estavam aguardando ordens da 

usina para fazer nova viagem, etc; c) diferentemente dos trabalhadores 

da indústria, os motoristas canavieiros não recebem alimentação (são 

"bóias-fria”); d) são obrigados a executar outras atividades que não a 

de motorista, uma vez que a usina determina aos motoristas que estes 

devem sempre limpar as faixas reflexivas das carretas rodotrens, 

dentre outras reclamações; e) não possuíam controle de jornada de 

trabalho (MTE, 2013,p. 3). 

 

Segundo este auto de infração de n°. 201.078.767 sofriam com este tipo de 

problema, quando da autuação, mais de 278 trabalhadores. Problemas de diversas 

ordens podem ser observados nesta citação: a) segregação e tratamento diferencial entre 

terceirizados e trabalhadores da usina; b) condições e ambiente de trabalho precários
68

; 

                                                                                                                                               
pessoa com quem dialogava trabalhar justamente na triagem de novos candidatos. A resposta veio 

confirmando os dados que agora apresento, embora o indivíduo em questão não quisesse disponibilizar 

nenhum dado estatístico.  
68

 Sobre as condições de trabalho, o auto de infração n°. 201.079.976 registra: “Então, o motorista 

canavieiro fica aguardando sua vez no pátio para sair novamente e fazer outra viagem. Acontece que 

neste local onde ficam aguardando não tem água para beber e muito menos para encherem suas garrafas 

térmicas. Se o trabalhar quiser assim proceder ele tem que percorrer urna grande distância, mais de 500m, 

e, além disso, administrar a restrição imposta pela usina -de não poder "sair do lado do caminhão". 
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c) execução de atividades para além daquelas para as quais foram contratados etc. Estes 

pontos já denunciam uma certa intensificação do processo de exploração, sobretudo 

sobre os trabalhadores das empresas terceirizadas. 

O auto de infração n°. 201.079.933 denuncia um outro problema, que se 

repete em vários outros autos de infração em anos diferentes, o que anuncia que é 

problema recorrente dentro das usinas. Trata-se do problema do controle da jornada de 

trabalho. Sendo o controle praticado de forma irregular (fato que atingia segundo este 

auto de infração mais de 1500 trabalhadores) ou simplesmente não executado (fato que 

atingia 250 trabalhadores) denuncia uma possibilidade de extensão, intensificação etc. 

da jornada de trabalho por parte das usinas e terceirizadas. 

 

A referida infração era praticada de duas formas distintas: primeiro 

porque não havia nenhum tipo de controle de jornada dos mais de 250 

(duzentos e cinquenta) motoristas canavieiros; segundo porque o 

controle de jornada dos mais de mil trabalhadores do campo da Usina 

Boa Vista S.A. era feito por meio de registro eletrônico que não tem 

nenhuma validade legal. Isso porque o equipamento usado para coleta 

das informações (uma espécie de coletor eletrônico manual) não 

atende à Portaria MTE n. 1510/2009, não sendo o REP (Registro 

Eletrônico de Pontos) credenciado pelo MTE (Ministério do Trabalho 

e Emprego), conforme determina a referida norma legal (MTE, 2013, 

p. 42).  

 

O auto de infração n°. 201.080.001 registra um problema que é citado em 

vários outros autos, bem como na fala dos próprios trabalhadores, que é o tratamento 

discriminatório que as usinas dão aos trabalhadores das terceirizadas. O fato de ser 

trabalhador de qualquer terceirizada, em qualquer atividade de trabalho, já é condição 

para se ter salário inferior, tratamento diferenciado (precarizado) por parte da usina etc. 

Vejamos o que diz o referido auto de infração: 

 

No entanto, os motoristas canavieiros, mesmo quando estavam no 

pátio da indústria no horário de almoço/janta, não podiam usar as 

instalações destas para tomarem suas refeições, tendo que fazê-lo no 

próprio pátio bate-volta, sob as intempéries ou dentro dos próprios 

caminhões (...). Além de não receberem alimentação da empresa 

(eram “bóias-frias") e não terem local para guardar suas marmitas, tais 

trabalhadores sequer podiam frequentar o refeitório da empresa, tendo 

que tomar suas refeições no próprio local de trabalho (MTE, 2013, p. 

46). 

                                                                                                                                               
Ressaltamos que a falta d'água no local foi uma reclamação que partiu da maioria dos motoristas 

canavieiros, não sendo uma reivindicação isolada” (MTE, 2013, p. 44). 
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O mesmo problema das terceirizadas é citado novamente no auto de 

infração n°. 201.079.950, cuja ementa afirma: “deixar de estender aos trabalhadores de 

empresa contratada as mesmas condições de higiene e conforto oferecidas aos próprios 

empregados” (MTE, 2013, p. 48). 

Este tipo de tratamento diferencial acaba por se configurar em importante 

estratégia de controle das relações contraditórias de trabalho. A crítica é retirada do foco 

essencial, ou seja, que é a própria existência de relações capitalistas de produção, o que 

implica em necessariamente se estabelecer relações de exploração. Ao desfocar a 

crítica, o essencial fica preservado. Dirigir críticas à maneira como as terceirizadas 

lidam com seus trabalhadores, é negligenciar o processo global que se instaura nas 

empresas. Como atestam os próprios autos de infração feitos pelo MTE/GO, os 

trabalhos executados pelas terceirizadas são parte da mecânica global do processo de 

produção dentro das usinas. Em verdade, toda a atividade das terceirizadas é 

centralizada e controlada pelas usinas. Deste modo, separar as relações de trabalho 

existentes entre as terceirizadas e seus trabalhadores e entre as usinas é um equívoco, 

pois são todos parte do mesmo processo. 

Como já demonstrou Harvey (1992), a terceirização é uma estratégia 

toyotista de organizar o processo de trabalho, que consiste em repassar para outras 

empresas atividades que antes eram executadas internamente. A terceirização provoca 

terceirizações sucessivas e quanto mais distante está a empresa terceirizada da empresa 

principal, mais precário é o trabalho. Por exemplo, em nosso caso específico que ora 

analisamos. A usina (empresa principal) terceiriza o processo de transporte de cana do 

campo até a indústria. Esta empresa terceirizada, por sua vez, terceiriza parte de seu 

trabalho. Por exemplo, se ela conta em seu quadro de trabalhadores com 20 motoristas, 

mas o trabalho por ela contratado da usina demanda 40, a terceirizada então, 

“quarteiriza” estes outros 20 trabalhadores, que são de outra empresa. Este tipo de 

situação é citado em inúmeros autos de infração e algo que sempre é destacado pelos 

Auditores do Trabalho é o fato de que quanto mais distante está o trabalhador da 

empresa principal, ou seja, da usina, mais precária é sua situação. 

O problema das abordagens dos Auditores neste ínterin é o fato de deixarem 

de perceber o fenômeno da terceirização como um fenômeno instituinte da nova lógica 

de organização do trabalho, típica da acumulação integral. Este tipo de percepção pode 

ser evidenciado na seguinte observação de um auditor do trabalho: 
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Apesar de algumas irregularidades constadas pela fiscalização, a 

Usina Boa Vista ainda pode ser considerada uma das melhores do 

seguimento no estado de Goiás, no que concerne ao cumprimento da 

legislação trabalhista, especialmente as normas de segurança e saúde 

no trabalho. O principal problema é a terceirização desenfreada das 

atividades (MTE, 2013, p. 3). 

 

Ou seja, a terceirização é “o principal problema”. Mas a terceirização é parte 

instituinte da realização do processo de trabalho. Ela não é algo separado do que são as 

usinas, embora juridicamente o seja. Se se toma o processo de trabalho como totalidade, 

é indiferente para a realização do processo se ele é feito por entidades jurídicas distintas. 

Isto não muda a essência do processo, sendo muito mais na verdade uma estratégia de 

valorização do capital. A precarização evidenciada sobretudo nas terceirizadas é parte 

do processo global de precarização das relações de trabalho típicas do regime de 

acumulação integral. 

Mas a precarização não acontece somente no interior das terceirizadas. A 

própria usina também contribui com isto. O auto de infração n°. 201.080.141 acusa a 

usina Boa Vista de:  

 

Deixar de disponibilizar nas frentes de trabalho instalações sanitárias 

compostas de vasos sanitários e lavatórios ou disponibilizar, nas 

frentes de trabalho, instalações sanitárias compostas de vasos 

sanitários e lavatórios, em proporção inferior a um conjunto para cada 

grupo de 40 trabalhadores ou fração, ou disponibilizar, nas frentes de 

trabalho, instalações sanitárias em desacordo com o disposto na NR-

31 (MTE, 2013, p. 54). 

 

Novamente o problema da discriminação dentro da usina. O auto de 

infração n°. 201.080.117 (MTE, 2013) aborda o problema da discriminação por parte da 

Usina Boa Vista com relação aos trabalhadores da área industrial e agrícola, bem como 

com relação aos trabalhadores próprios da Usina e das terceirizadas. Este auto de 

infração dispõe acerca do tratamento diferencial dado pela Usina acerca dos 

procedimentos de alimentação de ambas as categorias de trabalhadores, sendo que uma, 

a industrial, dispõe de restaurante amplo e confortável e a outra, a rural, mesmo 

laborando perto da Usina não pode entrar nas dependências do restaurante
69

. O mesmo 
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 Nos termos do auto citado, lê-se: “No entanto, os trabalhadores rurais foram excluídos 

injustificadamente de tal benefício, não tendo outra opção senão serem "bóias-frias". No caso do pessoal 

que labora no primeiro turno, por exemplo, eles têm que preparar a refeição, ainda na madrugada, entre as 



200 

 

 

vale para as terceirizadas, que, como já citamos, mesmo os trabalhadores estando nas 

dependências da indústria, onde está sediado o restaurante, tem que fazer sua 

alimentação em qualquer lugar, sujeito às intempéries climáticas etc. 

Estes problemas citados até agora foram identificados na Usina Boa Vista. 

São também verificados na Usina São João. Não convém aqui cansar o leitor com 

informações da mesma qualidade. É importante ressaltar novas informações que 

aduzem à nossa tese de que existem contradições sérias nas relações de trabalho. Na 

Usina São João, segundo o auto de infração de n° 020381948 feito pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, lê-se: 

 

Em fiscalização realizada na empresa acima indicada, foi constado 

que o empregador deixou de conceder um intervalo para repouso ou 

alimentação de, no mínimo 1:00 hora, quando o trabalho foi contínuo 

e cuja duração excedeu de 6 horas de trabalho a diversos empregados, 

conforme registrado nos controles de jornada de trabalho (MTE, 2011, 

p. 4).  

 

Também, no auto de infração n°. 020381956 registra-se a seguinte infração 

por parte da Usina São João: “Deixar de conceder período mínimo de 11 horas 

consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho” (MTE, 2011, p. 5). 

No auto de infração n°. 021381930, que versa sobre a jornada de trabalho, 

lê-se: 

 

Em fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho na empresa 

acima qualificada, foi constado que o referido empregador prorrogou a 

jornada normal de trabalho de inúmeros empregado, além do limite 

legal de 2 (duas) horas diárias, sem qualquer justificativa legal. Entre 

os empregados encontrados na situação acima cito o Sr. (...), que 

trabalhou no dia 18/03/2011 das 05:18 h às 20:54 h com intervalo ou 

repouso para alimentação das 11:01 h às 12:00 h conforme registrado 

em controle de ponto em março de 2011 (MTE, 2011, p. 3) 

 

A jornada de trabalho chegou, no caso específico deste trabalhador a 15:36, 

computando aí também o período para repouso e alimentação, o qual o trabalhador 

cumpre dentro das dependências da Usina. Assim, este exemplo ilustra bem a que ponto 

                                                                                                                                               
4h e 5h30min, antes da chegada do veículo (ônibus) que os transporta até às frentes de trabalho no campo. 

Em verdade, a alimentação consumida por esses trabalhadores rurais não os provém dos nutrientes 

minimamente necessários. Alguns consomem apenas arroz, feijão e carne. Nada mais. Deixam de 

consumir alimentos indispensáveis ao adequado funcionamento orgânico, tais como verduras, legumes, 

vegetais, frutas, dentre outros. Cerca de 1.800 (um mil e oitocentos) empregados que laboram nas 

lavouras de cana-de-açúcar, sejam eles serviços gerais ou operadores de máquinas agrícolas, são 

preteridos do benefício da alimentação, sem qualquer justificativa legal” (MTE, 2013, p. 58). 
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pode chegar o nível de exploração da força de trabalho dentro destas áreas super-

modernas da produção de etanol em Goiás.  

Diante do exposto, indaga-se: há algum tipo de resistência efetivada pelos 

trabalhadores no município de Quirinópolis? Qual sua natureza? Como agem? Ou, 

diversamente, devido o predomínio do discurso público nas usinas, todas as 

contradições agora expostas são subsumidas? Vejamos isto com maior proximidade. 

4.4. Classe operária e nulidade política 

 

As classes sociais só existem nos seus relacionamentos recíprocos (MAIA, 

2011). É um equívoco considerá-las de forma estanque, como por exemplo, fazem 

aqueles que partem da ideologia da estratificação social. A divisão da sociedade feita 

por estes ideólogos em classe alta, baixa e média ou entre classes A, B, C, D etc. é um 

procedimento metodológico que não consegue compreender um elemento essencial na 

definição das classes sociais, ou seja, estas se conformam a partir de uma determinada 

posição na divisão social do trabalho e esta posição configura determinados interesses, 

valores, mentalidade etc. Pelo fato de se colocarem em distintos lugares e hierarquias na 

divisão social do trabalho, o relacionamento entre as classes é essencialmente marcado 

por conflitos, de grande ou pequena envergadura. O que não se pode abolir é o próprio 

conflito. Deste modo, as ideologias da estratificação social muito contribuem para uma 

certa leitura míope da relação entre as classes sociais
70

. 

De nosso ponto de vista, as classes sociais são uma realidade que existe em 

si mesma, cabendo à consciência apreendê-la e analisá-la. As ideologias da 

estratificação social, pelo contrário, criam critérios arbitrários e aplicam à realidade 

criando as classes sociais de acordo com estes critérios. Neste modo de proceder, a 

existência e quantidade de classes sociais depende dos critérios elencados pelo 

pesquisador. Numa perspectiva marxista, tal procedimento não tem lugar, visto o 

marxismo compreender os conceitos como expressão da realidade (KORSCH, 1977; 

VIANA, 2007). As classes sociais são, portanto, realidades concretas que existem e se 

relacionam independentemente de a consciência teórica ter ou não as compreendido 

adequadamente. 

A divisão social do trabalho é nosso ponto de partida. A sociedade 

capitalista leva tal divisão a uma complexidade, amplitude e escala nunca antes 
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 Para uma crítica aprofundada e detalhada de tais ideologias, bem como para uma proposição de uma 

leitura marxista das classes sociais, cf: (VIANA, 2012). 
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verificada na história da humanidade. O modo de produção capitalista amplia e 

complexifica a divisão do trabalho ao ponto de se verificar uma dinâmica que seria 

pouco observável em sociedades pré-capitalistas e não-capitalistas.  A existência das 

classes sociais assenta, pois na divisão do trabalho. Esta divisão é condicionada pelo 

modo de produção. O modo de produção capitalista funda-se na produção de mais-

valor. A produção de mais-valor tem como substrato necessário, do ponto de vista do 

relacionamento de classes, a contradição entre burguesia e proletariado. Estas são as 

classes fundamentais deste modo de produção. 

Contudo, como demonstramos em Maia (2011), bem como o demonstrou 

também Viana (2012), reduzir a concepção marxista das classes sociais a unicamente 

estas duas classes é um equívoco sem igual. Isto não está presente nas teses de Marx, 

nem de seus melhores continuadores. Muito menos conforma-se como uma leitura 

correta da realidade. Mesmo ambas comportam vários estratos e frações. Por exemplo, 

considerando-se a classe capitalista, ou seja, a detentora dos meios de produção e 

apropriadora do mais-valor, verifica-e em seu interior a existência de várias frações, 

como por exemplo: burguesia comercial, industrial, financeira, agrícola, educacional 

etc. Ou seja, para cada aprofundamento da divisão do trabalho, complexifica-se também 

a composição de classe em várias frações. O mesmo também é verificável para a classe 

operária, entendida como aquela que produz mais-valor. O proletariado divide-se em 

proletariado fabril, de minas, construção civil, agrícola etc. 

Mas além destas duas classes, surge uma outra que também comporta vários 

estratos e frações: a burocracia. A burocracia, como classe social, ou seja, aquele grupo 

de indivíduos responsáveis pela gestão de instituições alargou-se de modo considerável 

durante o século 20, embora já fosse notável sua existência em momentos anteriores. A 

burocracia encontra seu locus preferencial na instituição estatal, dividindo-se em 

burocracia governamental (nas democracias eleitas geralmente de quatro em quatro 

anos) e burocracia estatal permanente (magistrados, concursados etc.). Mas além da 

burocracia estatal, verifica-se outras frações desta classe, como por exemplo, a 

burocracia sindical, partidária, eclesial, empresarial etc. Ou seja, trata-se de um conjunto 

de frações que se alarga cada vez mais, quanto mais se aprofunda a divisão do trabalho. 

Quanto mais instituições são criadas dentro da sociedade capitalista, mais se aprofunda 

e se complexifica o número de estratos e frações da classe burocrática. 

Mas além destas, outras classes também são verificáveis, como por 

exemplo, a classe intelectual, que também comporta várias frações e estratos (artistas, 
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jornalistas, cientistas, técnicos, teólogos, filósofos etc.). O que define, de modo geral, a 

classe intelectual é o fato de seu modo de atividade lidar com a produção, reprodução e 

divulgação do trabalho intelectual.  

Também outras classes se colocam dentro do conjunto da sociedade 

capitalista: as classes subalternas das formas de regularização (VIANA, 2012), que são 

as classes improdutivas ligadas a trabalhos de serviços gerais, administração etc. dentro 

das instituições, notadamente as estatais; os trabalhadores domésticos ou como 

denominava Marx (1983), a classe serviçal; os camponeses; os artesãos; o 

lumpemproletariado etc. 

Ou seja, como é possível observar a partir desta rápida descrição, a relação 

de classes na sociedade capitalista é muito mais complexa do que geralmente se coloca, 

notadamente pelas concepções “marxistas” mais ortodoxas ligadas sobretudo ao 

bolchevismo e à social-democracia. Não podemos reduzir as relações de classe a 

somente burguesia e proletariado. 

Uma outra classe joga papel fundamental neste processo todo: a burocracia. 

Do que nos interessa aqui, de imediato, para o prosseguimento de nossa análise das 

relações de trabalho no setor sucro-energético em Goiás, notadamente em Quirinópolis, 

é a análise de uma fração desta classe: a burocracia sindical. Os sindicatos surgem como 

organizações de trabalhadores, feitas por trabalhadores em meados do século 19. Neste 

momento histórico, os sindicatos comportaram certa radicalidade, chegando a existir em 

seu interior propostas que visavam uma transformação radical da sociedade capitalista: 

o anarco-sindicalismo e o sindicalismo revolucionário
71

. 

Com o desenvolvimento mesmo da sociedade capitalista, a evolução de suas 

formas estatais, a democracia etc. os sindicatos passaram a ser instituições integradas à 

dinâmica institucional do capitalismo. As leis de greve, que já eram anunciadas no 

século 19, com o advento do século 20 se tornaram cada vez mais amplas e articuladas 

com a legislação sindical, trabalhista etc. Os sindicatos que eram organizações de 

trabalhadores passaram a ser incorporados à própria dinâmica das instituições do 

capital. Mas além deste aspecto meramente institucional, um outro a ser levado em 

conta diz respeito ao próprio crescimento e empoderamento dos sindicatos que 
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passaram a ser poderosas organizações, em sua maioria dominadas por partidos 

políticos, pelas empresas ou mesmo pelo Estado.  

No interior da instituição sindical começa a se desenvolver uma camada de 

dirigentes e esta camada passa a se diferenciar e se distanciar cada vez mais do conjunto 

da classe trabalhadora a qual pretensamente representa. A esta camada de dirigentes 

sindicais podemos dar o nome de burocracia sindical. Sim, trata-se de outra classe 

social. O burocrata sindical não é mais operário, mas sim, uma fração da classe social 

burocrática. Uma fração de estrato inferior, mas mesmo assim, uma fração da 

burocracia. Isto se torna ainda mais radical com a criação das conhecidas centrais 

sindicais, federações de sindicatos etc. que congregam num mesmo corpo institucional 

vários sindicatos de uma mesma categoria ou mesmo de várias categorias. Quanto mais 

alto sobe na hierarquia dos sindicatos, das centrais sindicais, federações e 

confederações, mais distante se torna o dirigente da base do sindicato. 

Estas centrais passam a administrar poderosos recursos, tráfico de 

influências junto à burocracia estatal, empresas etc. Isto faz com que desenvolvam 

interesses próprios, muitas vezes antagônicos aos dos próprios trabalhadores. Isto, em 

não raros momentos coloca a “base” contra as direções e obviamente, as direções contra 

as bases. A luta dos operários passa também, agora, a ser contra as instituições que 

pretensamente os representariam. 

Este processo, descrito aqui num nível de generalização bastante elevado, é 

evidenciado em todos os lugares onde a instituição sindical se apresenta. No Brasil foi a 

mesma coisa e em Goiás, de forma mais específica, também. Não é objetivo meu aqui 

analisar em detalhes a história do sindicalismo em Goiás, o que demandaria pelo menos 

outra tese a ser escrita. O que nos interessa aqui é que este processo descrito evidencia-

se com certa clareza nas instituições sindicais presentes no município de Quirinópolis. 

São três as instituições sindicais ligadas ao setor sucro-energético, lá 

presentes: 1) Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR; 2) Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias, Agroindústrias e Fábricas de Álcool e Açúcar do Vale do Paranaíba – 

SINDICANA; e 3) Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Operadores do Setor 

Sucro-Alcooleiro – SITROSUCO. 

O STR, segundo informações obtidas com o presidente do sindicato, foi 

fundado em 1981. É filiado à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Goiás – FETAEG. O SINDICANA foi fundado em 2006, percorrendo ainda o ano de 

2007 com os trâmites burocráticos para a aprovação da entidade. É filiado à Federação 
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dos Trabalhadores na Indústria nos Estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal – 

FTIEG e à Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST. O SITROSUCO, quando 

da realização de nossa entrevista, estava terminando os trâmites burocráticos para 

regularização do sindicato, que havia sido fundado em 2012. Não era, quando da 

entrevista, filiado a nenhuma central, federação ou confederação sindical. 

A primeira coisa a constatar da existência destes sindicatos no município de 

Quirinópolis, sobretudo os dois últimos, é o fato de o capital levar para onde se instala 

suas contradições e instituições. Até a instalação das duas usinas no município, só 

existia o STR. A chegada das usinas cria a necessidade de os trabalhadores se armarem 

mais e mais contra as situações impostas pelas empresas. Tal necessidade, devido à 

própria lógica da dinâmica da luta de classes impõe aos trabalhadores a necessidade de 

se organizarem. Tal organização assume a forma de sindicato. Surge assim o 

SINDICANA e o SITROSUCO. Sua existência denota duas coisas, portanto: a) a 

necessidade dos trabalhadores se organizarem como classe; b) a necessidade de se 

organizar como classe denota, mesmo que isto não apareça imediatamente na 

consciência, a oposição de interesses de classe. 

Tanto o STR quanto o SINDICANA são instituições cujas direções já não 

são mais operários (urbanos ou rurais) propriamente ditos. Trata-se efetivamente de 

dirigentes sindicais, já dispensados de qualquer relação de trabalho direto com as usinas 

e terceirizadas. São representantes da classe trabalhadora e das categorias às quais cada 

um representa. O SITROSUCO, pelo contrário, é ainda gerido por trabalhadores 

propriamente ditos. A maior radicalidade, como veremos, no discurso deste sindicato 

deve-se em grande medida a isto. 

Como viemos demonstrando, a hegemonia das empresas é elemento 

preponderante na fala dos trabalhadores. O mesmo também se repete nas falas de seus 

representantes sindicais. A maneira positivada como as usinas são representadas nos 

discursos dos diretores sindicais é mais uma ilustração de como o estágio da luta de 

classes no município apresenta-se ainda de maneira embrionária, quase nunca 

aparecendo em forma discursiva e do ponto de vista organizacional o máximo que 

conseguiu fazer foi a criação de instituições sindicais, que, em grande medida, são 

colaborativas com as empresas. 



206 

 

 

Vejamos o que diz um representante do SINDICANA
72

, quando 

questionado acerca da natureza do relacionamento entre a entidade sindical e as usinas: 

 

Nossa entidade dispõe de um canal de comunicação bastante 

amigável, uma vez que no município de Quirinópolis as duas 

industrias tentam ao Maximo (sic) se adequarem e se manter sempre 

dentro das normas trabalhistas assim como o cumprimento das 

clausulas dos acordos coletivos firmados anualmente (RAMOS). 

 

A mesma coisa pode ser observada na fala de um representante do STR: 

 

P – como é a relação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de 

Quirinópolis com as usinas? 

R1 – Não, assim, o que é possível nós ajeita, nós ajeita né, chega um 

trabalhador que tem um problema e não tá resolvendo, nós chega lá e 

resolve né? Sobre atestado médico, esses trem, a gente vai lá e resolve 

o problema. 

P – Então a relação é amistosa com as usinas?  

R1 – É, com as usinas com os trabalhador né. (MOACIR) 

 

Quando a mesma questão foi feita a representantes do SITROSUCO, a 

resposta foi um pouco distinta. Antes da criação deste sindicato, os operadores de 

máquina do município eram representados por um Sindicato de Rio Verde. Com a 

criação do SITROSUCO, tal representação passa a ser feita no município mesmo. 

Comentando esta transição, nos falam os representantes sindicais: 

 

R1 – Ele [representante sindical de Rio Verde] vinha aqui, entrava 

dentro da diretoria da empresa e num falava com o trabalhador. Então 

igual, os nossos, o modelo de trabalho que nós quer, num é trabalhar 

com os diretor das empresa, nós quer trabalhar com os trabalhador. 

P – Quem realmente interessa. 

R1 – É o que mais interessa, é o trabalhador pra nós. No caso, nós não 

quer briga com as empresa, mas se eles quiser a gente briga também. 

(LIMA) 

R2 – É, mas nós quer é briga. (MACHADO). 

 

Mesmo que meramente algo discursivo, ou seja, que não se efetivou ainda 

em qualquer ato político de maior envergadura ou mesmo qualquer radicalidade, a fala 

denota uma maior disposição para uma luta ou ação mais radicalizada. Não que isto, 
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obviamente, implicará em arrefecimento dos conflitos no município, pois para tanto é 

necessário um conjunto de outras determinações que não passam absolutamente pela 

instituição sindical. 

De qualquer forma, a maneira colaborativa e passiva com que os sindicatos 

no município conduzem suas políticas é algo bastante expressivo. Excetuando o 

SITROSUCO, que só existia como sindicato a poucos meses e mesmo assim ainda em 

processo de regularização, os demais, quando questionados acerca das ações que 

desenvolvem, como instituição sindical, nos responderam: 

 

Desde a vinda das indústrias ao nosso município, até a presente data 

nenhuma greve foi oficialmente instaurada pela entidade, porém já 

houveram muitas incitações em casos realmente graves e necessários, 

em que foi solicitado através de várias reuniões e vários pedidos a 

regularização das HORAS INTINERES dos trabalhadores as quais 

não estavam sendo pagas, e que após um período longo de negociação 

e intermédio da entidade Federativa FTIEG chegou a um acordo onde 

os mais de 2 mil trabalhadores foram beneficiados com o pagamento 

retroativo das horas intineres. Outros pedidos de paralisação já foram 

requisitados por diversos setores da Usina, exemplo, tivemos o pedido 

de paralisação por parte dos Motoristas Operadores de Maquinas que 

não estavam satisfeitos com os salários pagos, bem como insatisfeitos 

com as horas trabalhadas e com o deslocamento do setor de trabalho 

Industria-campo, assim como os funcionários que atuavam nas 

funções de servente de lavoura, atividade a qual exige um grande 

esforço físico por parte do trabalhador o qual por não possui uma 

qualificação profissional mais avançada se submetia a salários 

minoritários (RAMOS). 

 

P – Esse sindicato já pensou, não na sua gestão, porque você tá aqui 

há um ano somente né? Mas nas gestões anteriores você tem notícia se 

esse sindicato já pensou em organizar alguma ação política de 

mobilização junto aos trabalhadores das usinas? Assembleias, 

mobilização para greve etc.?  

R1 – Não, disso aí não sei não viu? Sei não... 

P – Será que tem alguma documentação do sindicato a respeito disso, 

algum panfleto, algum cartaz,  alguma informação disso? 

R1 – Não, se tiver eu não sei, porque no meu mandato não né 

(MOACIR). 

 

Vê-se ai com certa clareza a possibilidade de ação sindical. No que respeita 

ao SINDICANA, não tivemos a oportunidade de conversar mais longamente com o 

representante e, portanto, não sabemos nada a respeito de como foram encaminhados os 

dissídios citados. No caso do STR fica patente a pouca ou nenhuma preocupação com a 

ação coletiva, a mobilização etc. Em todas as falas dos sindicalistas, o que se percebe é 

que as questões, quando não resolvidas pelos próprios trabalhadores no cotidiano, são 
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resolvidas em gabinetes a partir de reuniões entre os diretores sindicais e diretores das 

usinas. No que concerne a isto, também o SITROSUCO age de modo semelhante. 

Mesmo ainda não tendo conseguido a regularização completa da instituição, já era, em 

tempo da entrevista, instituição mais ou menos conhecida entre alguns dos 

trabalhadores, sobretudo das terceirizadas, os quais procuram o sindicato para entender, 

resolver problemas cotidianos etc. O grande problema que enfrentava ainda a instituição 

é que alguns diretores de terceirizadas e mesmo das usinas não os queriam receber, pois 

faltava ainda a eles a posse da Carta Sindical, documento emitido pelo MTE e que dá à 

instituição o status legal de sindicato.  

O STR e o SINDICANA são instituições sindicais já ativas no município. 

Existia, quando da realização das entrevistas, uma certa disputa entre as três instituições 

acerca de quais categorias seriam representadas por cada um. Até a criação do 

SITROSUCO, a coisa era mais ou menos delimitada, pois o STR ficava com os 

trabalhadores rurícolas e alguns motorista-operadores e o SINDICANA com os 

trabalhadores da área industrial. O aparecimento do SITROSUCO, que visa representar 

os motoristas operadores, operadores de máquinas etc., complicou um pouco a situação 

e até o momento em que realizávamos os estudos de campo, ainda não tinha sido  

resolvido este problema. Isto denuncia mais um limite da ação sindical, ou seja, de 

dividir os trabalhadores em diferentes categorias, mesmo estando todos dentro do 

mesmo setor produtivo. 

Do que estamos apresentando até agora, podemos destacar com relação à 

ação sindical: a) é, em grande medida, uma ação colaborativa com as empresas; b) 

costuma resolver dissídios, problemas em reuniões de diretorias; c) não tem nenhuma 

preocupação ou ação efetiva com a intenção de criar processos de mobilização coletiva 

do conjunto dos trabalhadores; d) não realiza assembleias, reuniões periódicas etc. com 

os trabalhadores; e) divide os trabalhadores do município em diferentes categorias, ao 

invés de incitarem uma ação política de classe. 

Mesmo este sindicalismo não é tolerado pelas usinas e terceirizadas. O 

sindicato que devido estar ainda em formação, ser constituído basicamente por 

trabalhadores, ou seja, ainda não constituiu uma burocracia dirigente com interesses 

particulares etc. que tenta apresentar-se de maneira mais independente e crítica enfrenta 

vários problemas com repressão por parte das empresas (usinas e terceirizadas). 

Quando questionei o representante sindical do SITROSUCO acerca de quais 

eram as principais reclamações que eles ouviam dos trabalhadores, a resposta, como de 
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todos os demais foi: baixos salários. Esta é a grande reclamação que os sindicalistas 

afirmam que os trabalhadores fazem, sobretudo das terceirizadas e dos menos 

qualificados, notadamente os rurícolas. Ao responder este questionamento, afirmaram-

me Machado e Lima: 

 

R1 – Salário, porque as empresas não querem te pagar aquilo que você 

tem direito. No caso do Machado aqui, foi mandado embora por causa 

de reivindicar seus dias trabalhado que não foi pago. Então... (LIMA). 

R2 – E eu sou um criador de tumulto por pertencer ao Sindicato e ter 

formado o Sindicato, e eu poderia tá motivando outros funcionários 

buscar, realmente, isso daí. Que que eles fizeram? Mandou embora e 

tentou, realmente, abafar o caso, mas não conseguiram. 

(MACHADO). 

 

Ou seja, as terceirizadas, as usinas não toleram qualquer dissidência.  

Tudo, desde o plano discursivo (o discurso público) até o nível das relações reais, 

concretas, cotidianas de trabalho deve se passar em clima de harmonia. À menor 

dissidência, à medida que se torna permanente e começa a ameaçar o suposto clima 

harmônico é rapidamente resolvido com a repressão, com a demissão sumária. Isto 

demonstra um aspecto que somente olhando-se pela superfície não se consegue perceber 

ou pelo menos apreender: dentro da empresa e dentro do campo de influência das 

empresas, o poder patronal e seu corolário, o discurso patronal são hegemônicos e não 

podem ser questionados.  

Os sindicatos, contudo, padecem de uma contradição da qual desde o século 

20, não podem mais se desvencilhar. Quando pequenos são, via de regra, de oposição, 

mais combativos, mais aguerridos na luta. Tentam mobilizações, articulam reuniões, 

processos de luta etc. mas, devido seu tamanho, seus parcos recursos, seu pessoal em 

pequena quantidade etc. muito pouco conseguem. Quando grandes, com imprensa 

própria, recursos, sedes próprias, com vários funcionários, articulação entre várias 

cidades etc. devido, em grande medida aos recursos e poder que adquire frente aos 

patrões e sobretudo frente ao Estado, não querem mais lutar. Colocar-se numa luta 

aguerrida, buscar radicalizações etc. pode colocar todo o poder que a burocracia sindical 

conquistou em perigo. É neste ponto que, geralmente, as direções sindicais entram em 

conflito com a “base”, a qual pretensamente representam
73

. 

Em Quirinópolis, não encontramos grandes oposições neste aspecto, até 

mesmo por que nunca houve no município grandes enfrentamentos desta natureza. O 
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que se observa no cotidiano é a realização de uma luta de classes completamente 

invisível, escondida por detrás dos muros das usinas e embotada na poeira dos 

canaviais. Esta luta de classes ordinária está expressa em várias falas dos trabalhadores 

por nós entrevistados. Às vezes surgia a partir de nossa indagação, às vezes surgia 

espontaneamente da fala dos trabalhadores. 

Antes, contudo, de prosseguir com esta análise, há que considerar dois 

grandes problemas quando se analisa as lutas sociais na contemporaneidade, pois uma 

determinada consciência conservadora e equivocada predomina. O primeiro problema, 

que frequentemente aparece tanto em textos acadêmicos, quanto na mídia corporativa 

em geral, o que acaba se configurando como uma representação cotidiana (senso 

comum) bastante poderosa é a redução que se faz da concepção de política. Para nós, 

seguindo a esteira marxista de interpretação das relações sociais, a política é expressão 

das lutas de classe. Portanto, política e parlamento, partido político, eleições etc. não se 

equivalem. A política é algo bem mais amplo do que meramente se relacionar com o 

Estado ou entrar num partido político. Onde há relações de classe, há política. Segundo 

problema, reduzir as lutas dos trabalhadores à ação empreendida pelas instituições 

sindicais. Nem sempre, e muitas vezes quase nunca, as lutas concretas, imediatas, 

cotidianas são empreendidas por tais instituições. Disto deriva que a luta dos 

trabalhadores e ação sindical também não se equivalem, nem se reduzem uma à outra. 

Jensen (2001) apresenta tese interessante sobre esta problemática. 

Analisando o desenvolvimento da luta operária, identifica três estágios: a) as lutas 

espontâneas; b) as lutas autônomas; c) as lutas autogestionárias. As lutas espontâneas 

são aquelas que se realizam no cotidiano do capitalismo, no dia-a-dia do processo 

produtivo. Devido à própria natureza vazia e coercitiva do processo de trabalho, as 

relações são conflituosas. A primeira e mais rudimentar manifestação da luta operária é 

aquela que se realiza de maneira, em grande medida, sem um discurso manifesto. Faltar 

ao trabalho sem motivo aparente que o justifique, por exemplo, é uma demonstração de 

descontentamento, que ao ser transfigurado em discurso é percebido como sendo uma 

recusa do trabalho. O trabalhador é coagido a trabalhar todos os dias para receber 

salário e sobreviver. Contudo, rejeita este trabalho quando falta ao trabalho, “mata” o 

tempo etc. O grande problema desta manifestação é que ela não consegue sair dos 

marcos econômicos e políticos do capitalismo, nem muito menos consegue infringir ao 

capital qualquer pressão mais radical. 
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Esta luta cotidiana é substituída, quando se desenvolve, para uma luta mais 

radicalizada, na qual já se questiona o capital, a burocracia sindical e partidária, já se 

apresenta a greve “selvagem”, o panfleto, o piquete etc. Ou seja, os trabalhadores já 

agem coletivamente, já demonstram uma certa radicalidade de ação, já questionam a 

própria relação capital etc. Contudo, ainda não se coloca de pronto uma percepção da 

totalidade e a consciência revolucionária não aparece, ou seja, a luta ainda não aponta 

para uma disposição de questionar o modo de produção capitalista. Quando a luta chega 

a este estágio, geralmente a ação dos patrões, do Estado, dos partidos e sindicatos é no 

sentido de retomar as rédeas da situação. Quando o conseguem, há um retorno das lutas 

ao estágio anterior, ao cotidiano. Quando não o conseguem, há o desenvolvimento da 

luta para seu terceiro estágio. 

As lutas autogestionárias são aquelas nas quais a consciência revolucionária 

já se apresenta. A consciência, contudo, não é algo que se ensina aos trabalhadores. Pelo 

contrário, é o resultado do desenvolvimento de suas lutas. Quando as lutas avançam, a 

consciência de classe também avança. Quando as lutas refluem, também, no conjunto da 

classe há um retrocesso na percepção do processo de transformação social. 

Do ponto de vista estritamente empírico, o que observamos nas lutas 

operadas no município de Quirinópolis no setor sucroenergético são aquelas 

desenvolvidas até o nível das lutas espontâneas, ou seja, o conjunto da classe 

trabalhadora não passou ainda do primeiro estágio da luta operária. Manifestações 

espontâneas, como dissemos, foram citadas por vários trabalhadores, tanto no momento 

das entrevistas, quanto, muitas vezes in off, quando a entrevista já tinha sido dada por 

encerrada e continuávamos conversando sobre os problemas. 

Uma fala interessante neste aspecto foi a citada por Lima e Machado. A fala 

surgiu espontaneamente, sem que eu tivesse indagado-os a respeito. Estávamos, neste 

contexto, discutindo a questão do salário que as terceirizadas pagam. Veio, então, esta 

fala: 

 

R1 – Uma vez teve um negócio do salário lá ano passado, até o Érico 

me chamou lá, perguntou se era eu que tava fazendo o movimento, e 

eu tava de folga no dia que os meninos fizeram isso. 

P – Teve alguma manifestação lá espontânea. 

R1 – Espontânea, os operador lá parou e falou pro chefe: Oh, fala pro 

Érico que se ele não conversar com nós amanhã, enquanto ele não 

conversar nós não vem pra roça. E eu até tava de folga. Aí quando eu 

chego cedo lá no ponto ali, pode tocar pra garagem, ninguém vai pra 

roça. Que que aconteceu? Não, se ele não “miorá”. Aí o Érico chegou  
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e falou: Aguarda aí que eu vou falar com vocês, não vai pra roça não. 

Bem 18 homem parado. E os outros da tarde veio, os da noite veio, 

todo mundo, uns 60. 

P – Todo mundo parado lá na porta da empresa aqui.  

R1 – É. Aí ele chamou: Oh vamos lá, a sala é pequena. 

P – Chamou o diretor? 

R1 – Não, falou diretamente com nós (LIMA). 

R2 – Com todo mundo (MACHADO).  

 

Estas lutas cotidianas, espontâneas, são parte de um processo contraditório 

de relações sociais conflituosas. Concomitantemente a estas, são empreendidas as 

negociações sindicais, que como já destacamos são limitadas e não implicam em 

mobilizações e organização do conjunto dos trabalhadores das usinas e terceirizadas. 

Este é o quadro político das lutas de classes no processo produtivo do município de 

Quirinópolis. Do ponto de vista estritamente empírico, esta é a conclusão que podemos 

retirar do material que ora analisamos. As entrevistas com os trabalhadores, com os 

burocratas sindicais, os relatórios dos auditores fiscais do trabalho e outras informações 

que apresentamos concernentes ao município nos conduzem a estas conclusões. 

Há que constatar, portanto, empiricamente: a) há uma hegemonia no plano 

discursivo por parte das classes dominantes das empresas (capitalistas e burocracia 

gestora); b) esta hegemonia discursiva se dá obviamente por que tais classes são as 

detentoras do poder material (econômico e político); c) a procura em eliminar todas as 

dissidências dentro do local de trabalho é efetuada de diversas maneiras: desde o uso 

dos líderes de equipe até a demissão sumária de quem se levanta e questiona; d) tal 

hegemonia é furada, às vezes, de maneira prática através das lutas espontâneas e em 

outras ocasiões pelos sindicatos; e) tal hegemonia é furada também, desde que se 

observe as contradições no discurso público, ou seja, o discurso oculto que emerge da 

fala dos trabalhadores quando expressam suas relações de trabalho; f) as lutas de classe 

no município não ultrapassaram ainda os limites das lutas espontâneas, sendo estas as 

únicas verificadas a partir da análise de todo o material recolhido durante a pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – O meio técnico científico e a tendência histórica da 

acumulação capitalista 

 

Não quero aqui utilizar estas considerações finais para resumir o que já 

expusemos ao longo da pesquisa, prática regular nos trabalhos acadêmicos. Pelo 

contrário, tenho a intenção de colocar novos problemas ou pelo menos, apresentar as 

questões antes discutidas em outro patamar de argumentação. 

Nossa pesquisa revelou que o meio técnico-científico é a materialização 

territorial, por meio dos elementos fixos e circulantes do capital constante, dos 

interesses da classe capitalista e suas auxiliares. A análise concreta dos fenômenos 

atesta esta conclusão e depois da pesquisa concluída revela-se extremamente banal.  

Mas tal banalidade desfaz-se quando aprofundamos mais na compreensão 

do fenômeno. Está demonstrado: a classe capitalista, para manter-se enquanto tal deve 

jogar o jogo do capital, ou seja, deve colocar suas forças, energias etc. integralmente 

dedicadas à acumulação de capital. Esta é uma descoberta vinda dos estudos de Marx. A 

classe capitalista, ou seja, a detentora dos meios de produção, é tão alienada quanto a 

classe operária a quem explora. É alienada justamente por que ela não controla as forças 

que ela mesma criou: a concorrência, o revolucionamento constante das forças 

produtivas, as crises financeiras, de produção etc. são todas características que fogem 

completamente às mãos de qualquer capitalista considerado individualmente. Tal como 

o operário que não controla seu processo de trabalho, os produtos do trabalho que ele 

cria etc., também a classe capitalista não controla as forças que ela desenvolveu como 

classe. Ambas as classes são, portanto, alienadas. Contudo, neste reino generalizado de 

alienação, a classe capitalista é privilegiada e por isto ela se organiza, luta para manter 

sua alienação. A classe operária, pelo contrário, neste reino de alienação carrega o peso 

do trabalho alienado e tudo o que isto implica. 

Os “objetos geográficos”, para lembrar expressão de Santos (1997) não são 

meramente objetos cristalizados no território. São isto, mas mais do que isto também. 

Milton Santos cria uma expressão interessante para discutir este aspecto do problema. 

Para ele, o “espaço geográfico” é o resultado de uma materialização de “sistemas de 

objetos” e “sistemas de ações” agindo conjuntamente. Os objetos (cidades, estradas, 

portos, aeroportos, campos cultivados etc.) já são elaborados como parte de um 

conjunto de intenções e normatizações (políticas, econômicas etc.), os sistemas de 

ações. Juntos, sistemas de ações e de objetos conformam o espaço geográfico. 
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Às técnicas materializadas no espaço, que permitem, segundo suas 

expressões “empiricizar o tempo”, “datar um lugar” etc. temos a formação de um 

espaço social, resultado dos sistemas de objetos e ações. Estes elementos constituiriam 

segundo ele, uma “ontologia do espaço”, ou seja, aquilo que do espaço é próprio, aquilo 

que do espaço é instituinte, genético. 

Concordo plenamente com suas afirmações, com as seguintes ressalvas: a) 

não existe uma ontologia do espaço, se existir alguma, esta está na sociedade que o gera 

e não nele propriamente falando. Esta necessidade de encontrar uma “ontologia do 

espaço” vem das exigências do saber parcelar em determinar os objetos de estudo das 

ciências particulares. Ele, como geógrafo e epistemólogo desta ciência, sente uma 

profunda necessidade de delimitar suas fronteiras, seu modo próprio, particular de 

estudar a realidade. Sua “ontologia do espaço” é resultado disto; b) o léxico, a 

terminologia por ele utilizada, embora seja hegemônica no conjunto das ciências 

sociais, nos parece que é obscurecedora. Os termos “atores hegemônicos”, “atores não-

hegemônicos”, como já salientamos, não reflete de modo adequado a divisão social do 

trabalho, expressa na divisão de classes da sociedade, por isto, devem ser analisados 

com bastante cautela, pois, entre os hegemônicos, pode-se colocar um conjunto enorme 

de classes e frações de classe (classe capitalista – financeira, comercial, industrial, 

agrária etc., burocracia – estatal, eclesial, sindical, partidária, empresarial, universitária 

etc., intelectualidade – cientistas, artistas, técnicos, professores etc.). Da mesma forma, 

entre os não-hegemônicos também várias classes e frações de classe estão presentes: 

proletariado – industrial, agrário, de minas, construção civil etc., campesinato, 

lumpemproletariado etc. Ou seja, a quantidade de classes sociais e, portanto, de 

processos que podem ser incorporados em cada uma destas duas classificações feitas 

por ele são de número considerável. Portanto, é necessário, na análise dos processos 

sociais, discutir de modo concreto quais os processos, grupos e classes envolvidos; c) os 

termos sistemas de objetos e sistemas de ações. Novamente, o que se observa com esta 

linguagem é uma coisificação, pois objetos não estabelecem sistemas de relações entre 

si e os sistema de ações são em verdade a materialização dos interesses das variadas 

classes, sobretudo, as dominantes. 

Feitas estas ressalvas, voltemos, então, ao nosso tema. A classe capitalista, 

portanto, para realizar-se enquanto tal deve constantemente expandir o processo de 

produção, realizando assim a acumulação de capital. Para tanto, ela necessita, como um 

dos elementos fundamentais, mas não único, expandir sua área de atuação, ou seja, deve 
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expandir seus territórios. Ao fazê-lo, expande o meio geográfico que lhe é próprio, ou 

seja, o meio técnico-científico. Ao assim proceder, leva para onde se instala as relações 

que são próprias ao capital, ou seja, as relações de assalariamento com tudo o que está 

envolvido em tal relação: separação do produtor direto dos meios de produção, 

alienação do trabalhador etc. Ou seja, a instituição do meio-técnico-científico é, antes de 

mais nada, a instauração da relação-capital. Dito de outro modo é a materialização 

geográfica da relação-capital. 

Os assim chamados objetos geográficos não são outra coisa senão os 

capitais fixos e circulantes materializados no território. Mera constatação. Contudo, há 

que se refletir um pouco mais sobre tais denominações. Quando dizemos capital fixo, 

capital circulante como sendo elementos do capital constante, não estamos nos referindo 

diretamente aos portos, cidades, estradas, ferrovias, graneleiros, agroindústrias etc. 

Estamos nos referindo à relação social que transforma tais objetos em capital constante. 

Ou seja, nossa ênfase é na relação social e não no objeto geográfico em si. Por isto 

dissemos que não existe ontologia do espaço. 

Portos, estradas, plantações etc. existiram em várias sociedades pré-

capitalistas, mas isto não transformava estas coisas em capital constante. Da mesma 

forma, advogando a ideia de uma sociedade futura fundada na inexistência de classes, 

também continuarão a existir portos, estradas etc., mas não existirá capital fixo e 

circulante. Por que? Por que os conceitos de capital constante e variável são única e 

exclusivamente uma criação, uma produção histórica particular, determinada 

historicamente, ou seja, o modo de produção capitalista. 

Como salientamos ao longo de toda nossa pesquisa, a centralidade está nas 

relações sociais, sobretudo as de produção, e não nos objetos geográficos em si. Estes 

são meramente portadores de determinadas relações sociais. A constituição do meio 

técnico-científico em Goiás por nós demonstrada é reveladora disto. Durante a vigência 

do regime de acumulação intensivo (início do século 20 até a segunda guerra mundial), 

mas sobretudo durante a vigência do regime de acumulação conjugado (da segunda 

guerra mundial até a década de 1980) verifica-se em Goiás alterações profundas em 

suas relações de produção e, por conseguinte, em seu meio geográfico também. 

Contudo, pode-se objetar: os capitais fixos (hidrelétricas, cidades modernas 

e planejadas, estradas etc.) chegam a Goiás antes de o capital generalizar-se pelo 

território. Tal objeção não procede, pois o capital age de modo totalizante. A leitura na 

escala estadual, sem a compreensão das demais escalas: nacional e internacional, 
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incorrerá em equívoco. Em que pese, por volta das décadas de 1950 e 1960, fosse 

vigente em Goiás outras relações de produção, fundadas em outras classes (camponês 

meeiro, camponês proprietário, latifundiários etc.), o território goiano já era parte de 

uma lógica mais ampla, totalizante, que a ele incorporava. Ou seja, os capitais fixos 

instalados em Goiás eram frações do mais-valor produzidos no Sudeste do país. 

Contudo, como demonstramos, somente após a década de 1970 é que tivemos 

efetivamente uma generalização do meio técnico-científico em Goiás e isto é resultado 

da instauração no Estado da relação-capital. As cadeias produtivas de soja, carnes e 

cana-de-açúcar do CAI por nós analisadas atestam tal informação. 

Ainda, para fazer render, do ponto de vista teórico um pouco mais nossas 

afirmações, há que destacar o complexo agroindustrial como um conceito que é 

expressão desta lógica totalizante do capital. Não é possível compreender a instalação 

do CAI em Goiás sem compreender a industrialização do Brasil, sem compreender o 

movimento territorial da classe capitalista pelo Brasil etc. O CAI, por princípio, é um 

conceito que expressa uma relação totalizante. Do ponto de vista de nossa apreciação, 

trata-se de um vetor fundamental na instituição do meio técnico-científico em Goiás. 

Tal análise valeria, também, para outras áreas do Brasil: Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, norte de Minas Gerais, interior de São Paulo etc. 

A relação-capital é, por definição, uma relação territorial. Por relação 

territorial entenda-se o processo de apropriação política, econômica, cultural, simbólica 

etc. do espaço. Contudo, mais do que meramente apropriação, trata-se também de 

produção do espaço. O conceito de Santos & Silveira (2002) de “território usado” é 

bastante apropriado. A classe capitalista e suas auxiliares ao necessitarem expandir, 

como determinação endógena e alienante do próprio capital, devem fazer tal expansão 

“usando o território”. Usar o território implica em subordinar a natureza (o meio físico), 

as comunidades já pré-existentes no território em questão à nova lógica que o capital 

demanda. Ao fazer isto, um novo território vai sendo gestado. Uma das características 

deste novo território é o fato dele ser emprenhado com um conjunto de técnicas que são 

necessárias ao pronto desenvolvimento da relação-capital. Uma das “leis” do capital 

determinadas por Marx é a do aumento progressivo da composição orgânica do capital. 

Tal aumento, do ponto de vista geográfico, implica numa proliferação de técnicas sobre 

o território. Isso, afirmando novamente, constitui o meio técnico-científico. 

Se conseguimos tornar tal raciocínio algo prosaico, teremos, enfim, 

conseguido vulgarizar nossa tese. Resta, contudo, um último problema a ser 
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desvendado. A discussão que apresentamos no capítulo 4, acerca das relações de 

trabalho presentes na cadeia produtiva da cana-de-açúcar em Goiás, como última 

mancha do meio técnico-científico em Goiás, trouxe algumas dificuldades: a) a 

consciência da classe operária no município encontra-se no nível das lutas de classes no 

município e por que não dizer, no Brasil; b) por isto, o material empírico por nós 

coletado junto à classe operária apresentou um nível de consonância considerável entre 

o discurso corporativo e o discurso dos operários; c) as lutas de classe no município 

estão em nível muito incipiente, não passando de algumas manifestações espontâneas e 

atuação de instituições sindicais bastante integradas. 

Empiricamente, a tese marxista de que o modo de produção capitalista será 

abolido e em seu lugar florescerá um novo modo de produção, fundado em relações 

sociais radicalmente diferentes das existentes, o modo de produção comunista, foi 

negada. Não foi verificado empiricamente qualquer possibilidade de superação deste 

modo de produção, nem, o que é pior para a preservação da teoria, houve grande 

descontentamento com os trabalhos que cada um executa. Os trabalhadores não só 

gostam do que fazem, como também se sentem seguros e acolhidos pelas empresas. De 

fato, o capital conseguiu encontrar a boa medida e a possibilidade de sua superação 

como relação social de produção está completamente afastada. 

Será assim mesmo? 

Em primeiro lugar, não se trata em hipótese alguma de desconsiderar o que 

foi empiricamente apurado. Duas coisas podem ser extraídas como elementos para a 

compreensão teórica: a) o empírico revela um momento específico, cristalizado de 

determinado fenômeno. Trata-se de um dado, não de um processo; b) mesmo sendo este 

elemento dado, cristalizado, ele permite apreender certas ambiguidades presentes na 

consciência do trabalhador, que em momentos como o que se verifica há alguns anos, 

ou seja, de estabilidade da luta de classes, tende a ser hegemonizada pela classe 

dominante, mas tal hegemonia não anula as contradições. 

Este dado empírico revela outra coisa também, que não pode ser retirada 

imediatamente como conclusão das informações obtidas dos trabalhadores, mas só pode 

ser deduzida a partir de uma perspectiva teórica e política definida. A consonância entre 

a consciência de classe do trabalhador e do discurso corporativo, expressão dos 

interesses da classe capitalista, revela que a consciência de classe dos trabalhadores se 

apresenta como consciência determinada pelo capital, portanto, expressando os 

interesses da classe capitalista. Ou seja, no plano da consciência, os interesses de classe 
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do proletariado não aparecem como interesses próprios. Na verdade, esta fala unívoca 

entre corporação e classe operária revela a hegemonia cultural da burguesia sobre a 

classe operária. Assim, explorar os dados empíricos por nós obtidos desta maneira, 

permite fazer uma leitura mais rigorosa e politicamente engajada da situação de classe 

hoje predominante. 

Por mais que isto irrite alguns, orientados por outras perspectivas teórico-

metodológicas, que querem abolir textualmente as classes sociais, sem que estas tenham 

desaparecidos na realidade, temos que afirmar: elas continuam a existir e em certa 

medida, conflitar. Do ponto de vista meramente empírico, do esforço de análise que 

fizemos a partir das entrevistas com os trabalhadores, podemos apreender facilmente 

que existe uma tensão, ora velada, ora explícita. Tal tensão é resolvida, do ponto de 

vista das empresas, de diversas formas: trabalho em equipe, presença do líder de equipe, 

realização de cursos, palestras, atividades lúdicas com o objetivo de integrar a todos no 

processo de trabalho etc., mas também, utiliza métodos mais drásticos, como a 

demissão, por exemplo, em caso de insubordinação. Do ponto de vista da classe 

operária, tais tensões são levadas de outra maneira, tal como na tentativa de criar 

sindicatos, mudar de empresa, demitir-se, realizar manifestações espontâneas etc. Ou 

seja, a afirmação de Marx (1983) de que o capital é uma “contradição ambulante” 

continua válida e verdadeira. Contudo, no município por nós analisado, os níveis de 

contradição não chegaram a ser frontalmente radicais. Portanto, empiricamente, na 

análise das informações que obtivemos até a conclusão da pesquisa, só podemos chegar 

até aqui. O nível de radicalidade presente em nossa argumentação é o nível de 

desenvolvimento presente na própria experiência imediata da classe trabalhadora do 

município. Não é a consciência que determina a vida, mas contrariamente, é a vida que 

determina a consciência (MARX, 1982). 

Assim, pois, para apreendermos a totalidade do processo é necessário irmos 

além das representações, da consciência imediata sobre o fenômeno. Se quisermos 

realmente determinar o conjunto de contradições aos quais o capital necessariamente 

implica, temos, pois, de ir a estas contradições mesmas, para, a partir daí, apreendermos 

as representações sobre elas. 

Existe uma vida subterrânea, ou melhor, cotidiana que não aparece às claras 

no reino das falsas representações que dominam a consciência na vida ordinária. É 

justamente esta vida ou este conjunto de relações de produção entre classes sociais 

determinadas que é necessário fundamentar para compreender a natureza das relações 
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que desenvolvem entre si. O meio técnico-científico, como esta base material, territorial 

é expressão concreta, objetificada desta relação, contudo, sob hegemonia capitalista. 

As relações de produção que são operadas nestas circunstâncias são relações 

capitalistas. Nada mais óbvio. A natureza e modus operandi de tais relações se dão com 

a intenção de se produzirem valores de troca, logo, de extrair mais-valor da classe 

operária. As maneiras de se fazer isto, com mais ou menos violência, com mais ou 

menos autoritarismo etc. os modos de se justificar isto através da produção de uma forte 

e convincente ideologia administrativa aliada a uma propaganda intensa, torna o 

processo todo ainda mais complexo. Complexo, pois o que é relação de exploração, 

aparece ao nível da consciência como sendo colaboração. Portanto, a ideologia e a 

hegemonia cultural e valorativa das classes dominantes são parte constituinte das 

relações de produção tipicamente capitalistas. Se utilizássemos aqui a expressão de 

Milton Santos, diríamos que tais formas de consciência poderiam ser consideradas 

como “sistemas de ações”. 

Contudo, como dissemos, nem a ideologia, nem o sistema valorativo típico 

da classe capitalista e suas auxiliares, nem a propaganda etc. que são desenvolvidos com 

vistas a naturalizar as relações existentes são suficientes para eliminar as contradições 

reais, materiais presentes no terreno das relações de produção. No que tange a Goiás, 

objeto de nossa preocupação, notadamente no setor sucroenergético, isto é também 

verificável. 

Se consideramos somente esta última expansão do setor, ou seja, após os 

anos 2000, sobretudo na segunda metade desta década, é perceptível ao processo de 

investigação a emergência de um conjunto de movimentos grevistas, que atestam os 

primeiros estágios da luta operária. Se no município de Quirinópolis, a hegemonia da 

classe capitalista e suas auxiliares (burocracia executiva, jornalistas ligados às empresas, 

técnicos etc.) é quase absoluta, já é perceptível, em outros lugares do Estado de Goiás 

uma movimentação maior e em até certo nível, mais avançada. 

Uma pesquisa na imprensa corporativa, que não é sinônimo de muito 

compromisso com os interesses da classe trabalhadora, mas que, mesmo assim, não 

pode às vezes, se recusar a emitir determinadas “notícias”, encontra-se um conjunto de 

greves, ocupações de usinas etc. noticiadas nos últimos anos. 

Como ocorreu, por exemplo, no mês de maio de 2009: 
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Nove usinas totalmente paradas e uma com as atividades parcialmente 

suspensas é o balanço que a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura em Goiás (Fetaeg) faz do segundo dia de greve dos 

trabalhadores do setor sucroalcooleiro. Segundo a federação, cerca de 

25 mil canavieiros estão de braços cruzados. Eles cobram a retomada 

das negociações de sua data-base, que foi em 21 de maio, com os 

patrões (MARCOS, 2009). 

 

Tal greve se espalhou para os municípios de Itapaci, Anicuns, Itumbiara e 

Inhumas. Ou seja, onde se estabelece a relação-capital, suas contradições também se 

instalam. Se em Quirinópolis, por várias determinações: quase eliminação do corte 

manual, estabilidade no pagamento de salários, hegemonia cultural das empresas sobre 

os trabalhadores, média salarial dos trabalhadores acima da média municipal (isto não é 

válido para os rurícolas), pouco tempo de atividade das usinas no município etc. há uma 

baixa tensão nos conflitos de classe, em outros, cujas condições são diferentes, já se 

percebe uma maior tensão
74

.  

Contudo, o meio técnico-científico instalado em Goiás como decorrência da 

instauração da relação-capital no Estado não se restringe ao setor sucroenergético. É 

necessário abrir, com a perspectiva que viemos apresentando, uma amplo leque de 

investigações para se apreciar com maior clareza a natureza das contradições no 

conjunto do território goiano. A cadeia soja-carnes engendra também suas relações de 

classe: é necessário investigar as relações de trabalho nas esmagadoras de soja, nos 

frigoríficos de aves, suínos, bovinos etc. 

E complexificando ainda mias as relações de classe, há que se considerar 

também outros tipos de conflitos. Os movimento sociais que se desenvolvem em Goiás 

nos últimos anos são decorrência de tais processos. A expansão e consolidação do assim 

chamado “agronegócio”, com o estabelecimento do meio geográfico que lhe é particular 

provoca contradições de natureza territorial bem característicos. O estudo de Mendonça 

(2004) é enfático nisto, ou seja, os movimentos “sociais cerradeiros”: MAB – 

Movimento dos Atingidos por Barragens e MST – Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra, como movimentos de luta pela terra, são expressão daquilo que 

estamos discutindo ao longo de toda esta pesquisa. Tais movimento sociais são a 

demonstração mais cabal da natureza territorial da expansão do capital para as áreas de 

Cerrado. 

                                                 
74

 Mais informações sobre isto e sobre outras greves, podem ser consultadas em: Gonçalves (2008), O 

Popular (2008), Gonçalves (2008a) etc. Trata-se de relatos jornalísticos de alguns movimentos grevistas 

que ocorreram no setor sucroenergético em Goiás, somente no ano de 2008. 
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Ou seja, o meio técnico-científico é a materialização territorial da relação-

capital. Isto implica, necessariamente, na generalização dos conflitos e contradições 

típicos desta relação. Em primeiro lugar, há os conflitos entre burguesia e proletariado. 

Estes se operam dentro dos locais de trabalho, sendo este o locus preferencial de sua 

existência. Mas além destes conflitos, a relação-capital também engendra outros, 

implicando outras classes na relação. O campesinato é uma destas. A expansão do 

agronegócio e a modernização do território como um todo (hidrelétricas etc.) implica 

numa relação conflituosa entre a classe capitalista e o campesinato, culminando, via de 

regra, na expulsão deste de suas terras. Surge daí o conflito e movimento de resistência, 

sendo os movimentos sociais de luta e permanência na terra a expressão disto. 

Assim, do ponto de vista do movimento geral que o capital impõe, a 

descrição que acabamos de fazer conduz a conclusões teóricas com implicações 

políticas bem determinadas. Trata-se de um movimento geral, global, ao qual a 

descrição empírica dá conta somente de uma parte, de um momento cristalizado do 

processo. 

A constituição do meio técnico-científico em Goiás, no Brasil e no mundo, 

conduz à objetivação daquilo que Marx denominou de “tendência histórica da 

acumulação capitalista”. Nos termos próprios a Marx: 

 

A transformação da propriedade privada parcelada, baseada no 

trabalho próprio dos indivíduos, em propriedade capitalista é, 

naturalmente, um processo incomparavelmente mais longo, duro e 

difícil do que a transformação da propriedade capitalista, realmente já 

fundada numa organização social da produção, em propriedade social. 

Lá, tratou-se da expropriação da massa do provo por poucos 

usurpadores, aqui trata-se da expropriação de poucos usurpadores pela 

massa do povo (MARX, 1984, p. 294). 
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Apêndice A – Roteiro de entrevista com diretor de usina 

 

Nome da 

Usina_______________________________________________________________ 

Nome do entrevistado 

_________________________________________________________ 

Cargo/função 

________________________________________________________________ 

1. Fale-me um pouco das motivações, razões do grupo ter escolhido Goiás e 

especificamente Quirinópolis para instalar nova usina? Por que agora e não 

antes? 

2. A cana utilizada na usina é produzida por quem? Pela própria empresa? Por 

contratados? Você tem valores aproximados para me informar? 

3. A usina comprou terras no município? A usina arrenda terras? 

4. Com relação ao corte da cana, é todo mecanizado? Explique-me como é o 

processo do corte da cana até sua chegada aqui na usina. 

5. Fale-me um pouco mais sobre as etapas da produção aqui na Usina (do corte até 

o produto final). 

6. Alguma etapa da produção é terceirizada? Qual? Qual ou quais empresas 

prestam serviços para a usina? 

7. Fale-me um pouco acerca das atividades nos períodos de safra e entressafra. Há 

demissões na entressafra? Contratações na safra? Que alterações ocorrem? 

8. Fale-me um pouco da tecnologia (moenda, difusores de sacarose) utilizada. Qual 

a diferença básica entre eles? 

9. Na área agrícola, quais os cargos, funções, atividades? 

10. Dentro da usina, quais são os cargos e funções existentes? 

11. Qual o número total de trabalhadores empregados? Você tem estas informações 

discriminadas por cargos e funções? E nas áreas agrícola e industrial? 

12. Há rotatividade muito grande de trabalhadores dentro da usina? 

13. Existem problemas graves de absenteísmo? Como a direção da usina lida com 

isto? 

14. A usina registra comumente acidentes de trabalho? Tanto na área agrícola, 

quanto na industrial. 

15. Existe uma CIPA? Como é composta? 

16. Fale-me um pouco sobre a nacionalidade das tecnologias... 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

 

 

Apêndice B – Roteiro de entrevista com direção sindical 

 

Nome da Sindicato 

____________________________________________________________ 

Nome do entrevistado 

__________________________________________________________ 

Cargo/função ___________________________________________ 

 

1. Quando foi fundado o sindicato? 

2. Este sindicato é ligado a alguma central sindical? Qual? 

3. Quais trabalhadores especificamente o sindicato representa? 

4. Quais são as queixas mais constantes dos trabalhadores em relação ao trabalho 

nas usinas? 

5. O sindicato realiza algum tipo de ação (jurídica, política, assessoria etc.) em 

relação aos trabalhadores? Quais são as mais freqüentes? 

6. Fale-me um pouco da relação do sindicato com as usinas. 

7. Alguma greve já foi organizada ou pelo menos pensada pelo sindicato? Se sim, 

quais ações, resultados, objetivos etc.? 

8. Há registros de acidentes de trabalho? 

9. O sindicato tem notícias de danos à saúde em geral dos trabalhadores das 

usinas? 

10. Do ponto de vista da legislação trabalhista, há denúncias de descumprimento por 

parte das usinas? 

11. O sindicato tem informações sobre a origem da mão-de-obra empregada na 

usina, se migrante ou local? 
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Apêndice C – Roteiro de entrevista com trabalhadores das usinas 

 

Nome da Usina em que 

trabalha__________________________________________________ 

Nome do entrevistado 

__________________________________________________________ 

Cargo/função ___________________________________________ 

1. A quanto tempo trabalha na usina? 

2. Qual sua função? Já exerceu outras funções? 

3. Você conhece todas as etapas da produção (do corte ao produto final)? 

4. Quantas horas trabalha por semana? Faz horas extras? Existe algum tipo de 

obrigação em fazer horas extras ou é algo de sua livre-escolha? 

5. Existem pausas no trabalho durante o dia? Quantas? 

6. Quantas refeições fazem durante a jornada de trabalho? Qual o tempo de 

duração de cada uma? 

7. Quanto tempo você gasta no trajeto casa-usina-casa? 

8. Você já sofreu algum acidente de trabalho ou conhece alguém que já sofreu? 

9. Há correta indenização nos casos de acidente? 

10. Como é constituída a CIPA aqui na usina? Quais ela tem o direito de realizar? 

Quais efetivamente faz? 

11. Fale-me um pouco sobre a rotina de trabalho, se é cansativa, fatigante etc. 

12. Na usina há o manuseio de produtos químicos que possam causar algum dano à 

saúde? 

13. Fale-me um pouco sobre as condições de higiene da usina: espaço para cada 

trabalhador, ventilação, temperatura, umidade, banheiros, refeitório etc. 

14. Há alguma fiscalização por parte do governo, ministério do trabalho acerca da 

higiene, segurança, cumprimento da legislação trabalhista, ambiental etc. da 

usina? 

15. A usina costuma atrasar os pagamentos dos salários? 

16. Você tem medo de ficar desempregado ou tem segurança de que ficará 

empregado na usina por bastante tempo? Por que? 

17. O que acha de seu sindicato? Há outra forma de organização criada pelos 

trabalhadores? 

18. Que tipo de ações seu sindicato já organizou? Greves, campanhas, mobilizações, 

acordos e negociações (salários, condições de trabalho etc.) com as usinas? 

19. Fale-me um pouco as dinâmicas que são utilizadas na usina para motivá-los, 

relaxá-los, treiná-los etc. 

 

 


