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RESUMO 

 

 

A apreensão do cotidiano dos trabalhadores ―bóias-frias‖ tratou-se do principal 
objetivo de nossa pesquisa. Buscamos alcançá-la numa dupla perspectiva, o tempo 
e o espaço, entendendo que a trama pela qual se estabelecem os processos de 
exploração e dominação desses trabalhadores urde-se a partir deles. Temas outros, 
evidentemente, conformaram para essa apreensão, sendo que, instigados a uma 
leitura ancorada no princípio teórico-filosófico da totalidade, não nos furtamos da 
crítica, quando necessária, do que concerne a construção do próprio conhecimento. 
No materialismo histórico-dialético nos apoiamos metodologicamente. Em coerência 
com esse método, buscamos, no pensamento de Henri Lefebvre, elaborações 
teóricas capazes de nos fornecer um programa de pesquisa em consonância com a 
realidade da vida cotidiana no mundo moderno. Tais postulados foram, destarte, 
cruciais naquilo que objetivamos, de tal sorte que permitiram a realização desse 
estudo numa proposta única de pensamento, destoada do conhecimento parcelado, 
a meio caminho da apreensão dos fenômenos sociais. Por compreendermos, pois, a 
materialização desses fenômenos encetada pela lógica dialética, forma do 
movimento do conteúdo e mais, enquanto processo social e, portanto, cotidiano que 
redunda em história num constante devir, é que abordamos os conceitos de espaço 
social, tempo cíclico, tempo linear, sociedade burocrática de consumo dirigido, 
ordem próxima, ordem distante, antropologia dialética, além de outros. Por isso, 
abordamos a relação entre o meio urbano e o rural numa perspectiva dialética, 
amalgamadas no processo de re-produção das relações de produção. Do mesmo 
modo, reportamos ao cotidiano dos ―bóias-frias‖ no que tange ao modo de vida e a 
urbanidade pelo prisma da técnica e do consumo, dos desejos e das necessidades. 
Se devemos, então, apresentar a constituição do pensamento sob o qual se 
assentaram nossas premissas, considerações, constatações, enfim, a démarche 
imprimida pelo presente trabalho, temos uma elaboração triádica das idéias: o 
concebido, o percebido e o vivido, a necessidade, o trabalho e o gozo. Logo, 
trilhamos a apreensão do cotidiano dos ―bóias-frias‖ naquilo que há de poético, 
ruptura com o castigo do trabalho, dos incessantes gestos de produção de mais-
valia, os momentos de desfrute do vivido, do prazer e da festa, do ensejo do novo e 
inesperado. Ademais, não abandonamos a pesquisa desse cotidiano no que o define 
alienante: a religiosidade, o processo de trabalho, a urbanidade ali envolta e 
instaurada de forma anômala. Por outro lado, primamos pelo assento da ordem 
distante no que ela encerra como ideológico. Sobremaneira o papel do Estado nos 
foi elementar para o que nos propomos. Por isso, sua eleição perante outros termos 
dessa ordem. Buscamos, finalmente, aproximá-las, ordem próxima e ordem distante, 
de certo modo o cotidiano e a história, algo diluído no presente texto como percurso 
na apreensão do cotidiano dos ―bóias-frias‖. 

 
 

Palavras-chave: Tempo. Espaço. Cotidiano. ―Bóia-Fria‖. Henri Lefebvre. 
 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 L´appréhension du quotidien des travailleurs ―ruraux‖ est le principal objectif 
de notre recherche. Nous cherchons à l´atteindre en deux perspectives, le temps et 
l´espace, comprenant que le complot par lequel s´établit les procés d´exploration et 
de domination de ces travailleurs surgissent à partir d´elles. Autres thémes, évident, 
conformes à cette appréhension, étant donné que, influencé à une lecture ancrée 
dans le principe de la théorique et de la philosophique de la totalité, nous ne nous 
dérobons pas de la critique, quand cela est nécessaire, de ce qui concerne la 
construction de la propre connaissance. Nous nous sommes aidés méthodiquement 
par du matérialisme historique et dialectique. En cohérence avec cette méthode, 
nous cherchons, dans les pensées d´Henri Lefebvre, des elaborations théoriques 
capables de fournir un programme de recherche en accord avec la réalité de la vie 
quotidienne dans le monde moderne. De telles constructions ont eté, de cette 
manière, cruciales dans ce que nous objectivons, de telle sorte qui ont permis la 
réalisation de cette étude avec une proposition unique de pendée, différente de la 
connaissance parcelée, à mi-chemin de l´appréhension des phénomènes sociaux. 
Pour comprendre, alors, la matérialisation de ces phénomènesprovoquées par la 
logique dialectique, forme de mouvement du contenu et plus, pendant le procés 
social et, pourtant, quotidien qui résulte en une histoire dans un constant devenir, est 
que nous abordons les conceptes de l´espace sociale, temps ciclique, temps linéaire, 
société bureaucratique de la consommation dirigée, de l´ordre proche, l´ordre distant, 
antropologie dialectique, en plus des autres. Pour cela, nous abordons la relation 
entre le milieu urbain et le milieu rural dans une perspective dialectique, confondus 
dans le procès de re-production des relations de production. De la même façon, nous 
rapportons le quotidien des travailleurs ―ruraux‖ à ce qui se réfère au mode de vie et 
à l´urbanité pour le prisme de la technique et de la consommation, des désirs et des 
nécéssités. Si nous devons, alors, présenter la constitution des pensées sur 
lesquelles se basent nos prémisses, considérations, constatations, enfin, la 
démarche imprimée par le présent travail, nous avons une élaboration triadique des 
idées: le conçu, le perçu et le vécu, la necessite, le travail, et la jousissance. Bientôt, 
nous suivons l´appréhension du quotidien des travailleurs ruraux dans ce qu´il y a de 
poétique, rupture avec le chatiment du travail, des incessants gestes de production 
de plus-value, les moments d´appréciation du vécu, du plaisir et de la fête, de 
l´opportunité do nouveau et de l´inespéré. En outre, nous n´abandonnons pas la 
recherche de ce quotidien dans ce qui le défini aliénant: la religiosité, le procés du 
travail, l´urbanité ici enveloppent et instaurent de forme anormale. D´un autre côté, 
nous primons pour l´ordre distant dans ce qu´il achève comme idéologique. Surtout, 
le papier de l´État nous a été élémentaire pour ce que nous proposons. Pour cela, 
son élection entre d´autre termes de cet ordre. Nous recherchons, finalement, à les 
approché, ordre proche et ordre distant, de cette forme le quotidien et l´histoire, 
quelque chose de diluée dans le présent texte comme uns parcours dans 
l´appréhension du quotidien des travailleurs ruraux. 
 
 
Mots clé: Temps. Espace. Quotidien. Travailleur ruraux. Henri Lefebvre. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Três astros, eliminando os planetas inferiores ou 

invisíveis, gravitam por cima deste mundo onde se 

agitam sombras, por cima de nós. 

 Astros num céu onde o Sol do inteligível já não é 

mais do que um símbolo; céu que já nada tem de um 

firmamento. 

 Talvez estes astros se dissimulem por detrás de 

nuvens pouco menos escuras do que a noite...‖ 

 

(Henri Lefebvre.  

Hegel, Marx, Nietzsche ou O Reino das Sombras, 1972.) 
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APRESENTAÇÃO 

 

De partida, devemos dizer que resolvemos por estudar a história dos 

oprimidos, dos silenciados, daqueles a quem não é dado o direito à voz, à efetiva 

liberdade, à emancipação social. Parafraseando José de Souza Martins, 

enunciamos, abertamente, nossa opção pelo lado da vítima, pois é este, segundo 

nossa referencial, o ângulo mais rico (e moralmente mais justo). Assim é, estamos 

certos disso, o ângulo pelo qual nos orientamos, porque o ângulo que se volta para a 

realidade dos ―bóias-frias‖, alijados do direito à terra para subsistirem, sujeitos que 

compartilham desumanas relações de trabalho e que sofrem, cotidianamente, o 

drama do estigma social. Tecer esta dissertação foi motivo de descoberta. Primeiro, 

pela ao fazê-la e, segundo, porque trabalhamos com um pensamento extremamente 

rico e criativo, avesso aos limites do conhecimento fragmentado.  

Unidas, estas razões nos permitiram mergulhar nas profundezas da empiria, 

convocando os sujeitos para a fala e para a expressão das subjetividades, assim 

como descortinaram uma teoria pouco temerosa em dialogar com a filosofia acerca 

da realidade que busca apreender. Assim como o movimento do pensamento que, 

segundo Henri Lefebvre, é ativo, podemos dizer que este trabalho também o é. 

Reina em seu bojo (devemos confessar) uma angústia do próprio pensamento. 

Denota-se, então, que a empiria ocupa uma posição secundária? De modo algum, 

afinal, os questionamentos que emergem no decurso da obra, têm, na empiria, 

motivo de existência. Isto se daria, então, por uma questão de método? Não 

necessariamente. O método, ao se tratar da forma do movimento do conteúdo, 

acaba por tornar-se desnecessário quando ele passa a se constituir cosmovisão.  

Desta sorte, tomamos, aqui, o método como epicentro da discussão, dando o 

devido reconhecimento aos postulados lefebvrianos que, na aventura intelectual de 

apreensão da vida cotidiana no mundo moderno, ao avançar o pensamento 

marxista, relegou contribuição totalmente original aos estudos sobre a sociedade 

contemporânea e à filosofia. A princípio, valemo-nos, do ponto de vista do 

pensamento e do método, das seguintes palavras de Lefebvre: ―A relação social 

entre tempo e espaço revela a relação social relativa a uma sociedade na qual 

predomina uma certa forma de racionalidade: a ciência e a cientificidade a ratificam‖. 
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Em seguida, fazemos uso das seguintes palavras de um dos maiores, senão o maior 

sociólogo brasileiro de todos os tempos, Florestan Fernandes: ―A racionalidade 

burguesa irá redefinir-se nesse nível, a um só tempo político, lógico e ontológico.‖ 

Então, lançamos os seguintes questionamentos, a fim de se encontrar o ponto nodal 

entre ambos os postulados: Qual a racionalidade burguesa? A do capital, 

evidentemente. Ainda, qual a relação espaço-tempo que revela a relação social 

relativa a essa forma de racionalidade? O cotidiano. 

Chegamos, destarte, à seguinte conclusão, aliás, determinante para a 

apreensão da vida cotidiana do ―bóia-fria‖: O cotidiano nada mais é que a relação 

espaço-tempo que revela a relação social relativa à racionalidade do capital.  No 

tocante àquilo que conforma a substância deste cotidiano, procuramos, a todo o 

momento, coerência com o método. Neste sentido, o propósito desta pesquisa 

reside eminentemente na apreensão da vida cotidiana do ―bóia-fria‖, noutras 

palavras, na apreensão de uma relação espaço-tempo que demarca a subsunção do 

trabalho ao capital nos limites da atividade canavieira. Buscando seu cumprimento, 

nos deparamos como questões bastante complexas, mas que, em geral, se 

imbricam: o rural, o urbano, o cotidiano, o tempo e o espaço.  

Muito proveito foi possível a partir das contribuições de José de Souza 

Martins, em especial, em como este pensador lançou uso do método regressivo-

progressivo em suas análises da questão agrária no Brasil. No caso dos ―bóias-

frias‖, nossas inquietações firmaram-se no modus vivendi dos trabalhadores, ou 

seja, no substrato das relações sociais que constituem o cotidiano dos ―bóias-frias‖. 

Nesta perspectiva, o pensamento de outro grande teórico brasileiro, Milton Santos, 

fora vertiginosamente valoroso. Nas palavras de Milton Santos: ―A usina tem um 

papel central na explicação global das relações sociais e da arquitetura espacial‖. 

Isto nos levou a concluir que a condição de ―bóia-fria‖ extrapola as relações de 

trabalho e invade terrenos bastante densos, embora pouco explorados.  

Dentre estas questões, carece destacar a cidade, principalmente a fim de 

apontar que a transição do rural para o urbano não se tratou de algo epifenomenal. 

Força social de produção, a cidade dos ―bóias-frias‖ permitiu que se instaurasse uma 

modernidade anômala, marca imperiosa da cotidianidade desses trabalhadores. 

Assim, tornou-se possível pensar o Estado e a Tecnocracia como determinantes 
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culturais e ideológicos pela concepção do espaço. Voltando às palavras iniciais de 

Lefebvre, esta é a cientificidade que prova a racionalidade que emana de uma 

relação espaço-tempo mediada pelo capital. Sobremaneira o Urbanismo se 

constituíra como saber forjado segundo os ditames do capital. Cabe, todavia, afirmar 

que essa abstração é metafilosófica. Ela conduz a uma crítica das representações, 

as quais povoam os três níveis do fenômeno humano total: o concebido, o percebido 

e o vivido. 

Assim, é pertinente afirmar que o espaço de representação, 

tecnocraticamente forjado, a cidade dos ―bóias-frias‖, permitiu o assento de 

específicas representações do espaço, as quais redundaram em práticas espaciais 

bastante peculiares. Esta compreensão fica mais clara quando tomamos os três 

pilares destacados por Florestan Fernandes: a lógica, a política e a ontologia. O 

cotidiano estabeleceu-se como relação espaço-tempo em cumprimento à 

racionalidade do capital. Por isso, ao fragmentar a vida, ele fragmentou, também o 

saber, o espaço e o tempo. A cidade dos ―bóias-frias‖ emergiu como espaço 

fragmentado, a fim de sustentar tempos também fragmentados. A lógica (do 

conhecimento) na qual se ancorou a cientificidade do urbanismo que permitiu seu 

aparecimento tratou-se da lógica formal, a política conforma-se no domínio exercido 

pela burguesia local e, em termos ontológicos, o trabalho que os ―bóias-frias‖ 

executam, a despeito de permitir a emancipação, os desumaniza. 

Pelo pensamento no qual esta dissertação fundamentou-se, conceitos e 

categorias trabalhados, uma simples descrição colocaria tudo a perder. Preciso fora 

avançar para o seio do pensamento, aventurar por meio de leituras pouco 

enfrentadas pela sociologia contemporânea e, o que acreditamos mais difícil, 

buscar, no residual, prenúncios do vivido, provando que este trabalho constituía-se 

no primado do sujeito histórico, a despeito do marxismo dogmático e estruturalista. 

No tocante à este sujeito, a descrição do visível foi fundamental. Neste momento, as 

representações permitiram apontamentos sobre o espaço funcionalmente 

concebido, bem como críticas à sociedade burocrática de consumo dirigido. Não nos 

furtamos da discussão, ainda que breve, até mesmo da religiosidade, cabendo, 

contudo, estudos aprofundados acerca desta questão. Em linhas gerais, é preciso 

afirmar que o ordenamento do espaço está intrinsecamente relacionado à 
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cotidianidade que se instaura. E mais, que, em seu bojo, esta cotidianidade é 

permeada por representações, as quais se materializam no plano do vivido. Em 

concepção, tais representações remontam a lógica sob a qual se alicerça o 

conhecimento, a lógica formal. 

Daí a necessidade da abstração teórico-filosófica que, segundo Lefebvre, 

exige um procedimento por ele denominado de transdução. Ultrapassar a indução e 

a dedução faz-se, pois, necessário. Esse momento dar-se-á, em termos práticos, no 

ponto de convergência entre tempo e espaço, no plano do vivido. Trata-se do 

instante de irrupção do gozo, do prazer dionisíaco. Eis que a práxis emerge e, então, 

o próprio conhecimento dar-se-á distante do reino das representações. No terreno 

da cotidianidade dos ―bóias-frias‖, tem-se que há a irrupção do vivido, num espaço 

bastante peculiar, o boteco. Evidentemente que isto não se trate, tampouco 

pressagie uma revolução total. Todavia, há que se considerar que os trabalhadores 

possuem momentos de sublimação do sofrimento do trabalho, sendo, para o sujeito, 

o instante de obtenção de seu prazer. Se para nós se trate de alienação, para 

àquele que vivencia, o fenomênico possui uma representação da qual pouco 

sabemos e, por isso mesmo, somos levados a procedimentos científicos 

convencionais de assujeitamento e negligência do outro. O oposto a essa direção é 

o que tentamos fazer. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A apreensão da vida cotidiana dos trabalhadores ―bóias-frias‖ constitui o 

principal objetivo desta pesquisa. Na medida em que envolve uma multiplicidade de 

temas, requer um pensamento cuja perspectiva seja ancorada no princípio da 

totalidade. Ademais, pelo nível de abordagem, enceta um esforço teórico-filosófico 

para além das constatações, verificações, compreensões e assertivas. Referimo-nos 

ao nível da cotidianidade que, certamente, instaurou-se como fecundo programa de 

pesquisa empírico e teórico. Dadas essas considerações, podemos afirmar logo de 

partida, que nossas preocupações permeiam, a um só tempo, duas questões: o 

cotidiano dos ―bóias-frias‖ e o próprio cotidiano como nível da realidade. Contudo, 

emana-se do materialismo histórico dialético o caráter uno do disposto antagônico 

convívio teoria-empiria, pensamento-realidade.  

 Pensamos, destarte, desfeita a idéia de que duas questões nos orientam, 

quando na verdade, buscamos, concomitantemente, apreender a realidade e 

produzir conhecimento. Se não o fosse, do que adiantaria o arranjo ―perfeito‖ entre 

determinado estudo e algumas categorias e conceitos pré-concebidos. Estamos, 

agora, confortáveis para afirmar que seria incompleta a apreensão da vida cotidiana 

dos trabalhadores ―bóias-frias‖ caso não reportasse a história e, ainda, 

desconsiderasse o que emerge cotidianamente no âmbito do vivido em face ao 

mundo moderno. Por outras palavras, podemos afirmar que retratá-la desse modo 

significaria trabalhar com representações, burguesamente construídas, a despeito 

do exercício de despojamento do véu sobre o qual esse cotidiano demarca-se 

impreciso e desprovido de importância como programa de pesquisa na medida em 

que fragmentado e, por isso mesmo, mascarado. O mesmo ocorre com o senso 

comum como elemento de estudo.  

É incrível como as representações burguesas elaboram, inclusive, 

representações dos temas de estudo. Seria a Sociologia, quando de fato exercida, 

uma ciência do contra-capitalismo? Pergunta que não buscamos responder. O certo 

é que a Sociologia que, ora, nos incita ao estudo da realidade dos ―bóias-frias‖ 

destoa-se do conhecimento especialização, parcelado. O cotidiano, então, entra em 

ebulição no entremear da vida no mundo moderno. Torna-se programa de pesquisa 
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sendo que, Henri Lefebvre, pensador marxista contemporâneo, a ele fornece 

fundamentos extremamente coerentes com seu método, o materialismo histórico-

dialético. Fundamentada nos postulados teóricos lefebvrianos é que buscamos a 

apreender a vida cotidiana dos ―bóias-frias‖. Indubitavelmente, pensamento que se 

projetou mais longinquamente na tarefa de deslindamento das questões oriundas da 

modernidade. Sobre isso trata o capitulo que inaugura esse trabalho, no qual 

semeamos os pilares metodológicos que orientarão toda a reflexão: o materialismo 

histórico-dialético e a vida cotidiana.  

Em seguida, propomos a análise do espaço pela perspectiva de sua 

concepção, instante no qual tratamos da dialética relação entre campo e cidade e a 

re-produção das relações de produção. Nesse momento do trabalho damos 

importância ao papel do Estado, especialmente ao caso brasileiro e de Goiás, e de 

um corpo tecnocrático na gestação de um processo de modernização agrícola que 

culminou com a emergência dos Complexos Agroindustriais Canavieiros e um 

convívio peculiar entre campo e cidade naquilo que concerne às relações de 

trabalho no primeiro e a re-produção dessas relações na segunda, logo, como abrigo 

dos trabalhadores ―bóias-frias‖. Buscamos, fundamentalmente, apontar o espaço 

concebido enquanto valor de troca, ou seja, que certas cidades, como Goianésia, no 

Estado de Goiás, cidades onde moram ―bóias-frias‖, se configuram funcionalmente 

no atendimento de determinados interesses de classes e que, nelas, o cotidiano é 

demarcado pela dinâmica do capital. 

Num terceiro capítulo abordamos esse cotidiano que é, para nós, revelador, 

na medida em que materialização, ainda que indiretamente, do processo de 

exploração e dominação dos ―bóias-frias‖. Disso tomamos conta, primordialmente, 

pelo aspecto da moradia desses trabalhadores na cidade: áreas periféricas de 

Goianésia, como o bairro Jardim Esperança, no qual realizamos nossa pesquisa. 

Sua relação com o processo de exploração e dominação vai desde o controle 

exercido pelas usinas, passa pela composição dos salários, uma vez que a moradia 

é um dos elementos da re-produção da força de trabalho, até o âmbito das 

sociabilidades, profundamente conflituosas, entre os ―bóias-frias‖ e os moradores de 

demais bairros de Goianésia. Esse se trata do espaço vivido, não no sentido de sua 
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plenitude, evidentemente, mas vivido e revelador. Em pormenores, o espaço do 

desejo e da necessidade, definitivamente, o espaço das representações. 

Por entre falas e imagens, a descrição do visível. Tempos e espaços na vida 

cotidiana do ―bóia-fria‖. Assim intitulado, no quarto capítulo, de fato, temos nas 

entrevistas realizadas e não apenas, mas no próprio processo de pesquisa, bem 

como nas imagens registradas, importante conjunto de elementos pelos quais 

apreendemos o cotidiano dos ―bóias-frias.‖ Obviamente que o cotidiano é riquíssimo, 

seria engano de nossa parte considerar que nos fartamos de subsídios para essa 

pesquisa. De qualquer modo, dois meses de trabalho de campo descortinou uma 

série de questões que tratamos e estaremos tratando acerca da vida cotidiana dos 

―bóias-frias‖. Consideramos esse momento do trabalho aquele pelo qual o autor 

melhor consegue expor, em termos práticos, o método pelo qual se orienta e, 

efetivamente, promover o salto da teoria para a empiria, o inverso cremos mais 

difícil, uma vez que exige devida maturidade intelectual. 

 Nele, pudemos apreender os espaços de representação e as representações 

sobre o espaço, enfim, as contradições que emergem do vivido e sua relação com 

uma ordem distante, cujas marcas ideológicas fixam-se na cotidianidade. Ademais, 

tratamos, superficialmente, do trabalho de campo, do método, da construção do 

saber. Indubitavelmente, o imaginário e o poético nas ciências sociais devem ser 

mais explorados. O cotidiano, certamente, é um dos níveis mais ricos para tanto. Por 

ele buscamos a apreensão de tempos e espaços na vida cotidiana dos ―bóias-frias‖. 

Esperamos tê-lo alcançado, sem que tenhamos caído numa perspectiva 

eminentemente culturalista e essencialmente fenomenológica. 

No quinto capítulo são os tempos, cíclicos e lineares, que tomam nossos 

tempos para sua apreensão. Partimos da noção dicotômica entre trabalho e festa, 

castigo e prazer, Prometeu e Dionísio para, na tomada do tempo pelo seu sentido 

cotidiano, o que não necessariamente consiste em desconsiderar a história, pelo 

qual deixaríamos de reportar as contribuições de Henri Lefebvre e seu método 

regressivo-progressivo, a fim de pensarmos o dado e sua superação, as 

possibilidades de ruptura no ensejo do novo pelos momentos do vivido em sua 

essência e plenitude. Em coerência com os postulados de Henri Lefebvre, 

buscamos, nesse capítulo, amalgamar o pensamento hegeliano, marxista e 
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nietzscheano na apreensão da vida cotidiana dos ―bóias-frias‖ que, evidentemente, é 

a vida cotidiana no mundo moderno. Nesse sentido, comungamos do pensamento 

lefebvriano quanto à importância do urbano, o que não se limita aos temas 

circunscritos a pesquisa sobre a cidade, como tema de elaborações teórico-

filosóficas.  

Desta feita, poderemos, então, melhor pensar o homem no mundo moderno, 

já que o urbano, para além do local de moradia, significa um modo de vida peculiar, 

povoado de signos e sinais, nele e por ele materializa-se o processo de re-produção 

das relações de produção que desobstruem as veias do capitalismo e permite sua 

sobrevida. Nele e por ele, os indivíduos são moldados (cabem estudos sobre 

antropologia dialética), molde que imprime suas forças na cotidianidade, instante da 

total alienação que, noutro momento, esboroa-se e pelo qual emergem as 

contradições. Por fim, resolvemos por não concluir esse trabalho. A relação social é 

um processo, do mesmo modo é sua apreensão. 
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2 APONTAMENTOS SOBRE O COTIDIANO E O MATERIALISMO HISTÓRICO-

DIALÉTICO 

 

―Espero que não seja tarde demais para mostrar, 
como „aluno mais velho‟, que o ensino não separa 
a vida intelectual, nem das exigências 
fundamentais da vida, nem das possibilidades da 
história em processo.‖ 

 

(Florestan Fernandes) 

 

2.1 O Materialismo Histórico-Dialético e a Questão Tempo-Espaço 

 

Do ponto de vista do cotidiano, a apreensão do tempo e do espaço, para 

efeito de conflito de classes, deve ser ancorada sob perspectivas que não aquelas 

puramente físicas ou geográficas1. No que tange a aquisição do espaço: “No âmbito 

local, o comprador de um volume „habitável‟ adquire um tempo cotidiano.” 

(LEFEBVRE, 2008, p. 128). É nesse tempo que se materializa o domínio em sua 

primeira instância. Logo, segundo Lefebvre (2008, p. 139), o espaço possui um 

sentido político e estratégico. Nas suas palavras:  

A produção do espaço tende hoje a dominar a prática social, sem alcançar 
tal propósito, dadas as relações de produção. Ela corresponde às forças 
produtivas. Ela supõe o emprego das forças produtivas e das técnicas 
existentes, a iniciativa de grupos ou classes capazes de intervir a uma 
grande escala, atuando num quadro institucional determinado, portadores 
inevitavelmente de ideologias e de representações, sobretudo de 
representações espaciais. Ideologias e representações correspondentes 
aos grupos e classes, portanto, às relações sociais de produção, ou seja, 
aos obstáculos diante das forças produtivas e das possibilidades que elas 
contêm.   
 

Ancorado no materialismo histórico dialético, o pensamento lefebvriano 

prescinde da idéia de que “as relações sociais no capitalismo, isto é, as relações de 

exploração e dominação, se mantêm pelo e no espaço inteiro, pelo e no espaço 

instrumental”. (LEFEBVRE, 2008, p. 156). É nessa perspectiva de pensamento que 

a presente pesquisa norteia-se. Para tanto, são elucidativas as contribuições de 

Henri Lefebvre, cujos apontamentos permitem a compreensão do cotidiano em suas 

                                                           
1
 Henri Lefebvre, em Espaço e Política (2008), conduz suas análises na apreensão de uma sociedade 

orientada por classes sociais, em que o processo de exploração-dominação da burguesia sobre o 
proletariado erige-se, também, pela concepção e aquisição do espaço.  
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transversalidades, uma alusiva discussão da realidade social a partir de sua 

complexidade e seu resgate em duas perspectivas: horizontal e vertical. Na primeira, 

realiza-se uma pormenorizada análise do objeto de estudo. Configura-se, pois, numa 

proposta metodológica, em que, à compreensão do ―senso comum‖ são aplicáveis 

pesquisas de cunho descritivo, elaborado no que é disposto pela etnografia, pelo 

flaneur, pela linguagem, pela performance, enfim, pelos momentos e os seus 

homens, à  luz de uma microanálise, de que Goffman tem proeminente 

contribuição.2  

Na segunda, o cotidiano se revela, num desvelar do ―senso comum‖, 

justamente pela existência de uma compartilhada definição do que é o ―senso 

comum‖, comunal, por sua vez, enquanto determinação e determinante, cognição e 

cognoscente. É nesse viés vertical do cotidiano, ancorado num momento analítico-

regressivo, que Lefebvre aborda a possibilidade da apreensão do vivido, não em sua 

plenitude, mas naquilo que desata as amarras de sua incompreensão: ―a 

coexistência de relações sociais que tem datas desiguais.” (MARTINS, 1996, p. 21). 

Num terceiro momento, Lefebvre destaca o caráter histórico-genérico de seu 

método, identificado na possibilidade de deslindamento do cotidiano a partir de um 

sentido “elucidado, compreendido, explicado.” (MARTINS, 1996, p. 22). É nessa 

tarefa de compreensão, estruturada agora num movimento regressivo-progressivo3, 

que se estabelece, diante do pesquisador, a forma que confere sentido ao objeto, 

após uma captura inicial de suas cores, num processo reflexivo nas duas acepções 

do termo: apreensão de imagem, ainda disforme pela ausência de lentes corretoras 

e construção do pensamento daquele que a observa.  

Por outras palavras, se a princípio estão ao alcance da análise às 

particularidades das relações humanas e, por conseguinte, uma teia de interações 

sociais historicamente remontadas, não por isso ambas as perspectivas são 

inconciliáveis, do que deliberadamente, ou não, pode ser tomado como verdadeiro. 

                                                           
2
 Para este autor, “é um fato ligado à nossa condição humana que, para a maioria de nós, a vida 

quotidiana decorre na presença imediata do outro” (Goffman, 1999, p. 196). 
3
 O método regressivo-progressivo proposto por Henri Lefebvre recebeu elogios advindos de Sartre 

(1966) que assim o definiu: ―A este texto tão claro e tão rico, nada temos a acrescentar senão que 
este método, com sua fase de descrição fenomenológica e seu duplo movimento de regressão depois 
de progressão, nós o cremos válido [...] Só ele pode ser heurístico; só ele destaca a originalidade do 
fato, embora permitindo comparações. Resta lamentar que Lefebvre não tenha encontrado imitadores 
entre os outros intelectuais marxistas.” 
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Quando não, cogita-se a hipótese de um olhar inebriado pelo ―senso comum‖, do 

qual o negligenciado tratamento do próprio ―senso comum‖ é produto. Retomamos 

Martins (2008, p. 53) na seguinte afirmação: “A possibilidade de uma sociologia da 

vida cotidiana está nesse âmbito intermediário, na investigação e superação do que 

o senso comum tem sido para a interpretação acadêmica.” 

As contradições, destarte, merecem total consideração para que o 

subjetivismo aproxime-se do objetivismo concretamente. Conforme elucida Lefebvre 

(1949, p. 21): ―A lógica dialética é assim ao mesmo tempo um método de análise e 

uma recriação do movimento do real, por um movimento do pensamento capaz de 

seguir e tornar-se seu criador em suas sinuosidades, nos seus acidentes e na sua 

estrutura interna.”4 Na perspectiva dialética marxista-hegeliana a relação social é 

concebida como processo. Seu princípio é triádico (tese, antítese, síntese), sendo 

que a síntese não contesta tese e antítese, mas supera. Do ponto de vista lógico, A 

não é não A, de tal sorte que a identidade é a negação da negação. Se a lógica 

formal repousa-se sobre a separação entre forma e conteúdo, a lógica dialética 

supõe essa união e opera-se pela contradição que não é necessariamente a 

negação, mas o movimento vivo da realidade. O movimento é, portanto, de 

ultrapassagem. Baseado em Marx, Lefebvre (1972, p. 38) elucida que: “[...] só o 

pensamento materialista e dialético consegue apreender a dupla determinação do 

processo, a saber: historicidade e práxis, porquanto apreende a sua complexidade, 

as suas diferenças, conflitos e contradições. É isto que constitui o materialismo 

histórico.” 

O materialismo histórico envolve, por sua vez, idealismo e materialismo. 

Consubstancia objetividade pelas condições materiais e subjetividade pela 

consciência que delas redunda. Aquiesce para a análise das sensações e 

percepções. A alienação denota seus graus, bem como o fetichismo voltado para a 

mercadoria numa dialética relação entre desejo e necessidade. O método é, por 

isso, unidade e totalidade, particular e geral. Nas palavras de Lefebvre (1983, p.44):  

O método dialético aplica-se à vida e à arte: tanto a vida individual e 
cotidiana quanto à mais refinada vida estética [...] o método do materialismo 
dialético introduz ordem e clareza nos domínios mais afastados da prática 

                                                           
4
 Trad. do autor: “La logique  dialectique est donc en même temps une méthode d´analyse, et une 

recréation du mouvement du réel, par um mouvement de pensée capable de suivre le devenir 
créateur dans sés sinuosités, dans ses accidents et dans as structure interne.” 
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imediata e da ação. Assim, e somente assim, pode ele tornar-se a ―nova 
consciência do mundo‖ e a ―consciência do homem novo‖, ligando a lucidez 
do indivíduo e a universalidade racional. 
 

O método dialético consiste na forma do movimento do conteúdo. Entretanto, 

é ancorado na perspectiva histórica dos processos sociais que emerge enquanto 

superação da aparência, amparando-se no reino da essência das coisas. Esse 

método torna-se, assim, apreensão do fenomênico e da realidade, conforma para a 

elaboração de novas identidades que emanam das contradições e, por sua vez, 

permite a captura da lógica do real, em compreensão e extensão, em subjetividade e 

objetividade, no devir humano. Em qual sentido pensamento e ação se amalgamam 

na dialética? Em uma frase Henri Lefebvre (1983) responde a essa questão: “O 

movimento do conhecimento [...] é ativo; é movimento de pensamento, pensamento 

em movimento e pensamento do movimento”. Ademais, prossegue a firmando que 

―a teoria emerge da prática e a ela retorna‖ (LEFEBVRE, 1983, p. 178).  

É a teoria, em si, oriunda da realidade, portanto produto da práxis. As 

contradições que emanam da relação indivíduo x sociedade, estrutura x ação, 

brotam de uma relação dialética, sendo que apenas conceitos e categorias não 

fornecem subsídios à análise da realidade apreendida enquanto processo social. ―A 

práxis, no seu mais alto grau (criador, revolucionário), inclui a teoria que ela vivifica e 

verifica. Ela compreende a decisão teórica como a decisão de ação. Supõe tática e 

estratégia.‖ (LEFEBVRE, 1968, p.38). Projeto que consiste segundo Lefebvre, no 

método e idéia centrais da doutrina hegeliana: “a consciência de uma unidade 

infinitamente rica do pensamento e do real, da forma e do conteúdo [...].”5 

(LEFEBVRE, 1949). 

Assim, no bojo da cosmovisão dialético-materialista da história, o que há de 

essencial é o comportamento dinâmico entre sujeito e objeto, pesquisador e o que é 

pesquisado. Nessa dinâmica residem as contradições que emanam da prática, do 

concreto. Por isso, o principio da dialética que considera ativo o papel do sujeito 

histórico é válido à ciência. Significa pensá-la como produto e instrumento de 

determinados interesses, como atestam a especialização das tarefas requeridas 

pelo mundo do trabalho ou ainda a tomada de decisões por indivíduos que se julgam 

                                                           
5
 Trad. do autor: “la conscience d´une unité infiniment riche de la pensée et du réel, de la forme et du 

contenu [...].” 
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portadores do conhecimento científico e, portanto, da técnica e da imparcialidade, 

quando na verdade instrumentalizam a ciência para fins específicos de restritos 

grupos detentores do poder político e econômico. Nisto fundamentam as críticas de 

Henri Lefebvre (1969) aos tecnocratas6. A despeito do conhecimento tecnocrático, a 

apreensão da questão espaço-tempo pelo materialismo histórico dialético impõe 

considerá-la a partir das relações sociais que a demarcam. Depreende-se, portanto, 

a importância apresentada pela sociologia, o que não dispensa análises para além 

do conhecimento parcelado. 

 

2.2 A Démarche7 da Sociologia da Vida Cotidiana 

 

Podemos dizer que duas questões nos guiam na condução das reflexões aqui 

postas, o cotidiano e o tempo-espaço. Por compreendê-las indissociáveis é que 

apelamos para uma discussão, a um só tempo geográfica, sociológica, histórica e 

filosófica. Essa tentativa, ao que devemos confessar, não é fácil na medida em que 

incita um debate de natureza epistemológica. Ou seja, a compreensão do mundo 

moderno e, particularmente, da relação entre campo e cidade a partir do cotidiano. 

Um verdadeiro programa de pesquisa, como definiu Henri Lefebvre ao dar mostras 

de que o cotidiano não se resume a um recorte temporal, mas a um ritmo da vida e, 

fundamentalmente, a um original caminho de compreensão daquilo que a realidade 

do mundo moderno nos impõe. Como interpenetrá-los, tempo, espaço e cotidiano 

num só processo de apreensão das coisas e da vida na modernidade? Segundo 

Lefebvre (1972, p. 168): ―o capitalismo constituiu novos setores de produção e por 

conseqüência de exploração e de dominação; citem-se entre outros os seguintes 

setores: tempos livres, vida cotidiana, conhecimento e arte e, finalmente, a 

urbanização.” 

É, preciso, pois, recorrer ao pensamento triádico diria Henri Lefebvre, 

desdobrá-lo8 em três níveis: o concebido, o percebido e o vivido e, assim, promover 

                                                           
6
 Segundo Lefebvre, ―o vivido sem conceito é substituído pelo conceito sem vida.‖ (LEFEBVRE, 2000, 

p.232).   Por isso, é primordial em seu pensamento a abordagem da política na concepção e gestão 
do espaço. Uma análise detida tão somente nos processos de trabalho dos bóias-frias na região de 
Goianésia que, indiscutivelmente, melhor fornece provas do perverso efeito de subsunção do trabalho 
pelo capital, apresentar-se-ia a meio caminho.  
7
 Caminho que exige esforços. 
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a busca pela superação do reino das sombras. Três astros: uma constelação. Assim 

Lefebvre referiu-se ao pensamento triádico conformado pela compreensão do 

mundo moderno. Não sabemos como alterar essa elaboração geométrica 

metafilosófica. Contudo, estamos convencidos de que é necessário acrescentar um 

novo astro a essa constelação, o pensamento lefebvriano, essencialmente sua 

crítica da vida cotidiana e seus postulados acerca do espaço, primando, como fazia 

questão de reiterar o próprio Lefebvre, pela reunião dos saberes em detrimento do 

conhecimento parcelar.  

Nesse sentido, a economia, a história, a geografia, a antropologia e, 

especialmente, a sociologia devem ser reunidas numa démarche, que nos dá a idéia 

de processo. Um esforço que deve ser continuo e constantemente renovado, aliado 

ao caráter heurístico do conhecimento, assim como o são as questões com as quais 

nos deparamos no incessante movimento de sobrevivência do capitalismo. Porque, 

nessa perspectiva, a cidade e o urbano conclamam especial atenção? Pela 

centralidade que ocupam, lócus da re-produção das condições gerais de produção 

e, ao mesmo tempo, arena do combate pelas idéias. Espaço da contradição, do 

trabalho e da festa, da transgressão cotidiana pelo vivido e da superação das 

condições concebidas alienantes e alienadas.  Fundamentalmente, espaço de 

conflitos, inclusive, do conhecimento.  

Segundo Florestan Fernandes (1980, p. 24), ―A racionalidade burguesa irá 

redefinir-se nesse nível, a um tempo político, lógico e ontológico‖. A burguesia 

nutriu-se do conhecimento, por ela mesma forjado, cujos princípios resguardam seus 

interesses de classe na medida em que propugnam o liberal-conservadorismo. Por 

isso, ―Para ser instrumental à classe revolucionária, enfim, o pensamento sociológico 

precisa submeter-se a uma revolução prévia autodespojadora, que desprenda suas 

potencialidades científicas da contaminação burguesa”. (FERNANDES, 1980, p. 33). 

Por isso, Henri Lefebvre enxergava, na sociologia, um projeto de ciência 

capaz de fornecer elementos para a apreensão da realidade de modo que as 

contradições do capitalismo tornassem mais claras. Ao mesmo tempo, concebia 

                                                                                                                                                                                     
8
 Na primorosa obra Hegel, Marx, Nietzsche ou o Reino das Sombras, Henri Lefebvre promoveu um 

desdobramento das idéias postuladas pelos três pensadores que, segundo ele, melhor 
compreenderam o mundo moderno. Para Henri Lefebvre desdobrar-se quer dizer mais do que 
manifestar-se, mais e melhor do que explicitar-se. 

 



26 

 

essa ciência como propulsora do combate pelas idéias na medida em que 

mediadora da teoria e da empiria9. De modo geral, a Sociologia se destacaria, para 

Lefebvre, das demais ciências pelas seguintes razões, como expõem Damiani e 

Seabra (2004, p. 3): 

É assim que aparece a necessidade de uma sociologia que pensará a 
mediação do social, entre o econômico e o político, rejeitando as 
interpretações ontológicas e vazias dos intermediários. Por ela, as 
mediações fundamentais para a reflexão são a subjetividade, o social, a 
alienação, o cotidiano, o vivido, a percepção, etc

10
. 

 

Essas mediações emergem, pois, do materialismo histórico dialético como 

método. A mediação que sustenta nosso objeto é a vida cotidiana. Portanto, 

primamos por uma sociologia na perspectiva apontada por Henri Lefebvre. 

Pensamos que a vida cotidiana inclui os conceitos de alienação, mais-valia, o vivido 

e a percepção na medida em que tem, no sujeito, substrato de sua fundamentação, 

alcance máximo do movimento teoria-empiria, pensamento-práxis, a relação social 

como processo. ―Nesse sentido, o plano teórico se articula ao plano empírico, àquele 

da prática socioespacial que concerne a vida.11‖ (CARLOS, 2004, p 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Não foi por acaso que Lefebvre, filósofo de formação, doutorou em Sociologia e, ainda, afirmou que 

o pensamento de Marx tratava-se de um pensamento sociológico. Quanto a essa afirmação, cremos 
tê-la feito justamente como negação da dogmatização do conhecimento que culminou em regimes 
totalitários que, em nada, comungavam teoricamente dos postulados marxistas e, conseqüentemente, 
do autêntico sentido de uma sociedade comunista. Aliás, essa afirmação e outras levaram Lefebvre 
ao rompimento com O PCF (Partido Comunista Francês) em 1958. (Espaço & Debates, 1990). 
10

 Trad. do autor: ―C'est ainsi qu'est apparue la nécessité d'une sociologie, qui penserait la médiation 
du social, entre l'économique et le politique, rejetant les interprétations ontologiques et vides des 
intermédiaires. Pour lui, les médiations fondamentales pour la réflexion sont la subjectivité, le social, 
l'aliénation, le quotidien, le vécu, la perception etc.‖ 
11

 Trad. do autor: ―Dans ce sens, le plan théorique s'articule au plan empirique, celui de la pratique 
sociospatiale qui concerne la vie.‖ 
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3 O ESPAÇO CONCEBIDO: CAMPO E CIDADE NA RE-PRODUÇÃO DAS 

RELAÇÕES DE PRODUÇÃO 

 

 
―A relação entre tempo e espaço, com prioridade 
do espaço, se revela relação social relativa a uma 
sociedade na qual predomina uma certa forma de 
racionalidade; a ciência e a cientificidade a 
ratificam‖ 

 
(Henri Lefebvre)  

 
 

3.1 Espaço e Reprodução Social: A Cidade dos “Bóias-Frias” 

 

Qual a relação entre os postulados da Sociologia da vida cotidiana e o 

cotidiano dos ―bóias-frias‖? Uma relação de maior proximidade, quanto melhor a 

compreensão do todo e da parte, da estrutura e da ação, enfim, do cotidiano e da 

história, das relações de produção e seu modo de produção. Dessa reflexão que se 

unem, efetivamente, teoria e empiria, filosofia e práxis. Em outras palavras, a 

sobrevivência do capitalismo e sua dinâmica produtiva, comercial e financeira tornar-

se-ão claras apenas se abstraídas de um pensamento que leve em consideração as 

relações de produção. E mais, a re-produção das relações de produção. Para tanto, 

pouco é valido se este pensamento encontra-se esgotado na descrição das relações 

de produção, visto que é da re-produção das relações de produção que o vivido se 

transforma e permite os ganhos do capital; É por ele que a produção deixa de ser 

apenas no espaço e passa a ser do espaço e as relações sociais modificam 

substancialmente. A perspectiva da análise deve ser agora, política, social, 

antropológica, econômica, psicológica, reunião de saberes no deslindamento de 

problemas demasiado complexos. 

Não tentaremos aliar teoria e empiria a qualquer custo, seja nesse momento 

ou noutro qualquer desse trabalho, como tem ocorrido em muitas pesquisas pelo 

cumprimento, para muitos louvável, do rigor acadêmico, contudo irrelevante do 

ponto de vista da apreensão do objeto. Compreendemos que fazê-lo contrariaria o 

próprio método, entendendo que seria a pressuposição de que teoria e empiria 

encontram-se separadas quando, na verdade, numa cosmovisão dialético-material 

da história, compõem uma unidade. É coerente, pois, apreender a realidade e, ao 
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mesmo tempo, questionar o próprio pensamento a partir dela elaborado. Qualquer 

pesquisador cujo método eleito seja o materialismo dialético e, portanto, a lógica 

dialética sentirá, num momento tal ou logo após, a necessidade de se reportar à 

filosofia. A crítica do objeto passa pela crítica das formas como aquele ou este o 

apreende. E, por fim, a crítica de como o primeiro ou o segundo o apreende passa 

pela crítica do próprio conhecimento. Segundo Lefebvre (2000, p. 231): ―O conceito 

emerge com o „objeto‟ que não se constrói, mas nasce numa prática 

multidimensional, apesar das tentativas de redução.‖ 

No que diz respeito aos bairros habitados pelos ―bóias-frias‖ do município de 

Goianésia, apresentaram-se cômodas as condições tanto para concepção quanto 

para a gestão do espaço urbano por parte daqueles que, ali, exercem o domínio 

político, membros de uma tradicional família de Goiás naquela região12. Não 

fazemos, por ora, referência ao plano urbanístico e tampouco a planta elaborada 

quando do planejamento daquele município, embora seja possível afirmar que a 

disposição de suas ruas e avenidas remonta a projetos urbanísticos orientados pela 

funcionalidade do espaço. É sabido que a concepção do espaço pela sua função, 

em detrimento da criatividade, impede a emergência de espaços onde o primado do 

vivido se estabeleça efetivamente e a sociabilidade dos indivíduos em sua plenitude. 

Assunto que discutiremos mais adiante.  

 A expansão do cultivo da cana-de-açúcar na região e o emprego de ―bóias-

frias‖ em maior quantidade conformaram para uma instrumentalização do espaço 

segundo os interesses do capital. Não necessariamente a concepção da planta 

elaborada para o município, mas a criação de novos bairros para além dos limites 

circunscritos por essa planta consoante o paulatino aumento do capital orgânico na 

atividade canavieira. Segundo Lefebvre (2008, p. 86): “[...] a segregação, a 

constituição de espaços periféricos e pobres permitindo a reprodução das relações 

de produção (que são relações de classe), essa segregação constitui uma negação 

                                                           
12

 O cultivo da cana-de-açúcar em Goianésia inicia-se nos anos 1960, em substituição a cafeicultura 
em declínio. Nesse período, fora implantada a primeira usina de açúcar e álcool da região e também 
do Estado de Goiás. No entanto, é com a criação, no início dos anos 1980, de uma usina, 
propriedade de uma tradicional família goiana, que a cana-de-açúcar desponta como principal 
atividade agrícola. É válido informar que desde a municipalização de Goianésia, em 1953, essa 
família nunca deixou de ter o seu candidato. Quando não algum membro, seu representante. 
Ademais, além da usina, a família possui ainda dois veículos de comunicação radiofusores no 
município, cruciais na transmissão das notícias, relacionadas especialmente a política local e ao 
agronegócio sucroalcooleiro.   
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teórica do urbano, mas, enquanto tal, ela o revela.” Fato este que comporta as 

contradições entre o meio urbano e o rural com o advento dos CAI (Complexos 

Agroindustriais13) sucro-alcooleiros e, fundamentalmente, uma sustentação 

ideológica atinente ao conceito de progresso e a instrumentalização do espaço do 

qual o Estado se muniu, desembocando, inclusivo, nas políticas de ordenamento do 

território14.  (LEFEBVRE, 2008, p. 119). 

Ainda que o surgimento do município de Goianésia, em nada tenha sido 

decorrente da atividade canavieira naquela região, é inegável o impacto urbano dela 

proveniente. Impacto, aliás, sob múltiplos sentidos: do valor do solo urbano, do 

arrendamento das terras e a expulsão de pequenos agricultores para a cidade, dos 

processos de sociabilidade entre os moradores com a chegada de migrantes de 

vários Estados do país, sobretudo da região nordeste. Enfim, o despontar de uma 

nova cotidianidade sobre aquela que se esboroa, instante semeado por 

contradições, nos quais os indivíduos ora ressuscitam o velho, ora ensejam o novo. 

Conforme Martins (2008, p. 57):  

A reprodução social, lembrou Lefebvre mais de uma vez, é reprodução 
ampliada de capital, mas é também reprodução ampliada de contradições 
sociais: não há reprodução de relações sociais sem uma certa produção de 
relações – não há repetição do velho sem uma certa criação do novo, mas 
não há produto sem obra, não há vida sem história. Esses momentos são 
momentos de anúncio do homem como criador e criatura de si mesmo.  
 

A reprodução social tem direta relação com o nível do espaço, espaço 

enquanto valor de uso e espaço enquanto valor de troca, de tal sorte que a 

cotidianidade instaura-se numa dinâmica entre ambos os espaços, eminentemente 

no âmbito do espaço social. O sentido conferido por Lefebvre a essa questão 

justifica a fertilidade temática de sua produção teórica que, a despeito de situar-se 

no ecletismo do acaso, é produto de um pensamento que se transformava na 

medida em que novos problemas impunham novas pesquisas. É possível delineá-lo 

                                                           
13

 Entenda-se por CAI (Complexo Agroindustrial), conforme definição de Müller (1988, p. 168-169): 
―[...] uma forma de unificação das relações entre os grandes departamentos econômicos com os 
ciclos e as esferas de produção, distribuição e consumo, relações essas associadas às atividades 
agrárias‖.  
14

 Sobre as bases ideológicas do advento dos CAI, Thomaz Júnior (2002, p. 82) menciona que: 
―Dessa forma, a „modernização‟ da agricultura no Brasil, associada à industrialização da agricultura e 
casada  com a „revolução verde‟ – potencializada e dirigida pelo Estado, via incorporação diferencial e 
seletiva do „progresso técnico‟ – intensificou a integração intersetorial através da constituição  e 
consolidação do CAI, priorizando os produtos exportáveis, tais como: açúcar, suco de laranja 
concentrado, soja e seus derivados.”  
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na seguinte perspectiva: preocupações com o método, com o pensamento marxista 

e suas raízes hegelianas; preocupações com o modo de vida no mundo moderno, 

com o cotidiano; Nesse sentido, reflexões a partir das contradições serão orientadas 

no sentido do espaço: o rural e o urbano; Lefebvre discute o Estado, o 

conhecimento, a história; Do cotidiano, apreende o tecido social que o estabelece – 

a linguagem, os símbolos, os signos e os sinais, a criatividade, o efêmero, o 

transitório, o presente e o ausente. Entretanto, é pelo estudo do cotidiano e sua 

identificação como campo epistemológico vertiginoso, que o teórico introduz novas 

discussões acadêmicas. Assim, seu conceito de espaço se diferencia pelo rigor que 

passa a representar. Em Lefebvre (2000a) espaço não é apenas recorte geográfico, 

mas é também capital, é valor de uso e valor de troca.  

Para ele, é nesse espaço que os interesses se chocam e é onde o vivido se 

estabelece cotidianamente, materializado no modo de vida, na sociabilidade, na 

linguagem. A questão urbana apresenta-se fecunda ao autor não pelo fato de que o 

meio rural perdia sua importância na medida em que a cidade passava a prevalecer 

no território, mas porque o urbano trata-se de um novo sentido do espaço do ponto 

de vista do capital. No espaço, o movimento dialético da vida se constrói e instaura-

se num cotidiano ainda não decifrado. A práxis que conforma à relação social um 

sentido processual deve ser outra, do que Lefebvre passa a discordar do dogmático 

sentido dirigido ao marxismo. Para o teórico, a disputa induz ao despontar de novas 

lutas, seja no cotidiano, seja nos campos de decisão efetivamente dominados pela 

burguesia. Talvez seja o método utilizado por Henri Lefebvre àquele que mais frustre 

em termos práticos, na medida em que é àquele que mais explica a realidade em 

termos teóricos. Há nisso imensa contradição. 

Mas como a exploração e a dominação de milhares de ―bóias-frias‖ 

materializam-se no e pelo espaço urbano? Foi por percebê-las, mais 

especificamente pela condição de miséria que abatia sobre muitos habitantes da 

Alta Sorocabana, Estado de São Paulo, enquanto outros se enriqueciam 

progressivamente, que Maria Conceição D´incao e Mello decidiu empreender esta 

que foi sua pesquisa de doutoramento, intitulada O bóia-fria15: acumulação e 

                                                           
15

 ―Bóia-fria‖ é o termo que se utiliza para identificar o trabalhador temporário, volante, sobremaneira 
àqueles empregados na atividade canavieira. Decorre do fato de que muitos desses trabalhadores se 
alimentam de comidas frias, por vezes até azedas. 
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miséria. Há alguma semelhança no processo de pesquisa que levou D´incao e Mello 

a elaboração de seu questionamento e o que, ora, leva o autor à reflexão, posto que 

não acabado? Sim e Não.  

 Sim, considerando que tanto D´Incao e Mello quanto o autor tiveram seus 

questionamentos manifestos a partir do olhar crítico da mísera realidade dos ―bóias-

frias‖ na cidade. Não, compreendendo que, em seu processo de pesquisa, D´incao e 

Mello ateve-se nas relações de trabalho e as transformações na questão agrária, 

enquanto que na presente reflexão a questão urbana ocupa considerável parte das 

discussões pela importância que toma com o advento dos CAI sucro-alcooleiros. O 

tempo responde a isso. D´incao e Mello elaborara sua tese nos anos 1970, portanto 

há mais de trinta anos, momento em que as cidades não tinham tanta relevância no 

processo de re-produção das relações de produção do campo, pelo menos no que 

diz respeito à atividade canavieira. Para nosso propósito importa, contudo, o porquê 

o pesquisador toma isto ou aquilo como objeto de pesquisa. Nesse sentido, a 

questão urbana é, aqui, fundamental. 

 A condição de miserabilidade dos ―bóias-frias‖ é, por seu turno, uma forma 

facilmente perceptível de como exploração e dominação materializam-se no e pelo 

espaço urbano de Goianésia. Nessa perspectiva, o espaço trata-se, a um só tempo, 

de um mecanismo fundamental no controle dos trabalhadores, servindo de 

aglutinador de milhares de ―bóias-frias‖ nos mesmos bairros, e na composição de 

seus salários, visto que fração primordial do total de bens demandados na 

reprodução da força de trabalho. Enquanto mecanismo de controle é útil tanto na 

localização de cada trabalhador quanto de sua condução para e de volta do 

trabalho. Sem dúvida, auxilia na redução de gastos da usina, pois as rotas 

realizadas na condução dos trabalhadores são encurtadas pelo fato de que muitos 

―bóias-frias‖ partem e retornam do trabalho nos mesmos pontos. No que tange a 

composição dos salários dos ―bóias-frias‖, o espaço atua no sentido de comprimi-los, 

considerando que os bairros são distantes do centro da cidade, sendo os aluguéis 

das casas mais baratos. Mas a análise não se esgota apenas nessa apreensão. 

 As cidades dos ―bóias-frias‖ constituem verdadeiros espaços nos quais 

residem as contradições entre o meio urbano e o rural no Brasil. Segundo Moraes 

Silva (1999, p. 226): ―Algumas representam verdadeiras seções da empresa, 
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verdadeiros quintais‖. Ao passo que nos canaviais o processo de extração de mais-

valia remete às formas pretéritas de exploração do trabalho, em que a acumulação 

capitalista se estabelece na sua forma primitiva, nas cidades coexistem espaços de 

miséria, mas também de riqueza, de serviços especializados, tecnologicamente 

avançados, signos da modernidade, símbolos do progresso econômico advindo do 

agronegócio. O mesmo agronegócio que gera legiões de desvalidos, e que alija 

milhares de homens do direito à cidade. Conforme elucida Moraes Silva (1999, p. 

225), importante pesquisadora das condições de vida dos ―bóias-frias‖ do Estado de 

São Paulo:  

Da mesma forma, as cidades, apesar de terem passado por profundas 
transformações ocorridas no bojo destas mudanças na base produtiva (rural 
e urbana) não são possuidoras de uma única função: sediar a moradia dos 
―bóias-frias‖ que trabalham na área rural. [...] Só assim serão evidenciados 
os elementos contraditórios e diferenciados presentes nas relações entre 
esses dois espaços, bem como as relações freqüentemente conflitivas 
advindas do cotidiano e da sociabilidade no espaço reprodutivo.   
 

 Logo, é por esse cotidiano que o poder se estabelece num espaço que é 

também social. ―O espaço é onde o poder se afirma e se exerce, e, sem dúvida, sob 

a forma mais sutil, a da violência simbólica como violência desapercebida.‖ 

(BOURDIEU, 1997, p. 163). Bourdieu faz menção ao poder exercido pelo 

distanciamento, pela apropriação daquilo que o espaço pode proporcionar. ―As 

diferentes posições no espaço social correspondem estilos de vida, sistemas de 

desvios diferenciais que são a retradução simbólica de diferenças objetivamente 

inscritas nas condições de existência‖ (BOURDIEU, 1983, p. 82).  Lefebvre, por sua 

vez, chama a atenção para o fato de que o espaço é produto social, força social de 

produção, logo, lócus e meio da ofensiva do capital. (LEFEBVRE, 2008). Em 

concordância com esse pensamento, partimos da premissa de que no e pelo espaço 

as condições gerais de produção se operam e por assim entendê-lo é que buscamos 

apreender a questão urbana e a agrária numa perspectiva na qual esses espaços se 

imbricam na irrupção de uma nova cotidianidade pela qual se dá o processo de 

exploração e dominação dos ―bóias-frias‖. 
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3.2 Estado e Tecnocracia na Produção do Espaço 

 

Refém de alterações do espaço físico, o espaço social deve ser 

compreendido com a emergência dos CAI sucro-alcooleiros, movimento que 

inaugura novas formas de obtenção da renda da terra e de emprego do trabalho, de 

modo que a compreensão desse momento passa pela dialética relação entre o meio 

urbano e o rural na re-produção das relações de produção do campo e na 

reprodução da força de trabalho. Conforme pontua Limonad (1999, p. 86):  

Estes movimentos conjugados às lógicas abordadas (do Estado, do capital 
imobiliário e agro-industrial) e o desenvolvimento do meio técnico-científico, 
tendem a gerar uma exclusão social e espacial dos trabalhadores e uma 
fragmentação do espaço que se expressa em uma diferenciação e 
especialização dos lugares a nível territorial, com cidades voltadas ou para 
a produção, o consumo ou a moradia. 
 

É fundamental para essa compreensão um exercício de consideração 

histórica. Não apenas de datação, mas de entendimento da história a partir da noção 

de processos sociais. Em consonância com os postulados metodológicos de Henri 

Lefebvre, o método regressivo-progressivo. A modernização da agricultura no Brasil, 

principalmente com a introdução da mecanização e o uso de defensivos, fertilizantes 

e adubos químicos, no período após os anos 1970, redundou em profundas 

transformações na estrutura fundiária e nas relações de trabalho, momento da 

história brasileira discutido por vários estudiosos. Merece destaque, por ora, o papel 

do Estado na gestação de uma ―modernização dolorosa”, conforme a denominou 

Graziano da Silva (1982). Na verdade, o poder político foi crucial nesse momento, e 

a criação Programa Nacional do Álcool (Proálcool), instituído pelo Decreto 76.593 de 

14/11/1975, fornece provas disso com a liberação de créditos para o cultivo da cana-

de-açúcar e financiamento de pesquisas a fim de permitir melhoria dos processos 

produtivos e maior competitividade no mercado internacional. ―Daí o papel decisivo e 

de extrema relevância do Estado, que, com o Proálcool, alavancou e consolidou 

toda uma trajetória histórica de manutenção de privilégios e protecionismos para 

esse segmento do capital.” (THOMAZ JÚNIOR, 2002, p. 76). 

 Nessa acepção, as mesmas condições históricas que possibilitaram o 

emprego da força de trabalho temporária, dos ―bóias-frias‖, foram determinantes no 

recrudescimento do poder ostentado pelas oligarquias agrárias. Oligarquias que 
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representam, desde então, a modernidade e o atraso. Que dominam campo e 

cidade, numa simbiose de poderes essenciais à emergência dos chamados CAI 

sucro-alcooleiros. Daí as contradições que permeiam esse sistema. Segundo 

Thomaz Júnior (2002, p. 84): 

Assim, o Estado, ao sintetizar no interior as contradições capital-capital e 
capital-trabalho, aponta alternativas concretas através da ‗modernização 
conservadora‘ da agricultura para o setor sucro-alcooleiro. Na prática, 
oferece as condições materiais para a rentabilidade do capital, assegurando 
orientação clara no sentido de subsumir toda a terra disponível, inclusive o 
latifúndio, conservando, pois, o poder político-econômico da burguesia 
agrária, agora no comando das atividades agrícolas e fabris sucro-
alcooleiras. 
 

 Pouco exploradas, boa parte das análises da questão agrária no Brasil 

incorreram em sérios equívocos. Impediram, inclusive, a observação das alterações 

sofridas pelo meio urbano coadunadas àquelas no meio rural, análise que remete a 

momentos históricos como a promulgação da Lei de Terras em 1850 que 

impossibilitou o acesso de milhares de trabalhadores à propriedade privada da terra 

e o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei n.º 4.914, de 2 de março de 1963). Sobre o 

último, logo após promulgação, Caio Prado atentara para suas graves 

conseqüências decorrentes da imprecisa definição do emprego do trabalhador rural. 

Nas palavras de Caio Prado (2000, p. 146): “Nos termos vagos e excessivamente 

gerais em que a lei conceitua o emprego rural, há o risco de ver o trabalhador 

meeiro excluído da categoria de empregado, e pois privado do benefício da lei.”  O 

drástico resultado do Estatuto, contudo, foi pior na medida em que significou 

estímulo ao emprego do trabalho temporário. Efetivamente, com o emprego do 

trabalho temporário ou volante na agricultura, sobremaneira nas monoculturas de 

cana-de-açúcar, a relação entre o meio urbano e o rural tomou maior proximidade. 

Campo e cidade assumiram papéis cruciais no processo de acumulação e 

ampliação do capital. Espaços imbricados com temporalidades específicas. 

Interessa-nos, ainda, a relação entre as políticas estatais do período e as 

duras críticas de Henri Lefebvre (1969) quanto à formação de quadros compostos 

por tecnocratas, paladinos da técnica e do conhecimento. Em tempos de ―revolução 

verde‖, os recursos empregados pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) visavam, sobremaneira, a formação de profissionais altamente 

qualificados, seja de engenheiros agrônomos ou demais profissionais a partir de um 
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conhecimento voltado, evidentemente, para os interesses do agronegócio, sinônimo 

do ―moderno‖, do tecnologicamente avançado em oposição ao ―atrasado‖ cultivo e 

cultivar do pequeno agricultor. Nessa perspectiva, a tecnocracia foi fundamental na 

orientação de uma política energética nacional a partir do cultivo da cana-de-

açúcar16, aporte ―científico‖ de um projeto fundamentalmente ligado a concepção e 

gestão do espaço segundo a dinâmica capital-trabalho.  Lefebvre (1975; 2008) não 

poupou críticas ao papel dos tecnocratas que, segundo ele, é produzido e 

manipulado como tal no âmbito global do Estado, das estratégias. Qual a relação 

dessa discussão e o estudo em questão? Uma relação bastante próxima se 

assegurada à perspectiva interdisciplinar de ciência, de totalidade dos processos 

sociais. 

Essa perspectiva, ao que nos salta, não foi a trilhada pela Sociologia rural 

norte-americana. Tanto é que foi a partir da Sociologia rural norte-americana que se 

preconizaram muitas ―pesquisas‖ cujo principal interesse residia numa política de 

modernização das técnicas agrícolas nos países pobres, como o Brasil, em 

desconsideração das particularidades locais. Não apenas importantes sociólogos 

brasileiros como Maria Isaura Pereira de Queiroz, José de Souza Martins, mas 

diversos outros estrangeiros, como Henri Mendras, Georges Gurvitch e o próprio 

Henri Lefebvre fizeram questão de ressaltar essas divergências, cujo agravo, 

segundo eles, residia no fato de que, enquanto a sociologia rural francesa tratava da 

compreensão da relação entre o urbano e o rural, além de outros elementos como a 

cultura, a sociologia rural norte americana limitava-se na disseminação de técnicas 

que visavam modernizar a agricultura em qualquer país do mundo, desconsiderando 

suas peculiaridades, exercendo o papel da extensão rural. De antemão, afirmamos 

que nosso pensamento objeta qualquer ―teoria‖ que se oriente pela perspectiva de 

homogeneização de técnicas que visam maior produtividade agrícola e que, por 

isso, desconsideram a organização dos povos e suas culturas específicas. Aceitá-la 
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 A seguinte passagem de Thomaz Júnior (2002, p. 92) elucida sobre a escolha da cana-de-açúcar 
como matéria-prima em alternativa aos derivados do petróleo: “Na mesma época, o próprio governo, 
através de secretarias e órgãos da estrutura ministerial, estava envolvido em diversos estudos, em 
busca de alternativas que substituíssem os derivados do petróleo. Dentre elas, a cana-de-açúcar 
figurava num rol que incluía também a mandioca, o sorgo sacarino, o babaçu, etc. A cana levou a 
melhor. Outro exemplo a ser lembrado é o que se passou em 1980, quando a Comissão de Energia 
do IAA aprovou um plano para aproveitamento da biomassa florestal, que foi denominado de Proóleo 
(Programa de Óleos Vegetais para Fins Enegéticos), que também não tardou em esquecimento.“   
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consiste numa submissão ideológica e, para efeitos práticos, numa imposição 

tecnocrática daqueles que propalam a técnica em nome da ciência, sob os auspícios 

do capital. 

No que concerne nosso lócus de pesquisa, devemos realizar um retrospecto, 

relembrando que, em primeiro lugar, o cultivo da cana-de-açúcar em Goianésia teve 

inicio nos anos 1960, em substituição a cafeicultura em declínio. Nesse período, foi 

implantada a primeira usina de açúcar e álcool da região e também do Estado de 

Goiás e, nesse ínterim, o Estado lançou as bases para o gérmen do que, décadas 

após, deflagraria na intensa ocupação do solo goiano e de outras regiões do país 

pela monocultura canavieira17. Em Goiás, todavia, ―o grande surto canavieiro não 

ocorreu logo após o surgimento do Proálcool, mas somente a partir de 1979, com a 

promulgação do Decreto-Lei 83.700, que criou a Comissão Executiva Nacional do 

Álcool (Cenal).‖ (ANDRADE, 1994, p. 129).  

Seria pouco elucidativa esta análise se não levasse em conta o poder político 

e econômico representado pela família Lage naquela região, do que resultaria em 

uma apreensão a meio caminho das contradições entre o urbano e o rural, da re-

produção das relações de produção e, por fim, da dinâmica local e global da 

problemática posta. Em síntese, o fato de que o poder político e econômico da 

classe dominante tem intrínseca relação com as transformações em curso no 

espaço.  Em relação às transformações socioespaciais em Goianésia, de partida, é 

preciso registrar que ali moram praticamente todos os trabalhadores da atividade 

canavieira. A dinâmica socioespacial da cidade sofreu profundas alterações, dado o 

surgimento de muitos bairros a fim de atenderem as necessidades de moradia dos 

―bóias-frias‖  

Por isso, é preciso pensar o espaço partindo-se da premissa de que sua 

produção não é epifenomenal. Tal apreensão deve calcar-se nas ações encetadas 

pelo Estado e pelo capital, sendo que ambos convergem na figura do prefeito-

usineiro como detentor do poder político local e, fundamentalmente, representante 

da oligarquia que, pelo domínio do espaço no que tange sua concepção e gestão, 

tem o seu poder assegurado. No tocante ao Estado, foi fundamental no fomento à 

criação de moradias na cidade, sobretudo, nos anos 1980 por meio da Companhia 
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 Referimos ao fato de que os canavieiros desfrutam, desde 1965, do Sistema Nacional de Crédito 
Rural (SNCR), política de concessão de créditos subsidiados à agricultura. 
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de Habitação (COHAB)18. É na cidade que se materializam as desigualdades entre 

classes e, por ela, o exercício do domínio burguês. Numa perspectiva que converge 

economia, sociologia e geografia, o espaço deve, pois, ser apreendido física, social 

e mentalmente. (LEFEBVRE, 2000), de tal sorte que a comparação entre a planta 

original de Goianésia e as alterações imprimidas no espaço é bastante alusiva à 

apreensão de como o domínio da burguesia sobre o proletariado materializou-se no 

decurso do tempo.  

 Foram cômodas as circunstâncias históricas no caso de Goianésia no que 

tange essa ―barganha faustiana‖ (GOTTDIENER, 1993, p. 184), na medida em que, 

no modo de produção capitalista, a burguesia tem, no espaço, o tutor de sua 

ofensiva. Assim, novamente, o custo para a reprodução da força de trabalho 

(fundamental à manutenção da cumulação de capital no circuito primário) foi 

socializado espuriamente. Fica claro, pois, que a compreensão da produção social 

do espaço desvela o domínio da burguesia sobre o proletariado, descortinando a 

natureza do Estado e da ofensiva do capital em conjunto no processo de 

acumulação de capital. ―O desenvolvimento do espaço, portanto, é altamente 

político, mesmo que o setor da propriedade manobre para impedir que cidadãos 

comuns percebam esse aspecto de sua natureza.‖ (GOTTDIENER, 1993, p. 223). 

Alguns elementos corroboram para essa perspectiva analítica. O design 

espacial de Goianésia, por exemplo, contribui como força social de produção. Assim, 

a moradia está relacionada indiretamente à formação de mais-valia pelo que 

representa na composição salarial. (LEFEBVRE, 2000). Como assevera Marx (1973, 

p. 534): ―A redução dos custos dessa circulação real (no espaço) faz parte do 

desenvolvimento das forças de produção‖. Ou, ainda, como expõe Lojkine (1981, p. 

57): ―Isto foi o que definimos como processo de segregação social, o qual opõe a 

classe dominante – beneficiária do modo de distribuição social e espacial dos meios 

de consumo coletivo às classes dominadas [...].” 

Portanto, a relação entre o modo de produção e as relações de produção no 

campo, a cidade e os ―bóias-frias‖ como seus moradores, o capital e a questão 

social, o cotidiano e o espaço são questões que se imbricam. Curiosamente, o 

percurso das leituras requeridas no deciframento dos problemas destacados, 
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 Processo de financiamento habitacional que se iniciou em 1967, com a criação do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Lei nº 5.107/66). 
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permite uma melhor compreensão do pensamento de Henri Lefebvre. Pensamento 

que é, ao um só tempo, fértil pela pluralidade de temáticas e metodologicamente 

bem estruturado. Que parte de problemáticas do mundo rural e alcança o mundo 

urbano pela configuração que o capital passa a exigir no terreno do espaço. Que 

percebe o espaço como dinâmico e como mecanismo de replicação das forças 

capitalistas. Pensamento cuja trajetória pode ser delineada da seguinte forma: 

espaço rural separado do espaço urbano; o advento da indústria e a aproximação 

entre o rural e o urbano; o advento do urbano, desenvolvimento jamais visto do 

capital pari passu a transformação do cotidiano e a instauração do vivido como 

objeto de análise. 

 

3.3 A Dialética Tempo-Espaço na Dialética Campo-Cidade 

 

O cotidiano é, por excelência, o nível que revela os 

desencontros/contradições/dialética de tempos-espaços.  Dele, resulta, pois, um 

―programa de pesquisa empírica e teórica e aborda a elaboração de uma teoria da 

necessidade.‖19 (LEFEBVRE, 1961, p.10). O exercício filosófico que se imiscui pelo 

cotidiano não pode se furtar da necessidade em abordar as estruturas. Dito isso, 

qual seria a categoria sob a qual se assentariam estudos nesse propósito? O 

espaço, entendendo-se que “não é apenas toda a sociedade que se torna o lugar da 

reprodução (das relações de produção e não já apenas dos meios de produção): é 

todo o espaço.” (LEFEBVRE, 2000, p. 247). Não o espaço físico, o espaço 

geograficamente delineado, mas por meio dele, o espaço socialmente elaborado, 

socialmente configurado. Quando Henri Lefebvre, na ocasião de sua tese de 

doutoramento, menciona que seu objeto escapole, qual seja o campesinato nas 

terras pirenaicas da França, refere-se às profundas mudanças vivenciadas pelos 

habitantes daquela região. Aflorava um novo tecido social, despontava a indústria e 

o espaço urbanizava-se. 

É evidente que a realidade dos ―bóias-frias‖ não possui qualquer similaridade 

com a dos habitantes dos Pirineus franceses, a não ser o fato, aliás, primordial, de 

que tanto aqueles quanto estes passam a ser alojados separadamente de seus 
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 Trad. do autorj: ”programme de recherches empiriques et théoriques, et d´abord l´élaboration d´une 
théorie du besoin.” 
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locais de trabalho. Segundo Lefebvre (1975, p. 11): “[...] algo novo e distinto se 

anunciou, declaro, significado: o urbano. [...] ou o primeiro abrigo de um trabalhador 

separado dos meios de produção.”20 Algo mais, no entanto, torna a questão dos 

―bóias-frias‖ em Goiás ainda mais complexa que a dos camponeses dos Pirineus. Se 

nesta o rural dá lugar ao urbano em face do processo de industrialização, naquela o 

rural amalgama-se ao urbano, vez que não é o CAI sucro-alcooleiro que permite o 

surgimento da cidade, mas nela se apóia mediante a re-produção das relações de 

produção. Nesse sentido, o emprego da força de trabalho temporária, dos ―bóias-

frias‖, distante de representar o atraso, representa o que há de mais avançado como 

alternativa do ponto de vista da composição orgânica do capital. José de Souza 

Martins (2002, p. 154) elucida essa questão quando trata das relações de trabalho 

análogas à escravidão: “[...] são claras as evidências de que o revigoramento e a 

manutenção do trabalho escravo estão integrados na própria lógica essencial de 

funcionamento do sistema econômico moderno e atual.” 

Recusamos, aqui, aquelas abordagens que visam somente dimensionar o 

Brasil urbano e o Brasil rural. Do mesmo modo, não concordamos com estudos que 

se baseiam na relação entre o urbano e o rural quando tentam explicá-la apenas a 

partir das ruralidades e urbanidades. Evidentemente que a consideração do 

chamado modo de vida é essencial, bem como dos aspectos culturais pelos quais 

ele se reproduz. Contudo, encontramos incompletude na compreensão da 

problemática no momento em que as análises não ultrapassam essas questões. 

Encontramos incoerências dessa ordem em estudos que privilegiam os 

conhecimentos parcelares, como o economicismo, o sociologismo e o historicismo. 

Conforme Lefebvre (1961, p. 32):   

De todo modo, a crítica da vida cotidiana comporta um duplo título (como 
conhecimento e como crítica) uma dupla recusa da especialização 
parcelaria e de idolatria por tal ou tal ciência como soma de conhecimentos 
parcelários (assim uma recusa do sociologismo, do historismo, do 
psicologismo). Nós podemos sobre um ponto preciso tranqüilizar os 
especialistas. A crítica da vida cotidiana não se erige em especialidade 
nova, em ramo particular da sociologia. É uma crítica total, da totalidade que 
ela empreende e assume

21
.  

                                                           
20

 Trad. do autor: “[...] algo nuevo y distinto se anunció, declaro, significo: lo urbano. [...] o el primer 
abrigo de un trabajador separado de los médios de producción.” 
21

 Trad. do autor: ―De toutes façons, la critique de la vie quotidienne  comporte à double titre (comme 
connaissance et comme critique) um double refus de la spécialisation parcellaire et de l´idolâtrie por 
telle ou telle science comme some de connaissances parcellaire (donc um refus du sociologisme, de 
l´historisme, du psycologisme). Nous pouvons sur un point précis rassurer les spécialistes. La critique 
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Dessa mesma crítica Lefebvre se apropria quando faz objeções aos 

culturalistas e aos estruturalistas. Chama atenção para o fato de que: “O fetichismo 

da estrutura e da cultura arrisca sempre, voluntariamente ou não, de levar ao 

absoluto esta estrutura e esta cultura provisórias e contestáveis.”22 (LEFEBVRE, 

1961, p. 36). Dela nos apropriamos e, a partir dela, objetamos o volumoso número 

de estudos que contribuem para o ofuscamento da realidade, ou porque 

exacerbaram aspectos culturais, ou porque restringiram as análises aos números 

fornecidos pela estatística23.  

A permanência da produção capitalista de relações não capitalistas de 

produção incita debates acerca da natureza de expansão e acumulação do capital.  

Ainda que o emprego do trabalho de milhares de ―bóias-frias‖ na região de 

Goianésia não seja marcado por relações análogas a escravidão, geralmente é de 

miséria sua condição social. O ―bóia-fria‖ é central no processo de subsunção da 

terra aos ditames do capital. A proletarização rural ocorre pari posso o 

desenvolvimento do capitalismo no campo e permite a reprodução ampliada do 

capital, de modo que não é acaso sua permanência nas agrocidades24. Nas palavras 

de Milton Santos (2007, p. 60):  

Mas as migrações brasileiras, vistas pelo ângulo da sua causa, são 
verdadeiras migrações forçadas, provocadas pelo fato de que o jogo do 
mercado não encontra qualquer contrapeso nos direitos dos cidadãos, São, 
freqüentemente, também migrações ligadas ao consumo e à 
inacessibilidade a bens e serviços especiais. ‗Bóias-frias‘ fixos em cidades e 
vilas próximas às zonas produtoras, e ‗boias-frias‘ que vêm de longe, 
quando as safras reclamam mão-de-obra suplementar, são as vitimas mais 
evidentes desse processo. 

 

                                                                                                                                                                                     
de la vie quotidienne ne s´érige pas en spécialité nouvelle, em branche particulière de la sociologie. 
C´est une critique totale de la totalité qu´elle entreprend et assume.” 
22

 Trad. do autor: ―Le fétichisme de la structure et de la culture risque toujours, volontairement ou non, 
de porter à l´absolu ces structures et cette culture provisoires et contestables.” 
23

 Enquadra na última perspectiva estudo empreendido pelo professor José Eli da Veiga intitulado: A 
atualidade da contradição urbano-rural. Veiga tece argumentos favoráveis justamente aquilo que 
condenamos. Por acreditar que a compreensão da dialética relação urbano-rural depende de 
critérios, recai numa séria incoerência apontada por Henri Lefebvre (1961, p. 31): “Assim funciona a 
atitude alienante e alienada, reificante e reificada, do especialista tornou-se, sem que aperceba, um 
tecnocrata.‖ É desnecessário repetir as considerações que Lefebvre faz sobre o conhecimento 
parcelar e suas limitações. Ademais, resta o reconhecimento das extrapolações de Veiga no trato da 
relação entre o urbano e o rural. Em detrimento de uma abstração, inclusive epistêmica, pensa 
resolver essa relação com base em estatísticas a serviço de um discurso ecológico, tomando as 
preocupações com o rural a partir da questão ambiental. 
24

 É assim que Lefebvre (1975) faz referência às cidades que possuem alguma relação com o meio 
rural.  
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Essa reprodução ampliada, do ponto de vista da subordinação do trabalho ao 

capital, deve ser pensada tendo como premissa a dialética natureza do espaço. 

Tanto no processo de extração de mais-valia, quanto no relacionado à renda da 

terra. Não é por acaso, destarte, que os CAI sucro-alcooleiros apóiam-se nas 

cidades como abrigo dos ―bóias-frias‖. Elas são primordiais na reprodução dessa 

força de trabalho, bem como daquela população que sobrevive do arrendamento de 

suas terras; Em geral, pequenas propriedades. A despeito de uma análise limitada, 

entende-se, todavia, que a permanência dos trabalhadores nestas cidades é crucial 

no processo de re-produção das relações de produção, um dos aspectos pela qual 

se estabelece contraditória relação entre o meio urbano e o rural. ―O conflito 

(dialético) entre a cidade e o campo não exclui certa unidade e, o que é mais, inclui-

a até, como em todo o processo dialético.‖ (LEFEBVRE, 1972, p. 56). São 

elucidativas, ainda, as seguintes pontuações de Mendonça (2004, p. 212):  

É na dinâmica da relação cidade-campo – mediante o seu novo conteúdo – 
que o processo de produção-acumulação se intensifica. Campo e cidade 
apresentam espacialidades atrasadas e inteligentes, todavia, escudadas na 
ação do estado, em acordo com os interesses do capital. A depender da 
predisposição do capital, as áreas consideradas atrasadas passam por um 
vigoroso processo de crescimento, tornando-se aceleradamente ―áreas de 
progresso‖.  
 

 Nesse sentido, as teses lefebvrianas acerca da questão espaço são bastante 

alusivas. É possível inferir que as novas formas de emprego da força de trabalho na 

agricultura brasileira resultam de transformações no espaço agrário, e que estas se 

amalgamam a transformações outras, como o processo de urbanização e a 

constituição de cidades. Segundo Lefebvre (2008, p. 47):  

A cidade tradicional tinha, entre outras, essa função de consumo 
complementar à produção. Mas a situação mudou: o modo de produção 
capitalista deve se defender num front muito mais amplo, mais diversificado 
e mais complexo, a saber: a re-produção das relações de produção. Essa 
re-produção das relações de produção não coincide mais com a reprodução 
dos meios de produção; ela se efetua através da cotidianidade [...]. 
 

É preciso, então, suplantar, no nível do conhecimento, a separação rural-

urbano quando da apreensão do processo de expansão e acumulação de capital 

pelos empreendimentos agroindustriais. Neles, campo e cidade se amalgamam 

numa dinâmica de reprodução das condições gerais de produção. As condições de 

reprodução da força de trabalho empregada na atividade canavieira estão 

diretamente relacionadas a uma dinâmica socioespacial na qual ela é submetida. 
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―[...] a dicotomia entre o viver e o trabalhar é, ela própria, uma divisão artificial 

imposta pelo sistema capitalista.‖ (HARVEY, 1982, p. 8). Logo, o trabalho ocupa 

centralidade no entendimento das transformações socioespaciais. Segundo Harvey 

(1982, p. 25):  

A postura materialista de Marx levou-o a encarear as relações com a 
natureza como talvez a mais fundamental das relações ordenadoras das 
questões humanas. Essas relações são, em si, fundamentalmente 
expressas através do processo de trabalho que transforma as matérias-
primas da natureza em valores de uso. 
 

É na cidade que os ―bóias-frias‖ realizam o consumo, pagam por diversas 

mercadorias necessárias à reprodução da força de trabalho. Pelo acesso a água, a 

energia, o aluguel. Permitem a sobrevivência de um comércio local, realizam 

consultas médicas em clínicas conveniadas à usina, adquirem produtos de 

estabelecimentos também conveniados à usina, como farmácias e outros. Recebem 

seus salários e movimentam suas contas em um banco de propriedade dos 

usineiros25. Ademais, são eleitores. Portanto, votam em algum candidato a prefeito a 

cada quatro anos. Voltamos a dizer que desde a municipalização de Goianésia, em 

1953, a tradicional família, outrora citada, nunca deixou de ter o seu candidato. 

Quando não algum membro da família, o seu representante.  

Relembramos, ainda, que os proprietários da usina possuem também dois 

veículos de comunicação radiofusores no município, cruciais na transmissão das 

notícias, relacionadas especialmente a política local e ao agronegócio 

sucroalcooleiro. Por um lado, conforme elucida Moreira (2005, p. 16): “Aparecem 

ainda elementos dessas ruralidades na cultura patrimonialista, machista e familista 

brasileira, no autoritarismo e na fragilidade de nossa democracia, na bancada 

ruralista no Congresso Nacional, no caciquismo regional e seus sinhozinhos [...].” 

Por outro, uma prática cultural-ideológica, que, segundo Barrios (1986, p. 14-15): 

―Como o econômico e o político, o cultural-ideológico constitui também um nível 

específico da atividade social e um aspecto particular das demais práticas sociais, 

conferindo–lhes sentido e finalidade.‖  

 É preciso, pois, no exercício do método regressivo-progressivo preconizado 

por Henri Lefebvre, um retorno no tempo, o resgate da história a fim de que 

possamos melhor compreender o imbricado convívio cidade-campo. À divisão do 
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 Trata-se de uma cooperativa de crédito Rural dos plantadores de cana do Vale do São Patrício. 
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trabalho e sua relação com o espaço deve se debruçar o pesquisador que almeja 

essa compreensão. Dado isso, partimos do fato histórico de que a divisão do 

trabalho manual e intelectual se dá mediante a fragmentação do espaço entre 

campo e cidade. E, em seguida, que é na cidade que o processo de re-produção das 

relações de produção se cristaliza. Conforme Morais (2001, p. 39): ―O conjunto de 

transformações no meio rural ocorre em simetria com o desenvolvimento de toda 

sociedade urbana, abarcando toda a história das sociedades agrárias.‖ Em súmula, 

Lefebvre (1972, p. 44) diz que: ―[...] a cidade gera algo de diferente, algo que a 

ultrapassa: no plano econômico, gera a indústria; no plano social, gera a 

propriedade de bens móveis [...] no plano político, finalmente, gera o Estado.‖ 

Gera tudo isso, e de suas interferências não está imune o campo. Aliás, sobre 

ele recai a produção de novas necessidades, de ferramentas, da organização 

familiar consoante as exigências do processo produtivo. (LEFEBVRE, 1972). 

Pensemos o caso brasileiro e a importância representada pelo campo no processo 

de industrialização do país. Pensemos, pois, numa perspectiva dialética do espaço. 

O processo de ocupação de determinadas frações do território brasileiro, do qual a 

política de Colônias Agrícolas Nacionais26 encetada pelo governo Vargas foi 

fundamental, instaurou condições para o desenvolvimento da indústria no sudeste 

do país, sobremaneira no Estado de São Paulo.  

Nesse sentido, a frente pioneira27, conforme acepção conferida por Martins, 

estabeleceu condições de barateamento do valor da força de trabalho empregada na 

indústria via produção de alimentos a menor custo e, conseqüentemente, a redução 

dos dispêndios com a sua re-produção. Portanto, ainda que a interdependência 

campo-cidade tenha se estreitado com o processo de agroindustrialização no país, 

essa relação complementar e, ao mesmo tempo suplementar, nos dirige a épocas 

                                                           
26

 Criada pelo Decreto-Lei N.º 3059, da Presidência da República, datado de 14 de fevereiro de 1941, 
num conjunto de cinco Colônias Agrícolas Nacionais (Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso-
Dourados) fundadas no Brasil, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Cang), distava cerca de 140 
quilômetros a noroeste de Anápolis e tinha como principal objetivo segundo Waibel (1947, p. 21): 
―Criar o que se chamam nos Estados Unidos, homestead farms, pequenas propriedades agrícolas 
possuidoras por aqueles que trabalham na terra.” 
27

 Segundo Martins (1975, p. 45): ―A frente pioneira exprime um movimento social cujo resultado é a 
incorporação de novas regiões pela economia de mercado. Ela se apresenta como fronteira 
econômica.‖ Ver, ainda, com mais clareza em Martins (2009) Capitalismo e tradicionalismo: estudos 
sobre as contradições da sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975. Sobre essa 
questão, Martins discorre, com bastante clareza, em: Martins, J. S. Fronteira: a degradação do outro 
nos confins do humano. São Paulo: Contexto, 2009.  
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outras, mormente aos anos 1950 e as décadas posteriores com o advento da 

indústria nacional. Sobre o dito, elucida Oliveira (1976, p.18): 

Esta é a natureza da conciliação existente entre crescimento industrial e o 
crescimento da agricultura: se é verdade que a criação do ‗novo mercado‘ 
urbano industrial exigiu um tratamento discriminatório e até confiscatório 
sobre a agricultura, de outro lado é também verdade que isso foi 
compensado até certo ponto pelo fato de que esse crescimento industrial 
permitiu às atividades agropecuárias manterem seu padrão ‗primitivo‘ 
baseado numa alta taxa de exploração da força de trabalho. 
 

Martins (1975, p.39) compartilha dessa idéia quando discute a capitalização 

no campo: ―Antes, o desenvolvimento urbano, particularmente o da economia 

industrial, só foi e tem sido possível graças à existência de uma economia agrária 

estruturada de molde a suportar e absorver os custos da acumulação do capital e da 

industrialização.‖ Indiscutivelmente, o espaço enquanto valor de troca constitui-se 

por processos no decurso da história. É isso que, esperamos, ter deixado claro. 

Campo e cidade não se amalgamaram com o advento dos CAI sucro-alcooleiros. 

Aproveitando das condições propícias, historicamente construídas, tornou-se 

possível o estabelecimento desses empreendimentos que, num mercado 

concorrencial e global, passaram a explorar, ao máximo, dos instrumentos sócio-

econômico-políticos no intento de subordinarem campo e cidade segundo seus 

interesses. Por isso, segundo Santos (1986, p. 133): 

A propósito, aliás, da relação entre o circuito de produção açucareira e a 

organização do espaço, tem-se afirmado que os processos industriais 

detêm o comando tanto da atividade agrícola quanto da própria organização 

espacial. A usina teria, assim, um papel central na explicação global das 

relações sociais e da arquitetura espacial. 

 

Numa amplitude de perspectiva é pelo tempo e espaço que conseguimos 

apreendê-los. Um espaço que se transforma com o passar do tempo, todavia, uma 

transformação provida de sentido, orientada a partir do interesse de classes. Um 

tempo que, do mesmo modo, tem sentido, senão negaríamos a história, mas que é 

preciso ser suspendido ao nível que nos permite percebê-lo produto humano, práxis: 

o cotidiano. Espaço – cidade, tempo – cotidiano. Eis a trama na qual urdem os 

processos de exploração-dominação dos trabalhadores. Porque a cidade? ―[...] a 

cidade, ou mais exatamente, a sua relação com o campo, veicula as modificações 

da produção fornecendo simultaneamente o receptáculo e a condição, o lugar e o 

meio.‖ (LEFEBVRE, 1972, p. 89). Porque o cotidiano? “[...] o possível-impossível, o 
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possível que ela (a sociedade) torna impossível, contradições últimas, geradoras de 

situações revolucionárias que já não coincidem com as que Marx enunciou, pois que 

já não basta [...].‖ (LEFEBVRE, 1972, p. 173).  
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4 O ESPAÇO VIVIDO: NA CIDADE DO “BÓIA-FRIA”, A RIQUEZA DO 

COTIDIANO QUE REVELA 

 

―O simples fato de existirem como formas, isto é, 
como paisagem, não basta. A forma já utilizada é 
coisa diferente, pois seu conteúdo é social. Ela se 
torna espaço, porque forma-conteúdo.‖ 

 

(Milton Santos) 

 

4.1 A Forma do Conteúdo: O Espaço Físico 

 

A trama pela qual se reproduz o processo de exploração-dominação dos 

―bóias-frias‖ em Goianésia é de complexidade maior. Dificilmente o rural, 

consubstanciado no agronegócio sucroalcooleiro, alcançaria o destaque atual se 

desprovido do emprego de milhares de ―bóias-frias‖ por todo o Brasil. Muitos destes, 

trabalhadores migrantes, errantes do fim do século, nas palavras de Moraes Silva 

(1999).  É no cotidiano que essa trama ganha forma. No cotidiano da labuta nos 

eitos dos canaviais, do breve repouso nas distanciadas casas e da insolente 

sociabilidade nas ruas que são usadas, mas não são apropriadas. 

Pormenorizadamente, aqui se faz referência aos tempos e espaços na vida cotidiana 

dos ―bóias-frias‖. Portanto, tempos e espaços de trabalho, bem como tempos e 

espaços de não trabalho. No âmbito da cidade, como se materializam esses tempos-

espaços?  

Logo, o cotidiano do ―bóia-fria‖ torna-se crucial na compreensão de questões 

cuja amplitude envolve o papel do Estado, a questão urbana, a agrária e a natureza 

excludente do capital. De modo geral, na compreensão da relação homem-espaço, 

uma vez que o trabalhador ―bóia-fria‖ encontra-se alijado tanto do direito à cidade 

quanto do direito ao campo. Vítima da expropriação urbana e rural convive com a 

violência nos bairros e nos processos desumanos do corte de cana, com o 

analfabetismo e a carência de serviços básicos à sobrevivência. Tem, nas palavras 

de Milton Santos, sua cidadania mutilada (SANTOS, 2007), como fio possível 

observar por meio das entrevistas, registro de imagens e anotações realizadas 

durante trabalho de campo. Como apreender, substancialmente, esse cotidiano? 
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 Pensá-lo como um fenômeno humano total: necessidade-trabalho-gozo. Não 

é simples, a vida cotidiana nos envolve e ao mesmo tempo nos expulsa. Nós 

estamos nela e fora dela. “A noção de vida cotidiana não tem o sentido de uma 

totalidade, mas de uma concepção dialética da totalidade.”28 (LEFEBVRE, 1961, p. 

36). Com essa afirmação, esperamos tornar clara a relação entre materialismo 

histórico dialético e da vida cotidiana, uma vez que a vida cotidiana constitui-se num 

dos níveis da prática social. O materialismo histórico dialético trata-se de como 

concebemos a realidade; A vida cotidiana é o nível que tomamos nesta realidade e, 

por fim, o método regressivo-progressivo consiste num procedimento metodológico 

pelo qual é possível a união da história à sociologia, essencial numa pesquisa que 

se propõe a não apenas descrever o cotidiano, mas deslindá-lo a partir das 

contradições que dele emergem.  

Partimos da noção de que há um cotidiano inerente ao atual estágio do 

capitalismo, no qual são particulares novas relações de trabalho, erigindo-se dele 

uma sociedade guiada pelo consumo de diversas mercadorias, daí a tríade 

necessidade-trabalho-gozo apontada por Lefebvre. As necessidades não são as 

mesmas, extrapolam àquelas direcionadas tão somente à reprodução da força de 

trabalho. Do ponto de vista mercadológico, ao mesmo tempo em que incita, resulta 

de uma exposição publicitária sem precedentes, sendo que as cores, luzes, sons e 

formas apresentam-se eficazes na captura dos homens, a verdadeira sociedade do 

espetáculo de que fala Guy Debord (1998). O poder desse espetáculo é tal a ponto 

de promover uma dialética relação entre desejo e necessidade. No afã de adquirir 

novas mercadorias, é o desejo que dirige o ato humano, não necessariamente a 

necessidade. Mas se o desejo consiste na essência da condição humana, como 

pode ele orientar o consumo? Orienta, e Marx forneceu um pensamento que dera 

conta dessa questão: o fetiche da mercadoria. Lefebvre (1961, p. 17), por sua vez, 

aprimorou-o em seus estudos acerca do cotidiano, conforme elucida: 

A vida cotidiana, segundo a expressão enérgica de Guy Debord é 
literalmente colonisada. Ela é levada à extrema alienação, quer dizer a 
insatisfação profunda, em nome das técnicas recentes e da sociedade de 
consumo. Porém, esta técnica deixaria possível uma cotidianidade outra e 
diferente. De outra parte, estas mesmas causas produzirão em todo lugar 

                                                           
28

 Trad. do autor: ―La notion de vie quotidienne n´a de sens que dans une totalité, mais dans une 
conception dialectique de la totalité.” 
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os mesmos efeitos, nivelando as necessidades sociais, alinhando os 
desejos uns sobre os outros.

29
 

 

 Se transformações no âmbito das necessidades e desejos marcam a 

cotidianidade é por questões não menos complexas a que se deve, sendo que sobre 

a própria dialética desejo-necessidade repousam-se ou pelo menos repousaram 

tranquilamente, por algumas décadas, as bases para a replicação do capitalismo, 

permitindo sua sobrevida. Sobre o dito, Lefebvre (2000, p. 230) aduz que “O 

quotidiano, e não já o econômico em geral, é a base sobre a qual se pôde 

estabelecer o neocapitalismo. Ele estabeleceu-se no quotidiano como solo, isto é, 

em terra firme, substancia social conservada por instâncias políticas.” Para 

compreendê-las é preciso retomar as abordagens analíticas de Marx no que tange 

as relações de produção. Em seguida, abstraí-las numa perspectiva eminentemente 

social. 

 Quando Henri Lefebvre discute, epistemologicamente, a filosofia e sua 

relação com os demais campos do saber, direciona suas atenções num sentido 

prático mesmo. Qual seja o de que a apreensão da realidade contemporânea, mais 

que em qualquer momento histórico, carece da contribuição da antropologia, 

economia, geografia e demais ciências, por ele denominadas de ciências parcelares. 

É cara a Lefebvre a interdisciplinaridade, apesar dos riscos a que se pode incorrer 

quando do seu exercício. Contudo, apenas por ela é possível a análise da 

organização socioeconômica espacial do homem no mundo moderno. Eis, aqui, um 

aspecto central do pensamento lefebvriano: a análise do descompasso que há entre 

o modo de produção e as relações de produção, o que nos obriga a um esforço a 

partir da reprodução das relações de produção. Em síntese, a apreensão dos 

processos de exploração-dominação dos ―bóias-frias‖ encontrar-se-á a meio 

caminho se desconsiderada a dimensão do vivido. Magistralmente, Lefebvre tece 

uma crítica basilar à Sociologia do trabalho dos anos 1970 que, em certa medida, 

não sofreu alterações substanciais. Lefebvre (2000, p. 225; 226): 

Por exemplo, a ―Sociologia do trabalho‖, ao estudar as empresas, rodeia 
muitas vezes o problema: como é que as relações capitalistas de produção 

                                                           
29

 Trad. do autor: “La vie quotidienne, selon l´expression énergique de Guy Debord, est littéralement 
colonisée. Elle est menée à l´extrême aliénation, c´est-à-dire à l´insatisfaction profonde, au nom des 
techniques récentes et de la société de consommation. Or, ces techniques rendraient possible une 
quotidienneté autre et différente. D´autre part, ces mêmes causes produisant partout les mêmes 
effets, nivellent les besoins sociaux, alignent les désirs les uns sur les autres […].” 
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se manifestam e se perpetuam no interior da empresa? Problema este que 
levanta outro: as relações de exploração e de dominação, de autoridade e 
de poder, que implicam relações entre aqueles que decidem e os que 
executam, poderão perpetuar-se apenas nos locais de trabalho, nas 
unidades de produção? Onde, como e porquê se realiza então essa 
reprodução que nem coincide com a produção como tal, nem com a 
reprodução dos meios, humanos e materiais, da produção? Por não 
considerar a questão, esta ―pesquisa‖ contribui para mascará-la 
desempenhando o papel de uma ideologia. 
 

Essa crítica aborda, num só golpe, tanto o problema do conhecimento 

parcelar quanto o relacionado a seu pior resultado, uma ideologia; Totalmente à 

contramão do que buscamos nesse esforço de pensamento. Por isso, é preciso 

pensar o espaço enquanto valor de uso e valor de troca, um espaço que não é 

neutro nem na sua concepção, tampouco no seu uso, espaço demarcado por 

privilégios e miséria, no qual se materializa a desigualdade e a dominação de classe. 

Busquemos apreendê-lo nessa perspectiva a partir de nosso objeto de pesquisa. 

Para tanto, far-se-á necessário considerá-lo como amalgama de três instâncias: 

física, social e mental. Ao se amalgamarem, sob os desígnios do capital, permitem 

que se opere a reprodução da cotidianidade. O grande desafio é, portanto, de 

apontar como objetividade e subjetividade imbricam-se a partir da noção de espaço 

social.  

A priori, é primordial a informação de que o plano urbanístico e a planta de 

Goianésia30 (Fig. 1) tiveram como modelo o referencial de Belo Horizonte, capital do 

Estado de Minas Gerais, elaborado em 1893, pelos engenheiros Aarão Reis e 

Francisco Bicalho. Estes, por sua vez, se inspiraram no de Washington D.C, capital 

estadunidense, concebido pelo engenheiro francês Pierre Charles L´Enfant, em 

1791, no qual a trama das ruas é estabelecida em tabuleiro de xadrez, cortadas por 

largas avenidas dispostas em diagonal. (MENEZES et. al., 2000). 

 

                                                           
30

 Município localizado no Território Rural do Vale do São Patrício, mesorregião do centro goiano e 
microrregião de Ceres, popularmente conhecido como a princesinha do Vale. Fundado em 1953, 
dista 152,1 Km de Goiânia, capital de Goiás e ocupa uma área de 1.419, o Km

2
. Com uma população 

total de 49.047 habitantes, Goianésia obteve, em 2005, 1.620.000 toneladas de produtividade em 
cana-de-açúcar, 18.000 ha. de área plantada. 
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Figura 1 – Planta de Goianésia (2009) 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.goianesia.go.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2009 
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Ademais, conforme a planta, todas as ruas e avenidas encontram-se 

circunscritas por uma avenida que cumpre o papel de contornar toda a cidade, por 

isso, denominada de Avenida Contorno.  Esta descrição seria irrelevante para a 

análise proposta, não fosse o fato de que a maioria das casas dos ―bóias-frias‖ de 

Goianésia não se localiza circunscrita a Avenida Contorno. Dona Fiica I, Dona Fiica 

II, Jardim Esperança, Nova Aurora I, II e III, Boa Vista, Nossa Senhora da Penha e 

Primavera são alguns dos bairros habitados por considerável parte dos cortadores 

de cana daquela cidade. Distantes, estes bairros não permitem o fácil acesso a 

serviços diversos, como bancários, comerciais ou mesmo públicos, todos 

aglutinados no espaço central da cidade. Parte do bairro Jardim Esperança é 

separada por um morro (Foto 1).  

 

 

Foto 1 – O morro e o espaço social dos “bóias-frias”: do lado de lá, 
o Jardim Esperança. (Foto do Autor, 2009). 

 

Também o é todo o bairro Primavera, vizinho àquele. Ruas foram construídas a 

fim de facilitarem o acesso, contudo a localização para além do morro não foi 
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evitada e tornou-se referência sobre sua posição geográfica.  A lacuna social e 

econômica entre os homens, como bem clarificou Henri Lefebvre, alicerça-se pelo 

espaço, não apenas pelo geográfico evidentemente. Todavia, quando 

instrumentalizado, o conhecimento muitas vezes destina-se ao atendimento de 

interesses de classes e cria, inclusive geograficamente, o fosso que distancia ricos 

de pobres, burgueses de operários, os ―bóias-frias‖ dos demais habitantes de 

Goianésia. Não restam dúvidas quanto ao fato de que o morro, uma ―muralha 

natural‖, foi funcionalmente utilizado, não bastasse que a posição do bairro Jardim 

Esperança ficasse além da Avenida Contorno que circunscreve a maior parte dos 

bairros, conforme o planta original da cidade.  

Numa perspectiva de lógica e de classes sociais, foi primada a função em 

detrimento da forma e de sua estrutura, o que pode ser identificado mesmo na 

denominação das ruas e avenidas de Goianésia.  No espaço originalmente 

planejado, são números que informam as ruas e pelo sentido geográfico que as 

avenidas são nomeadas, exceto as avenidas Goiás e Brasil que se interceptam no 

centro da cidade e ligam, respectivamente, o leste ao oeste e o norte ao sul da 

cidade.  A funcionalidade do espaço é tamanha que as demais avenidas foram, 

diagonalmente, construídas. Àquelas cujos nomes são alusivos aos estados 

conforme sentido geográfico. São elas: Avenida Mato Grosso, sentido sudoeste, 

Avenida Minas Gerais, sentido sudeste, Avenida Pará, sentido noroeste e Avenida 

Bahia, sentido nordeste. 

Recuperamos, aqui, o sentido das reformas urbanísticas realizadas pelo 

barão Haussmann na cidade de Paris, magistralmente contextualizadas tanto por 

Benjamin (2007), quanto por Lefebvre (2001) e passamos à reflexão sobre a cidade 

de Goianésia como obra de arte e como simples produto material. O planejamento 

urbanístico de Goianésia, inspirado num planejamento voltado para outra realidade 

sócio-histórica e cultural, quando defrontado com sua organização social, apresenta 

um descompasso que interfere, profundamente, no cotidiano das pessoas. Uma 

concepção de espaço voltada para o interior de Goiás, numa região tradicionalmente 

agrícola e, portanto, de uma formação sócio-econômica particular, ao basear-se 

numa planta destinada à cidade de Washington, logo, uma região eminentemente 

administrativa, poderia resultar tão somente num candente anacronismo do ponto de 



53 

 

vista da apropriação, “apropriação (pelos seres humanos, da vida em geral, de sua 

própria vida em particular).‖31 (LEFEBVRE, 1975, p. 86), do espaço por parte de 

seus moradores.  

Ainda que a cidade tenha sido planejada anteriormente à emergência da 

atividade canavieira, esta discussão é válida quando reportamos a um processo 

dinâmico de alteração da morfologia urbana pelo crescimento da cidade e, portanto, 

surgimento de novos bairros. Estes bairros, destinados aos ―bóias-frias‖, ao 

disporem de escassa infra-estrutura, ao se localizarem em considerável distância da 

área central, denotam o sentido da construção do espaço. É possível afirmar que a 

dinâmica de transformação espacial em Goianésia sustentou-se no primado do 

produto. Enquanto força social de produção a cidade está ligada a reprodução da 

força de trabalho no sentido de, a partir de um modus vivendi, gerar concepções, 

representações, edificar pensamento e compor taxas salariais. 

No tocante a esta questão, Henri Lefebvre chamou atenção para a dificuldade 

da distinção entre o produto da obra (LEFEBVRE, 2006). Todavia, os espaços de 

representações desvelam as práticas sociais e as representações sobre o espaço. 

Isso extirpa qualquer dúvida de que a cidade de Goianésia, assim como 

praticamente todas as cidades, seja um produto e não uma obra, provando, 

ademais, que só é possível a compreensão do espaço a partir da orientação política 

de sua concepção, a qual se institui, inclusive, no urbanismo. Fica claro, destarte, 

que a funcionalidade do espaço não se limita ao urbanismo na medida em que 

redunda das condições gerais de produção, imprimindo uma forma no espaço e, por 

conseguinte, determinada estrutura. Em termos epistêmicos, essa perspectiva 

metodológica põe em discussão o caráter cientifico do urbanismo, posto que 

ideológico e a serviço dos interesses de classes. 

A cidade como obra, espaço do vivido, situa além das representações. 

Destarte, como suporte da divisão do trabalho, lócus de reprodução das condições 

gerais de produção, a cidade reduz-se a espaço de representações, na qual as 

práticas sociais e as representações sobre o espaço maculam qualquer 

possibilidade de pleno desfrute da vida. A cidade como obra é o espaço da arte, da 

música, do teatro, do desenvolvimento das habilidades pessoais, é o espaço do 

                                                           
31

 Trad. do autor: ―apropiación (por los seres humanos, de la vida em general, de su propia vida en 
particular).” 
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gozo, porquanto ―a arte restitui o sentido da obra; ela oferece múltiplas figuras de 

tempos e de espaços apropriados: não impostos, não aceitos por uma resignação 

passiva, mas metamorfoseados em obra.‖ (LEFEBVRE, 2001, p. 116). ―A relação 

entre o edifício (prosa do mundo) e o monumento (poesia) é semelhante àquela 

entre cotidianidade e festa, entre o percebido e o vivido, entre o homogêneo e o 

único, entre produto e obra.32” (OSEKI, 2004, p. 14). 

 Em suas reflexões sobre perspectiva e prospectiva, Lefebvre (2001) vai dizer 

que o problema é acabar com as separações ―cotidianidade-lazeres‖ ou ―vida 

cotidiana-festa‖. Encontra, em Nietzsche, resposta de porque ―o viver e o vivido 

individuais reafirmam-se contra as pressões políticas, contra o produtivismo e o 

economicismo‖. (LEFEBVRE, 1976, p. 12). O vivido só enxerga suas possibilidades 

se descortinadas as representações que promovem a mediação entre ele mesmo e 

o concebido, incrustando no nível do percebido a ausência, a ruptura, a fissura que 

separa o homem de suas condições objetivas de emancipação. É no cotidiano que 

ocorre esse viver fragmentado, daí sua complexidade tanto em compreensão quanto 

num mecanismo de ruptura com o caráter despótico pelo qual ele se instaura, sendo 

que àquele precede a este. Conforme Lefebvre (2006, p. 106):  

Se é certo que as representações ocupam os intervalos e os interstícios 
(entre o sujeito e o objeto clássicos, entre a presença e a ausência, entre o 
vivido e o concebido, etc, o que sucede entre a forma e o conteúdo? Se 
negará que há intervalo ou interstício. Em efeito, se dirá que não há forma 
sem conteúdo, não há conteúdo sem forma. Portanto, a forma e o conteúdo 
se acertam até se identificarem

33
. 

 

Ao ter suas ruas numeradas e não nomeadas a cidade deixa, na instância 

simbólica, de inspirar historicamente a definição de seus espaços. Mais que isso, a 

ser incrustada nos rincões do cerrado goiano uma planta funcionalmente pensada, 

na qual todas as ruas possuem as mesmas dimensões (ruas bem largas), bem como 

todos os quarteirões (quarteirões extensos), naquele momento a história local foi 

relegada ao desmerecimento e o Estado imprimiu sua racionalidade numa 
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 Trad. do autor: ―La relation entre l‟édifice (prose du monde) et le monument (poésie) est semblable 
à celle entre quotidienneté et fête, entre le perçu et le vécu, entre l‟homogène et l‟unique, entre produit 
et oeuvre.‖ 
33

 Trad. do autor: ―Si es cierto que las representaciones ocupan los intervalos y los intersticios (entre 
el sujetoy el objeto clásicos, entre la presencia y la ausencia, entre lo vivido y lo concebido, etc, ¿qué 
sucede entre la forma y el contenido? Se negará que haya intervalo o interstício. Em efecto, se dirá, 
no hay forma sin contenido, no hay contenido sin forma. Por tanto, la forma y el contenido se acercan 
hasta identificarse.”  
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perspectiva isotópica do espaço. “A cidade tem uma história; ela é a obra de uma 

história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra 

nas condições históricas”. (LEFEBVRE, 2001, p. 52). Ainda, “[...] há uma notável 

isotopia dos espaços produzidos pelo racionalismo de Estado: grandes linhas retas, 

avenidas largas, vazios, perspectivas amplas [...]”. (LEFEBVRE, 1999, p. 117). É 

interessante, contudo, observar que no Jardim Esperança, criado durante os anos 

1990 a fim de abrigar trabalhadores, sobremaneira do corte de cana, os nomes das 

ruas evocam a natureza. Eis como se denominam algumas ruas daquele bairro: 

Monte Alegre; Mariana (um rio próximo ao bairro), Bela Vista; Pica Pau; Serra Negra; 

Rio dos Patos; Caiçara (espécie de animal da região); Ponte Alta; Laranjeira e 

outras.  

Qual a intenção em assim denominá-las? Assim como a escolha por 

números, não é acaso a determinação deste ou daquele nome. Aparentemente, 

mais que por evocarem a natureza, mas a terra, onde trabalha boa parte de seus 

moradores, é que as ruas do bairro Jardim Esperança receberam tais nomes.  

Provavelmente, aqueles que ali moram consideram bonitos a maioria, senão todos, 

os nomes de ruas. O homem simples que habita o bairro, cativo das interferências 

do tecido urbano, mas produto de relações sociais rurais devota um valor e respeito 

à natureza distintos daqueles provenientes dos habitantes predominantemente 

citadinos. Tudo leva a crer que se identificam com os nomes das ruas onde estão 

suas moradas. 

 

4.2 O Conteúdo da Forma: O Espaço Social 

 

A funcionalidade do espaço demarca, por seu turno, o espaço social dos 

―bóias-frias‖, entendendo que ―todo espaço social é um emprego de tempo.‖ 

(LEFEBVRE, 1975; 2008). Os elementos da demarcação do espaço social são 

atestados na cotidianidade, a exemplo da linguagem, parte do sistema de signos, do 

campo semântico, um dos pilares que fundamenta a vida cotidiana segundo Henri 

Lefebvre. Tomamos a linguagem porque veio à nossa memória uma entrevista 

realizada, na qual um cortador de cana se referia aos demais moradores de 

Goianésia como o ―pessoal do lado de lá‖, pelo que compreendemos como sendo os 
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habitantes que residem antes do morro, em ruas circunscritas pela Avenida 

Contorno. Bem próximo do Jardim Esperança, do ―lado de lá‖, no setor sul, estão 

incrustadas belas casas, com frondosas árvores em seus jardins e vários 

automóveis em suas garagens. Ao questioná-lo sobre o que pensava a respeito do 

bairro Jardim Esperança, o Sr. Bartolomeu34, ―bóia-fria‖ de 25 anos, natural de 

Miracema, Tocantins, nos disse: ―Gosto desse bairro. O pessoal que mora do „lado 

de lá‟, ninguém gosta do Jardim Esperança. Cê entendeu, mais eu gosto demais.‖ 

Em outras pesquisas esse mesmo fenômeno foi observado, como no caso 

dos estabelecidos em relação aos outsiders35 na obra de Norbert Elias e John 

Scotson (2000), onde a ―barreira‖ que divide ―os de fora‖ e ―os de dentro‖ também se 

configura espacialmente. Em recente pesquisa de mestrado intitulada: Vila Ilze: o 

viver fragmentado do “bóia-fria” – um estudo sobre o cotidiano dos trabalhadores 

volantes de Itapira, o pesquisador Ediano Dionísio do Prado (2007, p. 9) tomou nota 

de que ―A paisagem urbana, cercada por colinas, carrega os traços de uma história 

segregacionista: os “bairros de baixo” abrigando os proletários urbanos e rurais e os 

“bairros de cima” como confortáveis fortalezas do poder econômico local.” Nada 

mais que o caráter paradigmático do espaço isotopicamente concebido. Concepção 

que, certamente, orientou-se ideologicamente e foi representada pela tecnocracia 

estatal portadora do ―saber‖ urbanístico.  

Na mesma cidade, há pelo menos vinte anos antes, Carlos Rodrigues 

Brandão (1982) atentara para o caráter segregacionista daquele/naquele espaço a 

partir da observação dos bairros de baixo na margem esquerda do Ribeirão da 

Penha. A linguagem, no sentido abordado, ultrapassa seu caráter de sinal na 

medida em que comporta um caráter de signo, garantido pelo sentido que carrega, 

ou seja, por sua elaboração social que origina termos, metáforas e nomes próprios 

cunhados no cotidiano, engendrados no terreno cultural, das subjetividades, dos 

preconceitos e mesmo da alienação. Logo, ―O estudo da linguagem na vida 
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 Todos os nomes mencionados nessa dissertação são fictícios, a fim de garantir o sigilo dos sujeitos 
da pesquisa 
35

 As semelhanças observadas encerram naquilo que concerne às relações sociais entre os 
moradores de Winston Parva e não, necessariamente, numa Sociologia das relações de poder 
cunhada pelos autores. A realidade urbana no Brasil diverge consideravelmente daquela, sendo o 
bastante considerar que, diferentemente da análise empreendida por Elias e Scotson, no caso 
brasileiro as condições materiais de vida de seu povo constitui aspecto central na compreensão dos 
fenômenos sociais de exclusão urbana. 
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cotidiana não se limita a relação expressão-significação.‖36 (LEFEBVRE, 1975, p. 

93). 

A linguagem é, destarte, fonte de aspectos reveladores do cotidiano. Seja de 

como os ―bóias-frias‖ denominam os objetos, ou de como moradores de outros 

bairros denominam os espaços habitados pelos ―bóias-frias‖. Faz-se menção, aqui, 

as diversas formas como os habitantes do Setor Sul, em boa parte de camadas 

médias, referem-se ao bairro Jardim Esperança, não muito distante daquele; De 

―escorrega calango‖, por localizar-se atrás de um morro, ―Espanha‖ = ―eles‖ + 

―panha‖ (em alusão ao fato de que tudo que se deixa fora de casa, no quintal, eles, 

os moradores do Jardim Esperança, pegam, ―panham‖), ―Fofa toba‖ (por haver 

muitos cães no bairro e também pela poeira das ruas não asfaltadas), ―Big brother‖ 

(em alusão programa de TV no qual toda semana algum participante é  eliminado, 

segundo os que assim chamam o bairro Jardim Esperança, ali toda semana alguém 

também é eliminado, eliminação mediante assassinato).  

A linguagem, parte do campo semântico total, corresponde a um signo pelo 

qual se ―traduzem todos em um sistema parcial e privilegiado a um tempo.‖37‖ 

(LEFEBVRE, 1975, p. 156). Em suas definições científicas do estudo da 

cotidianidade, Lefebvre baseia-se nos conceitos de semântica geral e campo 

semântico total, afirmando que ―[...] nós continuaremos a crítica de um outro 

fetichismo, correlativo do precedente, aquele da linguagem.”38 (LEFEBVRE, 1961, p. 

278; 279). No campo da linguagem, esse fetichismo relaciona-se à dialética que 

emana entre significação e expressividade.  

Portanto, a captura do que ―bóias-frias‖ dizem sobre o lugar em que moram, 

do que outros dizem sobre o mesmo lugar, num primeiro instante pode parecer 

desprezível, mas se trata de uma rica dimensão do cotidiano39. Por meio da 

linguagem é reproduzido o preconceito que sofrem os moradores do bairro, 

considerados bandidos, sujos e perigosos, sobremaneira trabalhadores migrantes, o 

―estranho‖ (MORAES SILVA, 1999) que chega à espera por melhores condições de 
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 Trad. do autor: ―El estudio del lenguage en la vida cotidiana no se limita a la relación expresion-
significación‖. 
37

 Trad. do autor: ―traducen todos en um sistema parcial y privilegiado a um tiempo‖. 
38

 Trad. do autor: “[...] nous continuons la critique d´un autre fétichisme, corrélatif du précédent, celui 
du language‖. 
39

 Por isso, estudos sobre histórias de vida, história oral e memória são deveras profícuos. 
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vida. No município de Goianésia, o trabalhador migrante, muitos deles do Maranhão, 

Piauí, Pernambuco, são considerados pelos antigos como ―os terra seca‖, ―cabeça 

chata‖, denotando o desprezo que sofrem. Geralmente, assentado em 

representações de seus locais de origem, como o clima do nordeste e os aspectos 

físicos e culturais de seus habitantes. É pertinente, contudo, afirmar que a 

reprodução do preconceito não ocorre por acaso, ela projeta-se no bojo de relações 

social que se estabelecem num espaço funcional, fragmentado. A separação física 

instaura-se no campo social e edifica representações. A linguagem é, pois, 

instrumento e representação, portanto, forma-conteúdo. 

É por esse cotidiano que a sociabilidade não se estabelece de forma 

harmoniosa entre os antigos moradores e os ―bóias-frias‖, mesmo entre aqueles que 

não são migrantes. É oportuno o registro de quão importante é a categoria trabalho 

nas dimensões do cotidiano. Por mais que o modo de vida tenha sofrido alterações 

em Goianésia, é pelos ofícios de cada um que as pessoas se conhecem e se 

referenciam, servindo como parâmetro de demarcação dos níveis de sociabilidade, 

tal como no tempo em que o café era a principal atividade econômica da região, nos 

anos 1940 e 1950. Nesse período, as pessoas referiam-se concomitantemente aos 

trabalhos, aos trabalhadores e aos espaços, como: os colonos de café, da fazenda 

tal. Do mesmo modo, depreciativamente, referiam-se aos espaços freqüentados 

pelos trabalhadores, como a ―paia‖, assim descrito por Menezes et al. (2000): 

―reduto de prostituição, era periodicamente palco de brigas, às vezes violentas e até 

mesmo macabras‖. Atualmente, este local de prostituição não existe na cidade. Ao 

tratarem do assunto, antigos moradores afirmam que os imóveis próximos daquele 

local eram de pouco valor e que as pessoas que ali freqüentava não eram de boa 

índole.  

Evidentemente que o cotidiano da cidade alterou-se bastante. No entanto, 

como décadas atrás, locais de prostituição conformam para uma representação ruim 

daqueles que possuem residências próximas, além do fato de que depreciam os 

valores dos imóveis. Hoje, muitos desses prostíbulos localizam-se em bairros de 

―bóias-frias‖ e, não obstante, enfatizam para uma representação negativa acerca de 

seus moradores. Esses espaços, na verdade, não se tratam da causa, mas do efeito 

maléfico ocasionado pela concepção e gestão do espaço segundo os ditames do 
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capital, contribuindo para uma compreensão equivocada e, por isso mesmo, 

ideológica e tendenciosa dos moradores de outros locais da cidade.  

 Não que inexistam outros tempos e espaços. Existem e são ricos pela 

diversidade de questões que envolvem, extrapolando a tênue fronteira entre 

exploração e dominação. São assim os espaços de lazer, como ―botecos‖, ―campos 

de pelada‖ e ―cabarés‖. Espaços nos quais o vivido demarca seu primado e que são 

lembrados pelos moradores de bairros bem localizados da cidade quando opinam 

sobre os moradores do Jardim Esperança. Opiniões que sempre são acompanhadas 

por relatos de brigas que ali ocorrem, conformando para um conhecimento 

generalizado, por isso pressuposto como legítimo, de que o bairro Jardim Esperança 

é violento, de pessoas de má reputação, de ―cachaceiros‖, ―putas‖ e ―bandidos‖, em 

contraposição as opiniões que estes moradores emitem sobre eles próprios, 

pessoas ―honestas‖, de ―moral, de ―respeito‖. Retomamos Os estabelecidos e 

outsiders, em que os autores, Norbert Elias e John Scotson (2000, p. 127), tratam 

das observações sobre fofocas, que assim elucidam: ―É freqüente as crenças 

coletivas serem impermeáveis a qualquer dado que as contradiga ou a argumentos 

que revelem sua falsidade, pelo simples fato de serem compartilhadas por muitas 

pessoas com quem se mantém um contato estreito[...]”.  

 Curiosamente, em Goianésia, os veículos radiodifusores de comunicação 

contribuem para a formação de uma opinião pública negativa acerca da segurança 

dos bairros onde vivem ―bóias-frias‖. É o caso de uma rádio local que, em seu 

programa de noticiários, dá ênfase aos fatos policiais que ocorrem no bairro Jardim 

Esperança. Ao informá-las, o radialista confere entonação à sua voz, fazendo com 

que àquele bairro pareça ser o mais violento do município. Em função, 

sobremaneira, dessa opinião pública, é que os moradores do bairro manifestam 

dificuldades de sociabilidade com demais habitantes de Goianésia, como atesta o 

relato de uma moradora de que, ao procurar emprego de faxineira, não foi admitida 

por ser habitante do Jardim Esperança. Segundo Bourdieu (1997, p. 166): ―[...] o 

bairro estigmatizado degrada simbolicamente os que o habitam‖.  

 Durante trabalho de campo que realizamos, questionamos vários ―bóias-frias‖ 

do bairro Jardim Esperança sobre esse estigma e o que pensavam a respeito. Todos 

os dez trabalhadores entrevistados afirmaram que se sentiam bem naquele bairro e 
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que nunca tiveram qualquer tipo de problema relacionado à insegurança. Pelo que 

pudemos observar as falas convergem naquilo que a Sr.ª Nair, ―bóia-fria‖ de 33 

anos, natural de Pirenópolis, Goiás, nos disse: “Alguns faz algumas fofocas aí, quer 

dizer, eu falo pra eles: graças a Deus que eu tenho minha casa e oceis crítica 

porque talvez num tem onde morar. Chacota faz só que eu num levo em conta isso 

não. Num conhece o bairro, num conhece as pessoas. As vezes critica as pessoas 

pelo lugar, mas num reconhece as pessoas. Ai fala mal por falar, perde tempo, num 

tem o que falar. Ocê vê, agora dia 3 de junho faz dois anos que eu moro aqui, nunca 

sumiu uma agulha aqui em casa. Eu saiu pro trabalho minhas fia sai pra escola, 

nunca sumiu uma agulha aqui em casa, pra dizer assim: uma pessoa entrou e 

roubou. Se fosse um lugar tão ruim em algum momento que saísse de casa, alguém 

entrava e pegava alguma coisa.” 

 Sr. Carlos, ―bóia-fria‖ de 34 anos, natural de Campinorte, Goiás, também nos 

emitiu informações importantes: ―Gosto muito do setor. Muita gente fala alguma 

coisa, mas eu acho bom de morar, acho boa a vizinhança. Num tenho nada que 

reclamar. Esse setor é queimado, fala: O Jardim Esperança é tal e tal, tem 

maconheiro. E graças à Deus, comigo e com a minha família nunca aconteceu nada. 

Num tenho nada que reclamar, acho que é um setor bom, bom de conviver. Um 

caso que acontece, as pessoas esparrama. Fala, ah. É no Jardim Esperança e num 

vê que é só numa casa e o setor tem quase mil moradores.” 

De modo geral, os demais trabalhadores ressaltaram a importância da casa 

própria, quando a tem, e o desconhecimento daqueles que julgam o bairro. Quanto à 

primeira questão, vinculam as críticas dos demais moradores ao bairro Jardim 

Esperança pelo fato daqueles não possuírem casa própria. Vivem em bairros não 

estigmatizados, mas pagam aluguel. Tivemos essa impressão, sobremaneira na fala 

da Sr.ª Nair. Trata-se da importância conferida à propriedade privada, a casa própria 

que, evidentemente, muitos não possuem. Seria, portanto, o julgamento do bairro 

por parte de pessoas que também fazem parte da classe operária como forma de 

―eliminação‖ da diferença com àqueles que possuem suas casas no Jardim 

Esperança. É relevante, ademais, o que tanto a Sr.ª Nair, quanto o Sr. Carlos 

disseram acerca da falta de conhecimento daqueles que julgam o bairro como ruim e 

violento. O espaço é isso: ao mesmo tempo fim e meio pelo qual a burguesia atua. O 
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espaço social é conformado pela re-produção das condições gerais de produção. 

Pensá-lo isoladamente é perigoso. 

 Aproveitando do pensamento de Bourdieu (1983, 1996, 1997), podemos 

afirmar que, desprovidos que são, além do capital econômico, do capital cultural e 

social, os ―bóias-frias‖ carregam consigo o estigma (GOFFMAN, 1988) que, noutra 

perspectiva, por sua vez elucidativa, oriunda de uma ideologia compartilhada pelas 

classes médias. Conforme Lefebvre, signos de prestígio, de situação social, de 

diferenças no interior da sociedade burguesa. Para a fração das classes médias, 

ditas superiores, que pratica o consumo ostensivo, que adora se ver e se fazer ver, 

que acredita imitar a grande burguesia. (LEFEBVRE, 2008). Uma sociedade 

orientada pelo consumo, pelo fetiche da mercadoria, em que “o objeto que o trabalho 

produz, o seu produto, se lhe defronta como um ser estranho, como um poder 

independente do produtor”. (MARX, 2004, p. 80).  

A dialética entre desejo e necessidade assenta-se nessa representação da 

mercadoria aos olhos daquele que a consome. Não escapam a isso a burguesia e 

tampouco o proletariado. O operariado rural, temporário, como os ―bóias-frias‖ que 

migram para trabalharem nas lavouras de cana em Goianésia e percorrem milhares 

de quilômetros em busca de melhores condições de vida. Em que consiste, para 

esses trabalhadores, melhoria dessas condições? A compra de mercadorias, como 

máquinas de lavar, televisores, ferros de passar, fogões, geladeiras, aparelhos de 

som e, se possível, bicicletas, motocicletas e mesmo automóveis usados.  São 

essas as maiores conquistam que vislumbram, provas de que a luta não foi em vão 

e signos de inserção na modernidade. Lefebvre (1975) escrevera que signos e sinais 

povoam o espaço e o tempo, de modo que não há melhor tentativa de se apreender 

o vivido desses ―bóias-frias‖ a não ser pelos fundamentos de uma psicossociologia 

da vida cotidiana, nossa próxima discussão. 
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5 POR ENTRE FALAS E IMAGENS, A DESCRIÇÃO DO VISÍVEL: TEMPOS E 

ESPAÇOS NA VIDA COTIDIANA DO “BÓIA-FRIA” 

 

―Mas nós dependemos  
de nós, do outro, da sorte, 
e mais: do objeto. 
 
Ao contrário, ele se porta 
Sem pejar-se de gestos, 
aguarda a posse, certo 
que, ao contrário, nos 
possui. 
 
Que envolve, subjuga, 
com seu silêncio de coisa, 
aperta, fura, consome 
e se amolda colorido.” 

 
(Excerto do poema: A palavra: o homem e o objeto, de Affonso 
Romano de Sant´anna) 
 

 

5.1 Representações dos “Bóias-Frias” e Vida Cotidiana 
 

 

Fazia calor quando chegamos ao bairro Jardim Esperança, num ensolarado 

mês de fevereiro, período de entressafra na cultura da cana-de-açúcar. Neste 

trabalho de campo, o Sr. Pedro, 57 anos, natural de Dores do Indaiá, Minas Gerais, 

foi a primeira pessoa com quem tivemos contato. Ao cumprimentá-lo e tomarmos 

conhecimento de sua idade, percebemos as marcas do desgaste físico em 

decorrência de muitos anos no corte de cana. Em seguida, fomos convidados a 

adentrar sua casa. Nesse momento uma senhora lavava roupas num tanquinho. 

Embora o eletrodoméstico apresentasse bastante uso, não deixava de despertar 

questionamentos acerca das condições de vida dos ―bóias-frias‖ e a relação com as 

―conquistas‖ materiais que, de certo modo, facilitariam essas condições. Seriam 

conquistas de tal ordem sinônimo de superação para esses trabalhadores? Até 

então se tratava apenas de uma indagação.  

Feitos nossos questionamentos, todos respondidos com bastante clareza pelo 

Sr. Pedro, registramos imagens de sua casa. Varanda, sala e cozinha foram 

fotografadas. Dentre as fotos, damos destaque a de uma das paredes da sala do Sr. 

Pedro. Nela, encontram-se retratos de uma famosa dupla sertaneja, Leandro e 

Leonardo, calendários com imagens alusivas à religiosidade (Jesus Cristo, Nossa 
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Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e São Francisco), além de calendário com 

imagens de políticos locais e um quadro com um trecho do salmo 91. (Foto 2). 

 

 
 

Foto 2 – No espaço da parede, o tempo da arte, da fé e 
da devoção. (Foto do Autor, 2009). 

 

Distante de denotar o desprezível, essa mistura de temas enceta profícuas 

reflexões. Ali, é demarcada a fé, a esperança, a devoção, a preferência musical e, 

obviamente, sob quais perspectivas o capital ampara-se a fim de tornar efetiva sua 

capacidade reprodutiva. Nesse sentido, nos referimos ao fato de que as insígnias 

religiosas e políticas ali observadas encontram-se estampadas em calendários. É o 

tempo crucial na dimensão do vivido. E o capital o explora, fornece ao necessário, o 
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calendário, conteúdos outros relacionados à amplitude das condições do ser social: 

sentimentos, percepções, convicções, crenças. O capital materializa-se em 

mercadorias não apenas no sentido do atendimento de necessidades, de satisfação 

de desejos, mas também num sentido que julgamos elementar, o das 

representações, seja da ausência, seja da presença. Como elucida Henri Lefebvre 

(2006, p. 224), ―Esse mundo da mercadoria utilizava as ciências sociais e sobretudo 

as técnicas manipuladoras e programadas do cotidiano: publicidade, referências 

diretas e indiretas.”40. Assim, o capital  utiliza-se da natureza elementar que possui o 

tempo a fim de criar, num espaço de representações, como é o lar das pessoas, 

representações sobre o espaço, ou seja, sobre o sertão e a religiosidade, por 

exemplo.  

Contudo, não podemos limitar as análises ao âmbito do continente (forma), 

uma vez que é o conteúdo o que, substancialmente, nos interessa. Ou seja, como 

esses conteúdos integram o processo de re-produção das relações de produção. 

Conferimos importância ao cotidiano na medida em que tomamos conhecimento de 

que a re-produção das relações de produção não encerram na reprodução da força 

de trabalho. Lefebvre (2000) vincula o conceito de re-produção das relações de 

produção ao conceito de reprodução total, formulado por Marx em 1863. Segundo 

ele (LEFEBVRE, 2000, p. 233): 

As relações de produção encerram contradições, nomeadamente as 
contradições de classe (capital/salário) que se amplificam em contradições 
sociais (burguesia-proletariado) e políticas (governantes-governados). 
Mostrar como se reproduzem as relações de produção não significa que se 
sublinhe uma coesão interna do capitalismo; isso quer dizer, também e 
sobretudo, que se mostra como se amplificam e aprofundam, em escala 
mundial, as suas contradições. Sobrepor o modo de produção às relações 
de produção como a coerência à contradição, essa atitude de uma ―prática 
teórica‖ tomada em separação tem apenas um sentido: liquidar as 
contradições, excluir os conflitos (ou pelo menos certos conflitos 
essenciais), camuflando o que sucede e o que procede desses conflitos. 
 

Ademais, a compreensão da re-produção das relações de produção como 

conceito forjado no primado da totalidade é contrária a compreensão culturalista dos 

fenômenos sociais, compartilhada por muitos teóricos da Sociologia contemporânea. 

Daí uma posição crítica da vida cotidiana, nível no qual as contradições dessa re-

produção de relações de produção se materializam. Portanto não devemos ignorar 

                                                           
40

 Trad. do autor: ―Ese mundo de la mercancía utilizaba las ciencias sociales y sobre todo las técnicas 
manipuladoras y programadas de lo cotidiano: publicidad, referencias directas e indirectas.” 
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imagens que denunciam o cotidiano dos trabalhadores na medida em que povoam o 

imaginário. Todavia, não podemos apreendê-las desprovidos de uma leitura crítica. 

Tomemos como exemplo a imagem de uma famosa dupla sertaneja goiana disposta 

em quadros na parede da casa do Sr. Pedro.  

Algo há de interessante nisso: uma contradição ensejada pela ruralidade 

amalgamada à urbanidade, revelada nas músicas que não somente essa, mas 

várias duplas do país cantam. Essa contradição, diga-se de passagem, é divergente 

daquela apresentada por Martins em trabalho no qual analisou a manifestação 

cultural a partir da música caipira e da música sertaneja. Enquanto Martins percebeu 

uma profunda contradição, identificamos, na música sertaneja da atualidade, o 

chamado sertanejo romântico, algo distinto: a exaltação do modo de vida urbano, o 

que não deixa de ser uma contradição, posto que ela materializa-se no presente e 

no ausente. Sobre presença e ausência, referimos ao personagem que representa o 

―conservadorismo expresso na ironia da música sertaneja‖ (Martins, 1975, p. 139), a 

mulher.   

A mulher perfilou as letras de músicas sertanejas enquanto elemento central 

do ponto de vista das contradições entre o pacato e rústico modo de vida rural e o 

moderno e repleto de novidades modo de vida urbano. Evidentemente que a mulher 

representada nas músicas do contemporâneo sertanejo romântico não é evocada 

como personagem cuja identidade é a do humilhado, a do subalterno com relação à 

vida moderna. Entretanto, o mesmo personagem prevalece numa posição de 

centralidade semântica na música sertaneja; A mulher é, agora, subalterna ao 

homem, referenciada como epicentro de conflitos amorosos, prova cabal de que a 

tentativa de ultrapassagem do humilhado não se fez eficaz. Suas letras muitas vezes 

reportam à modernidade, falam de aviões, automóveis, a condição da mulher que 

emerge de um novo modo de vida, como a letra da canção Pense em mim, 

composta por Douglas Maio, José Ribeiro e Mário Soares, gravada pela dupla 

Leandro e Leonardo.  

 
PENSE EM MIM 
 
Invés de você ficar pensando nele 

Invés de você viver chorando por ele 

Pense em mim, chore por mim, liga pra mim 

Não, não liga pra ele 
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Pense em mim, chore por mim, liga pra mim 

Não, não liga pra ele, pra ele 

Não chore por ele 

Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo 

Quero fazer você feliz! 

Vamos pegar o primeiro avião com destino a felicidade 

A felicidade, pra mim, é você! 

Pense em mim, chore por mim, liga pra mim 

Não, não liga pra ele 

Pense em mim, chore por mim, liga pra mim 

Não, não liga pra ele, pra ele 

Não chore por ele 

 
A música sertaneja, como demonstra Martins (1975), não possui as mesmas 

designações da música caipira. Diferentemente da música caipira, a música 

sertaneja instaura-se pelo sentido da troca e não do excedente. Enquanto o 

excedente configura a primeira, um mundo de ―mínimos vitais‖, o consumo faz da 

segunda um fim em si mesmo. A própria finalidade da música caipira como 

mediadora de rituais religiosos, diferentemente da música sertaneja, direcionada 

única e exclusivamente para o comércio, o prova. (MARTINS, 1975). 

De qualquer modo, algo é indiscutível: a ligação entre a música caipira e a 

sertaneja do ponto de vista dos seus espaços de manifestação. Fazemos alusão ao 

espaço geográfico mesmo, cuja apreensão requer a compreensão da teia de 

relações sociais estabelecidas. Segundo Martins (1975, p. 104): “[...] a música 

sertaneja prolifera na mesma área geográfica em que se disseminou a cultura 

caipira: regiões de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná.‖ 

 Podemos, assim, apreender as manifestações culturais, sejam elas musicais, 

religiosas, folclóricas, a partir da trama constituída pelas relações sociais no dado 

momento. Não devemos, todavia, desconsiderar que essas relações, no atual modo 

de produção, são materialmente fundadas e, portanto, simbolicamente mediadas por 

essas condições. Nesse entendimento, pensamos que a manifestação musical do 

trabalhador rural transformou-se na medida em teve alterado o seu cotidiano, seja 

porque pequeno agricultor que passou a exercer atividades urbanas seja porque 

pequeno agricultor que passou para ao assalariamento no campo.  

Ainda na casa do Sr. Pedro, outra fotografia de uma das paredes da sala 

contém imagens que merecem destaque. Dois calendários nos quais há a imagem 

de Jesus Cristo, uma pequena imagem do Sagrado Coração de Maria e da Nossa 
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Senhora Aparecida, além de três quadros com fotografias de crianças. Quadros de 

crianças é comum nas paredes de das casas desses trabalhadores. (Foto 3).  

 

 

Foto 3 – Esperança e representação: no espaço estático, 
a dinâmica do tempo. (Foto do Autor, 2009). 

 

É em seus filhos que os pais depositam confiança em melhores condições de 

vida. Esperam que, por meio dos estudos, possam superar as agruras de suas 

realidades. A manifestação da Sr.ª Nair, ao dizer que trabalhava a fim de propiciar 

condições para que suas duas filhas possam concluir os estudos e adquiram uma 

profissão melhor que a sua, onde possam ser reconhecidas e não tenham grande 

esforço físico, corroboram esta afirmação. Como na casa do Sr. Pedro, quadros dos 
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filhos adornam as paredes da casa do Sr. Bartolomeu, da Sr.ª Nair e da Sr.ª  Diva. 

(Foto 4). 

 

 

Foto 4 – Os filhos: a mediação de tempos e espaços. 
(Foto do Autor, 2009). 

 
O espaço da casa é rico de informações acerca das angústias, anseios, 

desejos, conquistas e sonhos desses trabalhadores. É, indubitavelmente, um espaço 

de representações, no qual existem representações sobre o espaço. Os quadros de 

crianças nas paredes conformam na crença em um futuro divergente do presente. O 

tempo consiste, destarte, naquilo que une e, concomitantemente, desata dois 

momentos. Une, no momento presente, pelos laços familiares, mas desata quando 

da crença noutra realidade. Os filhos mediam, nesse sentido, duas representações 

de tempo e espaço. Num primeiro momento, um espaço que é o da parede, estático, 

imóvel, num tempo que é o instante, o que denota laços familiares. Num momento 

seguinte, um espaço construído no imaginário, um espaço de representação, 

dinâmico, no qual o tempo é aquele quando os filhos, já criados, serão responsáveis 
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de si mesmos e viverão noutra realidade, bastante distinta daquela que, ora, seus 

pais encontram-se submetidos.  

Compreendendo a fenomenologia na acepção que confere Bachelard (1996), 

a restituição do real a partir do devaneio poético, a percepção das imagens transpõe 

a pura descrição. Noutros termos, a imagem é viva e é, por isso, anima. ―A anima à 

qual nos conduzem os devaneios do repouso nem sempre é bem definida por seus 

afloramentos na vida cotidiana.‖ Nela, residem aspirações, desejos, sensações. 

Trata-se da psicologia feminina profunda. É o cotidiano um tempo e um espaço em 

anima. Por isso, o tempo do cotidiano não é a semana, o mês ou o ano, mas é o 

nascer e o pôr do sol, assim como o espaço não é o de casa e o ―fora‖ de casa, mas 

o da cama para o repouso, o quintal para o cultivo, as paredes para o registro dos 

anseios. Ainda sobre o espaço da casa, nos causou interesse o registro de imagens 

não apenas de algumas paredes, mas também de estantes, mesas, 

eletrodomésticos, enfim, do que, a nós, comportasse um valoroso signo de 

demarcação do cotidiano desses trabalhadores. Deve-se a isso a fotografia de um 

fogão à lenha na casa do Sr. Carlos. (Foto 5). 

 

 

Foto 5 – Fogão à lenha: no tempo, a permanência do espaço. 
(Foto do Autor, 2009) 
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Mais que um símbolo de resistência às alterações que o capitalismo imprimiu 

no campo, fazendo com que trabalhadores rurais passassem a morar em cidades e 

adquirissem eletrodomésticos tecnologicamente avançados, a existência desse 

fogão à lenha denota a recorrência a um modo de vida com que muitos 

trabalhadores se identificam. Não basta explicá-la pela utilidade que, bem sabemos, 

exerce como alternativa na falta de recursos para a compra do gás. Ainda que essa 

fosse à única razão, as formas de superação da peleja cotidiana, por si, denotam 

saberes que remontam tempos outros e isso é o bastante. Esses saberes devem, a 

nosso ver, ser considerados pela Sociologia. Trata-se, agora, de não dirigir as 

observações e reflexões apenas aos fatos sociais, mas aos processos de 

construção e permanência desses fatos. É verdade, parece estarmos falando do 

senso comum, e estamos. 

                Primamos, nesse trabalho, pelo constante movimento entre teoria e 

empiria. Separá-las tornariam inúteis os esforços dispensados, sobretudo porque 

nosso método é a dialética e nossas perspectivas teóricas, as mais férteis possíveis, 

não impedem, inclusive, o trânsito pela fenomenologia e seus desdobramentos 

teóricos. Mantemo-nos, contudo, cientes de que ―A simples descrição do caos ou do 

mal-estar urbanos, à guisa de fenomenologia, não conviria aliás a este método e a 

esta orientação.‖ (LEFEBVRE, 1972, p. 163). 

 

5.2 Devaneios Pela Casa: Resistência e Modernidade Anômala no Cotidiano 

dos “Bóias-Frias” 

 

Por ora, a análise do senso comum e sua relação com o cotidiano revelam 

importância. O ―senso comum‖ nunca significou um importante interesse da 

sociologia. No entanto, segundo Pais (2003, p. 103), “se a sociologia é o estudo dos 

fatos sociais, os discursos do “senso comum” são assuntos da sociologia, ou seja, 

são fatos sociais”. Conforme Durkheim, (2006, p. 40), fato social é: “toda a maneira 

de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção 

exterior”. Contudo, divergimos dos postulados durkheimianos acerca do tratamento 

dos fatos sociais como coisas e, portanto, afastados sistematicamente de todas as 

prenoções. (Durkheim, 2006, p. 54).  Convergimos com o pensamento de Martins, 
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ao afirmar que o senso comum assim o é “não porque seja banal ou mero e exterior 

conhecimento. Mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos da 

relação social”. (Martins, 2008, p. 54).  

É desse compartilhamento que surgem os métodos particulares aos membros 

que, nas interações sociais cotidianas, reproduzem o ―senso comum‖. Não apenas 

reproduzem-no quando, em verdade, criam-no e recriam-no rotineiramente e, por 

meio dele, a partir de métodos específicos. Nessa dimensão, portanto, algumas 

premissas são fundamentais no ato de compreensão das práticas cotidianas e, por 

conseguinte, do que há de revelador no comum, compartilhado, específico e 

efêmero, não necessariamente superficial e trivial, quando na verdade complexo 

naquilo que é motivo de consenso, enigmático em suas peculiaridades e efêmero 

como partícula de uma teia social de relações humanas estruturalmente 

constituídas. 

 Nas trilhas da apreensão do ―senso comum‖, portanto, assim como do próprio 

cotidiano, deparar-se com temporalidades distintas e, evidentemente, com 

anacronismos de percepção do real, é algo recorrente em estudos encetados nesta 

perspectiva, do que se exige acurada atenção daquele que observa o objeto e, 

retomando a analogia cor/imagem, busca a delimitação de suas cores e a definição 

de sua forma. Consiste num procedimento de investigação histórica interpenetrada 

pelo sentido do cotidiano, materializado em fatos sociais particulares, embora 

sugestivos a uma série de constatações, tal como a apreensão de Lefebvre (1967) 

acerca dos desencontros das temporalidades. 

Acredita-se, aqui, que a análise do ―senso comum‖ pressupõe, do 

pesquisador, a capacidade de enxergar diferentemente o cotidiano. Devemos fazer 

alguma ressalva? Sim e não. Para os propósitos que demarcamos no presente 

trabalho, não. Para uma discussão teórica, sim. Neste trabalho, num primeiro 

exercício, que consiste em apreender um sistema de objetos e de ações (em alusão 

às categorias de Milton Santos, o qual se baseia em Jean Baudrillard), àquele 

momento inicial do método regressivo-progressivo de Henri Lefebvre, poderíamos 

dizer que recorremos à análise do ―senso comum‖. Ela possibilita a tomada do saber 

comum como objeto a ser seriamente considerado, uma vez que privilegia as ações 

em si mesmas. Não se alicerça no antagonismo senso comum x ciência. Por outro 



72 

 

lado, enquanto postulação teórica, ressalvas devem ser feitas. A abordagem 

fenomenológica parece saciar-se na compreensão de como os fatos sociais se 

estabelecem. É certo que promove uma rotação epistemológica. Todavia, não 

podemos negar a história, o que contraria nosso método e colocaria tudo a perder. 

Eis um emaranhado de questões que emergem do cotidiano: o senso comum, a 

cidade, a história, a ciência, as representações e o cotidiano.  

Com base nessa acepção do ―senso comum‖, para além de resistência, o 

fogão a lenha é a permanência viva da memória, do imaginário e da identidade. 

Transpõe o caráter de utilidade, uma vez que convive com o fogão a gás que marca 

a ―modernidade‖. Assim, ao transpor esse caráter, sua permanência está 

relacionada, fenomenologicamente, as sensações imprimidas a partir de sua 

materialidade. São a fumaça, a lenha, as labaredas disformes que saltitam em cada 

chama e a elevada temperatura em seu espaço próprio aquilo que, certamente, 

concorre para a sua permanência. Não é por acaso que a comida ali feita tem um 

sabor peculiar e um valor incomparável para aqueles que conhecem, seja o arroz e 

o feijão, feitos num fogão a lenha e num fogão a gás. Indubitavelmente, é o espaço 

especifico do fogão a lenha um elemento no qual se materializam representações do 

espaço e onde as sensações ali obtidas remontam outros tempos.  

Seria a identificação com o espaço da roça, num tempo de pequeno 

camponês? Tempo e espaço redundam, nessa acepção, em valorosas categorias na 

apreensão de como e porque determinados objetos, práticas e saberes superam a 

inovação e o ―moderno‖. É preciso, pois, capturá-los fenomenologicamente, praticar 

um exercício de resgate da história e apreender a natureza disseminadora de 

práticas e valores pelo capital no aniquilamento de saberes, percepções e 

representações na sociabilidade do homem simples. (MARTINS, 2008, p. 10). Cabe, 

aqui, um aparte acerca da imagem desse fogão à lenha. Recorro, novamente, a 

contribuição de José de Souza Martins (2008a) que, em sua obra sobre a sociologia 

da fotografia e da imagem afirma que:  

Na progressiva relevância da Sociologia fenomenológica e da 
temporalidade curta em relação à Sociologia preferentemente voltada para 
as estruturas sociais e processos históricos, da temporalidade longa, o 
visual se torna cada vez mais documento e instrumento indispensáveis na 
leitura sociológica dos fatos e dos fenômenos sociais. 
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Num primeiro momento do método regressivo-progressivo postulado por 

Lefebvre, apresentado no primeiro capítulo, consideramos que o visual fornece um 

rico material de análise. Ademais, atesta, metodologicamente, que o uso das 

imagens não deve ficar restrito ao papel ilustrativo, e ainda que, mais que apenas 

fotografar, cabe ao cientista social observar minuciosamente, interrogar, argumentar 

e, sobretudo, ouvir o que o homem simples tem a dizer. Cumprida essa etapa, é 

fundamental o exercício da crítica a fim de que a apreensão do cientista social não 

recaia na descrição pela descrição, na produção do conhecimento parcelar. Se uma 

expressão pode resumir a démarche do pensamento de Henri Lefebvre ela é o 

―eterno retorno à dialética‖. Atentos ao sentido que ela carrega é que devemos, a 

todo o momento, chamar a atenção para o sentido das ações e dos objetos, ou 

melhor, da relação entre os sujeitos e esses objetos. Repetimos: não fazê-lo seria a 

negação do nosso método, o avesso ao princípio de totalidade que nos legou o 

pensamento de Marx. 

 Sabemos, portanto, que a presença de um fogão à lenha, o qual certamente 

não agradaria os indivíduos da classe média urbana, é útil ao modo de produção a 

partir das relações de produção que enceta. Mais claramente, que a representação 

de um fogão à lenha para um ―bóia-fria‖ contribui no processo de acumulação de 

capital. Não é exagero afirmá-lo, na medida em que um fogão à lenha entre no 

processo de composição dos salários a partir do barateamento da reprodução da 

força de trabalho. O gasto que o trabalhador tem no provimento da lenha é 

significativamente inferior ao gasto com o gás de cozinha. Nessa perspectiva de 

raciocínio, somos levados a uma conclusão em conformidade com a sustentação 

teórica que primamos nesse trabalho: a indissociável relação entre modo de 

produção e a formação social, sendo que, epistemologicamente, ―a economia 

política se une à sociologia e à ciência da história‖. (GORENDER, 1978, p. 23). 

Ainda que a maioria dos ―bóias-frias‖ tenha acesso a eletrodomésticos, estes 

na maioria das vezes são bastante usados e não passam de um televisor, geladeira 

e fogão. Às vezes, a um equipamento de som e a um aparelho de DVD.  É o máximo 

que conseguem adquirir ao custo de muito esforço físico, de muitos golpes de facão, 

de safras e safras sob sol e chuva a fim de pagarem as  prestações. Uma antena 

parabólica ou um automóvel usado representam grandes conquistas para estes 
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trabalhadores numa ―sociedade burocrática de consumo dirigido‖ (LEFEBVRE, 

1969). Lefebvre lança a seguinte pergunta em sua contribuição à teoria das 

representações: ―Como negar que a necessidade se representa em termos de 

liberdade?‖41 (LEFEBVRE, 2006, p. 42). E explica seu questionamento, ainda não 

reponde: ―Assim, o ato de comprar (uma coisa, um produto), protótipo ou arquétipo 

do ato social e da necessidade, se apresenta como a liberdade de escolher.‖42 

(LEFEBVRE, 2006, p. 42). Na visita que fizemos à Diva, jovem bóias-fria de 22 anos, 

natural de Barro Alto, Goiás, casada e mãe de dois filhos, fotografamos uma antena 

parabólica no quintal de sua casa. (Foto 6). 

 

 

 
Foto 6 – Parabólica e modernidade: espaço de cidadania? 

(Foto do Autor, 2009). 

 

 

                                                           
41

 Trad. do autor: “¿Cómo negar que la necesidad se representa en él en términos de libertad?” 
42

 Trad. do autor: “Así, el acto de comprar (una cosa, un producto), prototipo o arquetipo del acto 
social y de la necesidad, se presenta como la livertad de escoger.” 
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 De fato, a tecnologia adentra os imóveis onde reside a população mais pobre 

da cidade. E, novamente, segundo Lefebvre (1969, p. 22): ―O consumo dos signos 

da tecnicidade – sempre igual a si mesmo – faz parte das ilusões dos signos e do 

consumo‖. Contudo, cabem alguns questionamentos: É o acesso a bens, 

mercadorias e serviços uma garantia de cidadania de tantos trabalhadores do corte 

de cana nos mais longínquos rincões do Brasil? O que esse acesso representa em 

termos de direito ao espaço, acesso efetivo aos espaços da cidade onde moram? E 

ainda, o que elabora no sentido de uma transformação histórica das bases na qual 

se assenta uma desigual distribuição de terras no Brasil, ou seja, em que aspecto 

garante voz aos subalternos no embate político quando da tomada de decisões 

cruciais no que tange a questão agrária? Já que o espaço é eleito como categoria 

pela qual é possível a apreensão do cotidiano desses trabalhadores, aportamos a 

discussão realizada pelo professor Milton Santos, para quem a cidadania do 

trabalhador brasileiro é mutilada na medida em que o território é instrumentalizado 

segundo os ditames do capital, em detrimento da busca por um projeto social 

igualitário. (SANTOS, 2007).  

Nesse sentido, o capital despoja-se de seus mecanismos de alienação, sendo 

o consumo basilar para tanto. Não obstante, pretende tornar nebulosa por quais 

razões se estabelece a precariedade das condições de vida dos ―bóias-frias‖, dentre 

elas, a relacionada ao espaço social. É pela ausência de condições de acesso a 

serviços e equipamentos, mesmo públicos, que se opera uma desigual 

materialização dos direitos de muitos trabalhadores ―bóias-frias‖. Sob os auspícios 

da propriedade privada, que tem o caráter de impedir melhor compreensão do 

problema, repousam-se questões outras, altamente relevantes, que explicam 

tamanha desigualdade. A ausência do efetivo exercício dos direitos políticos, a falta 

de acesso a informação e a insuficiência do salário mínimo são questões pontuadas 

pelo professor Milton Santos. Todas, oriundas de uma anacrônica concepção do 

espaço, o que obviamente recai sobre a cultura e a inerte insurgência da cidadania. 

Essa realidade, todavia, não permite que tomemos por inépcia ou ignorante a 

concepção que ―bóias-frias‖ têm de suas condições de vida e de trabalho.  
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5.3 Dominação e Ideologia: Ardilezas do Patronato 

 

Conscientes da distância que há entre o exaustivo trabalho realizado e seu 

efetivo reconhecimento, muitos ―bóias-frias‖ almejam abandonar o mais breve 

possível o corte de cana. Relatam o abatimento, o cansaço e a dureza da labuta 

diária e identificam, na educação, o melhor caminho para a ruptura com a realidade 

na qual estão imersos.  Prova material consta numa das fotografias que obtivemos: 

a de uma das paredes da casa da Sr.ª Nair. Nela, encontram-se quatro quadros de 

certificados recebidos por seu esposo, que também trabalha na usina. São 

certificados de cursos realizados, sendo um deles pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural, o SENAR (Foto 7), outros dois emitidos pela própria usina e 

um certificado de mérito do trabalho (Foto 8).  

 

      

 
Foto 7 – Mérito do trabalho: ardilezas do patronato. 

(Foto do Autor, 2009). 
 

 



77 

 

 
 

Foto 8 – Representações de uma educação segundo os 
ditames do capital. (Foto do Autor, 2009). 

 

Dependurá-los na parede, certamente, consiste em conferir valor especial a 

cada um dos certificados, ao seu conteúdo, melhor dizendo. Logo, a educação ali 

em destaque, ao aperfeiçoamento e à ascensão profissional que deles provém. 

Obviamente que a contradição permeia a relação entre modo de produção e 

formação social. Somente uma compreensão do papel exercido pelas 

representações pode dissipar a construção de um conhecimento segundo os 

interesses da burguesia, bem como desobstruir a via da emancipação. Marx foi mais 

longe que expor a lógica de operação do capital, nos forneceu conceitos pelos quais 

podemos banir essas representações, como os de estranhamento e alienação. Do 

mesmo modo, a consideração das representações foram determinantes no 

pensamento lefebvriano, pela qual é factível a compreensão da contraditória relação 

entre a ordem próxima e a ordem distante. A educação, por exemplo, destacada 

pelos ―bóias-frias‖ como instrumento de ascensão social é tomada no seu sentido 

burguês, o que não significa, de fato, a emancipação dos indivíduos, mas a 
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qualificação segundo os ditames do capital. Tal constatação remete, a crítica 

realizada por Moraes Silva no que tange a cartilha de formação profissional para o 

corte de cana oferecida nos cursos do SENAR. Segundo a autora (2008, p. 10), no 

seu bojo:  

[...] a cartilha produzida por este órgão, visa, sobretudo, ao aumento da 
produtividade, por meio da melhoria da qualidade do corte, da eliminação do 
chamado ―mau cortador de cana‖, daquele que realiza pequenas 
resistências ao sistema de exploração imposto. 
 

Quanto ao certificado de mérito do trabalho, sabe-se de sua tradicional prática 

pelas empresas dos mais diversos ramos de atividade econômica. Sua finalidade? 

Escamotear a exploração dos trabalhadores e legitimá-la, ideologicamente, velando 

a letargia do patronato no verdadeiro reconhecimento de seus direitos.  É o 

certificado de mérito do trabalho um mecanismo de representação despojado pela 

burguesia canavieira, um símbolo orgulhosamente exposto pelo trabalhador que, 

enquanto não o possui, é induzido a produção de mais valia. As representações 

alienam, posto que mediam as relações sociais. Não se limita a isso a ardileza com 

que age o patronato no sentido de tornar mais eficaz a exploração da força de 

trabalho. Obtivemos do Sr. Pedro, o primeiro entrevistado, a seguinte informação: 

aquele trabalhador que supera a média de R$ 17,53/dia (calculada no mês 

trabalhado) recebe uma cesta básica como recompensa. Verificamos que essa 

informação condiz, de fato, com a realidade. Se  trata de uma indução espúria ao 

mais trabalho ou a intensificação do processo de extração do sobretrabalho. Em 

outras palavras, seria a troca de mais-valia pela alimentação, necessária a 

reprodução da própria força de trabalho. 

Essas artimanhas do patronato engendram, nas palavras de Maria Aparecida 

de Moraes Silva (1999, p. 84), o controle e a dominação da força de trabalho. 

―Paulatinamente, vai se construindo um trabalhador padronizado, transformado em 

força de trabalho. Além disso, no interior do mesmo processo produtivo, criam-se e 

recriam-se as divisões entre a mesma categoria de trabalhadores: homens, 

mulheres, os bons, os maus, os fixos, os volantes etc.‖ A Sr.ª Francisca, de 49 anos 

e natural de Vila Propício, Goiás, está no corte de cana desde 1984 e é uma 

trabalhadora cuja experiência atesta essa elaboração, em considerável medida 

ideológica, do bom cortador de cana. Quando iniciara na atividade, tinha apenas 24 

anos. 
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Hoje, é conhecida popularmente como ―vovó‖ Francisca. Embora tantos anos 

na atividade tenham lhe tomado muito do vigor físico, o tempo foi fundamental na 

formatação de uma eximia trabalhadora do corte de cana. Por meio da entrevista, foi 

possível perceber peculiaridades a partir do comportamento da Sr.ª Francisca. De 

poucas palavras, informou que raramente faltava ao trabalho. Durante a última safra 

faltou apenas um dia, por motivos de saúde. O automóvel, um Del Rey, portanto 

antigo e usado e sua casa, ainda em construção, são motivos de orgulho para a Sr.ª 

Francisca (Foto 9).  

 

 
 
Foto 9 – “Vovó” Francisca: do suor, a casa; do podão, o automóvel. 

(Foto do Autor, 2009). 
 

Segundo ela, tudo resultou de muitos anos de trabalho. Representa, destarte, 

verdadeiras conquistas, a materialização do suor derramado nos eitos, das marcas 

no rosto imprimidas pelo tempo e pelo desgaste físico. Ainda que a questão de 

gênero não seja enfoque desse trabalho, é inegável sua importância. Há diferenças 

substanciais entre o cotidiano de homens e o de mulheres ―bóias-frias‖. Dentre elas, 
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o trabalho doméstico, geralmente realizado pelas mulheres. Durante a entrevista, a 

Sr.ª Francisca foi enfática ao dizer que trabalha na cana e trabalha em casa. Assim 

ela manifestou: ―Não sobra tempo para nada‖.  

O tempo de lazer é pouco desfrutado pelos ―bóias-frias‖ da cana. Um tempo 

que praticamente não existe nos períodos de safra. Cansados pela lida no trabalho, 

quando retornam dos canaviais, homens e mulheres buscam apenas o repouso dos 

corpos. No caso das mulheres, esperam-lhes atividades como a lavagem de roupas 

e o preparo da alimentação.  Dentre os serviços fornecidos por uma das usinas, há 

um convênio com um clube na cidade43. No entanto, a maioria dos trabalhadores 

não desfruta desse tipo de lazer e, quando o fazem, são raras às vezes. Num país 

cuja cidadania é mutilada, como podem trabalhadores rurais superexplorados, como 

são os cortadores de cana, desfrutarem efetivamente do tempo de lazer?  

 

5.4 Saber do Homem Simples: Nos Quintais, o Conhecimento Tradicional e o 

Complemento à Alimentação 

 

No tocante à morada dos trabalhadores, consideramos pertinente o registro 

de imagens de seus quintais. O motivo? Em todos havia algum tipo de cultivo, ou de 

plantas, pimentas, milho, mandioca, ou de árvores frutíferas e ervas medicinais, 

além da criação de galinhas. São notáveis cidadãos do ponto de vista da 

preservação ambiental e da disseminação do simples saber. Considerado produto 

do sendo comum, contrapõe-se à queima da cana e a devastação do cerrado pela 

monocultura. Devemos, por hora, recorrer ao pensamento de Vandana Shiva (2003) 

quando trata das monoculturas da mente e suas conseqüências sócio-ambientais. 

Em linhas gerais, suas reflexões tratam da disseminação dos conhecimentos 

forjados nos países do ―primeiro mundo‖ no que diz respeito às técnicas agrícolas, a 

biotecnologia, considerados avançados do ponto de vista tecnológico, modernos e, 

portanto, superiores ao conhecimento das populações nativas do ―terceiro mundo‖, 

                                                           
43

 É cômodo, à usina, convênio com clubes. Além de simularem a promoção do lazer de seus 
trabalhadores, recebe prêmios, certificados de qualidade e outras menções que, geralmente, não 
condizem com a realidade vivida por homens e mulheres, exclusivos fornecedores de valor às 
mercadorias.  
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que, ao invés de cultivarem sementes de alta produtividade, cultivam ―ervas 

daninhas‖. (Fotos 10, 11,12, 13 e 14).  

 

            
 

Foto 10 – Monocultura: no espaço, a representação do saber dominante. 
(Foto do Autor). 

 

  
 

Foto 11 – Frutas do cerrado e ervas medicinais: espaços de fertilidade. 
(Foto do Autor, 2009). 
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Foto 12 – No cercado, o espaço do galinheiro: 

reforço à alimentação. (Foto do Autor, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
    
  
          
                         

Foto 13 – O pequeno milharal e a famosa cebolinha: os usos e 
utilidades dos espaços. (Foto do autor, 2009). 



83 

 

 
 

           
  

Foto 14 – Pés de milho na encosta do muro: o uso racional 
do espaço da morada. (Foto do Autor, 2009). 

 

Shiva mostra, por sua vez, que tais sementes, como a soja e o ecalipto, assim 

como ocorre com a cana-de-açúcar são, na verdade, sementes de alta receptividade 

a agrotóxicos, defensivos e outros, tratando-se de verdadeiros agentes de 

destruição da biodiversidade. Cabe, contudo, considerar que o avanço desses 

cultivos apóia-se em princípios ideológicos que insistem em destruir os saberes 

locais, a diversidade ambiental e de pensamento na medida em que propalam um 

conhecimento único, assentado no paradigma dominante da produção, pelo qual a 

diversidade opõe-se à produtividade. A ideologia, materializada, cotidianamente, 

nessas representações do moderno e do atrasado, da semente de ―elite‖ ou daquela 

―primitiva‖ certamente constitui a ordem distante, cunhada pelo pensamento de Henri 

Lefebvre. Temos, aí, elementos que confirmam a natureza refém do espaço aos 

ditames de um capital que se acumula e se reproduz, essencialmente, a partir de 

bases ideológicas sustentadas por classes sociais bem nítidas. Temos, ademais, 

clarificada a noção do espaço enquanto produto e não somente arena dos 

acontecimentos.  



84 

 

Essa observação desperta, ainda, uma indagação que, consideramos, 

resguarda uma multiplicidade de compreensões: Por quais motivos esses 

trabalhadores são levados a prática de algum tipo de cultivo ou criação de galinhas 

nos seus quintais? A resposta, presumimos, não se esgota na hipótese de que 

exercem tais práticas seja em valorização ao meio ambiente ou ao saber que 

possuem, mas naquela relacionada às condições de vida dos trabalhadores, à 

obtenção dos recursos para sobrevivência e reprodução da força de trabalho. 

Perspectiva que aponta para algumas interpretações concernentes a mais-valia 

produzida no corte de cana e o salário pago pelo patronato. Dentre elas, a de que 

mediante a insuficiência dos salários na garantia das necessidades basilares à 

reprodução da força de trabalho e o sustento familiar, os trabalhadores ―bóias-frias‖ 

recorreriam a formas alternativas a fim de proverem parte da alimentação que 

carecem.  

Para tanto, os quintais teriam, dentre outras funções, a de espaços dos quais 

seriam extraídos recursos complementares à alimentação cotidiana. O que 

significaria, em outros termos, uma superexploração dos trabalhadores ―bóias-frias‖, 

de tal sorte que as horas de trabalho destinadas a produção de mais-valia requerida 

pelo patronato excederiam significativamente àquelas direcionadas a reprodução da 

força de trabalho ao ponto de impedir que os salários recebidos fossem suficientes 

para assegurar até mesmo o alimento de que necessitam. Essa não é uma hipótese 

facilmente descartada, considerando que várias pesquisas apontam para a 

insegurança alimentar dos trabalhadores ―bóias-frias‖. Em recente pesquisa de 

doutorado, realizada na Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal de 

Minas Gerais, ao comparar as condições de saúde de famílias do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra com as condições de saúde de ―bóias-frias‖, o 

pesquisador Fernando Ferreira Carneiro (2008, p. 757) chegou à seguinte 

conclusão:  

Os trabalhadores bóias-frias apresentaram um alto índice de insegurança 
alimentar (39,5%), quase o dobro da proporção entre as famílias 
acampadas e quatro vezes mais que as assentadas. Com uma renda 
variável e baixa, os bóias-frias estavam mais expostos aos agrotóxicos se 
comparados aos assentados e acampados. A produção animal 
desenvolvida por todas as famílias assentadas foi uma característica 
marcante, ao contrário das famílias bóias-frias que praticamente não 
contavam com essa possibilidade na cidade. 
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 A prática da agricultura nos quintais dos ―bóias-frias‖, distante de se tipificar 

enquanto agricultura urbana nos moldes europeus, resulta da precariedade na 

reprodução da vida, elementar à retroalimentação da precariedade das relações de 

trabalho. Na Europa, pode-se falar em agricultura urbana, até mesmo porque foi 

possível o assento de um campesinato autônomo. Do mesmo modo que no campo, 

naquele continente, nas cidades a prática da agricultura está relacionada à 

manutenção de identidade, valores do campo e não necessariamente complemento 

à parca alimentação como no caso dos ―bóias-frias‖. É bastante questionável o 

sentido da agricultura que se instala nas cidades brasileiras. Afinal, aos 

trabalhadores deveria ser concedido o direito à terra para plantar, o direito ao campo 

e não o direito ao quintal como recurso para amenização das mazelas que 

demarcam a cotidianidade na reprodução da vida.  

 

5.5 Do Trabalho das Imagens e as Imagens da Reprodução da Força de 

Trabalho 

 

Diante das imagens já expostas, é inegável que os usos dos espaços, por 

mais específicos que sejam, conformam para fenômenos que incitam profícuas 

reflexões. Tanto é que, durante o trabalho de campo, consideramos que alguns 

detalhes, dentro e fora das casas dos trabalhadores, poderiam fornecer subsídios a 

uma interpretação mais consistente no que tange as temporalidades e 

espacialidades que permeiam seus cotidianos, entendendo que ―a intensidade 

dramática do cotidiano como tempo social é um tempo impregnado de visualidade‖ 

(MARTINS, 2008a). Desde vasilhames até objetos dispostos sobre mesas e 

penteadeiras foram capturados pela lente da máquina, evidentemente, sob o olhar 

do pesquisador. Contudo, devemos confessar que fomos cautelosos no adentrar das 

casas e no tomar desta ou daquela imagem como objeto fotográfico. Sob o risco de 

cometer o erro na tentativa de decifrar fenômenos sociais culturalmente 

estabelecidos, a cada passo que dávamos no chão de cada morada, de cimento 

vermelho batido, de azulejos marrons, brancos, azuis ou apenas de cimento, era 

pedida a devida permissão.  
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Desta feita, decidimos não fotografar seus quartos, exceto numa das casas 

onde cama e fogão ocupavam o mesmo cômodo. Tomamos essa decisão não por 

ter sido negado algum pedido para tal, aliás, em nenhum caso o pedido para 

fotografar quartos foi feito. Sentimos que não deveríamos fazê-lo, que seria invasivo, 

diferentemente se apenas soubéssemos que as pessoas do meio rural preservam 

esse cômodo da casa do olhar de homens, a não ser ao do marido e pai de família. 

(MARTINS, 2008a). Qual o significado disso? Consideramos interessante, uma vez 

que permeamos pelo processo de pesquisa carregados por motivações particulares. 

Nasci e cresci em Goianésia e, se senti que fotografar quartos é invasão de 

privacidade em demasia, é porque de algum modo vivi num espaço urbano, mas 

recebi uma formação cujos costumes são próprios do espaço da roça, o espaço dos 

meus ancestrais. Sobre o dito, elucida o professor José de Souza Martins (2008a): 

“O sociólogo (e o antropólogo) que não observa essas regras, esses temores e 

essas proibições, tanto no ver quanto no fotografar, não só invade, mas também 

violenta o corpo coletivo invisível e, portanto, social, que nessas interdições se 

manifesta.” 

 Tomamos a fotografia, nesse trabalho, especialmente como meio de captura 

fenomenológica. Não se trata, assim, de uma valorização dos seus contornos pura e 

simplesmente, mas de um complexo exercício de compreensão do seu conteúdo. 

Apenas como ilustração, a definimos pobre ou até sem sentido, mas como 

instrumento de reflexão no qual cor e forma e, ainda, sob quais circunstancia fez-se 

realizada, o que enceta sua natureza histórica e social, a definimos reveladora. 

Nessa perspectiva, as fotografias dispostas no curso dos parágrafos buscam 

entrelaçar os fios do tempo, do presente e do passado, promover um arranjo entre a 

natureza do espaço, o espaço social e o espaço como valor de troca, e, enfim, 

demonstrar que pelo cotidiano, pela apreensão de símbolos, signos e sinais, do 

campo semântico, é possível alçar dinâmicas menos poéticas, embora também 

complexas, da vida.  Noutra perspectiva, as fotografias revelam, se revelados seus 

reais sentidos, que, metodologicamente, é fecunda a apreensão dos fenômenos 

sociais a partir do que dispõe a rica aquarela de recursos de pesquisa encontrados 

na arte. 
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 Esse trabalho de campo, confessamos, requer significativa melhora. Contudo, 

somente sentimos essa necessidade na medida em que o realizamos de fato. Para 

as respostas que almejamos, carecem aprofundamentos sobre memória e narrativa, 

mas ainda assim, mesmo consciente de quão desafiante é um projeto de pesquisa 

no qual teoria, práxis e método, percepção, concepção e vivência devem ser 

buscados em conjunto, resolvemos por tocá-lo em frente e, para tanto, devemos 

apelar para a interdisciplinaridade sob o risco das críticas que, naturalmente, 

possam decorrer. Carlos Rodrigues Brandão, um dos maiores pesquisadores de 

campo do Brasil, conseguiu e vem conseguindo, com maestria, promover um diálogo 

entre múltiplos campos do saber. Nas suas próprias palavras: ―[...] cruzei linguagens 

sempre que pude: as das ciências sociais, as da literatura, as da fotografia, as do 

cinema documental. Teria ido mais longe, voaria a territórios mais desconhecidos, se 

pudesse.” (BRANDÃO, 2005, p. 177). 

 Sem dúvidas, o enveredo pelos meandros da imagem, embora sinuoso, é um 

percurso prazeroso e profundamente revelador até então. Cremos ser impossível a 

apreensão da vida cotidiana dos ―bóias-frias‖ a partir de um programa de pesquisa 

que prime pelo parcelamento do conhecimento. Existem enfoques, evidentemente. 

No entanto, a exigência da exclusividade deste ou daquele enfoque leva ao 

impedimento da visão de totalidade que exige, por sua vez, o resgate da história. 

Exatamente por isso, não tememos pela busca à antropologia, à geografia ou a 

lingüística.  

Todas, reunidas, compõem a complexidade dos fenômenos em imagens, dos 

processos no agora e dos produtos adiante. É como aquele caso, há pouco relatado, 

sobre a cautela no registro de imagens de quartos. Ali, num primeiro momento 

houve uma simbiose pesquisa-pesquisador-pesquisado do ponto de vista cultural na 

definição das diretrizes e procedimentos da pesquisa, o que passou pela intenção de 

não se fotografar quartos por parte desse que vos dirige a palavra. Num segundo 

momento, um quarto foi fotografado, visto que conjugado ao espaço também 

reservado ao fogão. Num terceiro momento, dissipados os argumentos sobre 

fotografar ou não aquele espaço, sobreveio a informação comportada naquela 

imagem: a questão do habitat. (Foto 15). 
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          Foto 15 – O precário habitat I: quarto e cozinha. (Foto do Autor, 2009). 
 

 

 Chegamos a um ponto que consideramos nevrálgico na discussão: o 

cotidiano dos ―bóias-frias‖ e sua relação com o tempo-espaço urbano e o tempo-

espaço rural. É restrita a análise da questão urbana simplesmente pela noção de 

habitat. Por outro lado, é o habitat reflexo dos processos de espoliação do direito à 

cidade. Magistralmente, Henri Lefebvre (2001, P. 117): afirma que: ―O urbano assola 

o campo; este campo urbanizado se opõe a uma ruralidade sem posses, caso 

extremo da grande miséria do habitante, do habitat, do habitar.” Neste sentido, é 

inviável a análise da condição dos ―bóias-frias‖ a partir da consideração apenas da 

questão urbana ou da questão rural. Devem ser tratadas em conjunto desde a 

interpretação dos fenômenos de espoliação urbana e segregação rural até aqueles 

relacionados à identidade e o modo de vida dos trabalhadores, mais 

detalhadamente, os fenômenos ligados as ruralidades e urbanidades que, 

certamente, se manifestam no uso dos tempos e dos espaços. Isso requer, todavia, 

um estabelecimento de categorias para melhor compreensão dos conceitos, como, 

aliás, se efetiva a própria démarche do pensamento lefebvriano.  
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Em suma, almejamos algo complexo: a compreensão de níveis e dimensões 

pelos quais se materializa o cotidiano dos ―bóias-frias‖. Entendemos, todavia, que a 

questão urbana deve ser o ponto de partida por permitir a análise do nível global, do 

nível misto e do nível privado. Foi essa a categorização feita por Lefebvre ao pensar 

o fenômeno urbano. Pensamos que sua teoria das representações desobstrui a via 

de aproximação das ordens próxima e distante. A própria noção do habitat atesta 

essa afirmação. O habitat, em oposição a noção de habitar, limita a reflexão do 

fenômeno urbano, o qual assume formas e estruturas. 

A noção do habitar refere-se ao espaço pelo valor de uso, o espaço como 

obra, os tempos de subjetividade, de conhecimento cujas raízes são rurais, enfim, 

como expõe Lefebvre (1975, p. 158): ―O habitar se expressa subjetivamente em um 

conjunto de obras, de produtos, de coisas que constituem um sistema parcial: a 

casa, a cidade ou a aglomeração.―44 São, esses elementos, constituintes daquilo que 

esse pensador define como tecido social, o qual cujas tramas urdem tempos e 

espaços reveladores na intensidade que complexos. O estudo sobre o bairro e a 

vida no bairro conduzido por Henri Lefebvre despojou de elementos que nos foram 

determinantes. O habitar, na acepção que confere o teórico, rompe com a 

demarcação das moradias e interpenetram, inclusive, linguagens, corporalidades, 

tensões e originalidades. Numa definição categorial, consiste em pensar o fenômeno 

urbano em sua dimensão simbólica, paradigmática e sintagmática. Parafraseando 

Lefebvre, o bairro não é um detalhe acidental na medida em que contém a realidade 

urbana, senão sua essência.  

O bairro Jardim Esperança nos apresentou relevância já durante o processo 

de pesquisa, no qual os entrevistados indicavam seus conhecidos, amigos, 

parentes, companheiros de turmas. Uns diziam: ―vá atrás de fulano que mora na rua 

tal‖, outros perguntavam: ―você já falou com fulano? Corta cana tem muito tempo‖. 

Além de ter facilitado sobremaneira o andamento da pesquisa descortinou um dos 

aspectos candentes da vida de bairro, a sociabilidade de seus moradores. Não 

poderíamos negar que foram valiosas as palavras do professor Carlos Brandão, 

durante entrevista concedida nos idos de 1983, que versam sua experiência com o 

trabalho de campo.  

                                                           
44

 Trad. do autor: ―El habitar se expresa sobjetivamente en um conjunto de obras, de productos, de 
cosas que constituyen un sistema parcial: la casa, la ciudad o la aglomeracion.” 
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Conforme Brandão (2007, p. 25): “[...] eu uso muito o seguinte: pedir que 

pessoas me levem a pessoas. Isso ajuda extraordinariamente. Quer dizer, no 

momento que você fez familiaridade com uma pessoa, que você não é mais um 

estranho [...]”. Tomando as definições lefebvrianas (1975, p. 200) de que o bairro é 

uma forma de organização concreta do espaço e do tempo na cidade e de que o 

espaço social e o espaço geométrico não são coincidentes, recaem sobre àquele 

que se propõe a investigar o cotidiano da vida urbana uma série de imposições. O 

modo de vida dos moradores é uma delas. Não apenas no bairro, mas na cidade, 

nos espaços públicos e também privados.  

A princípio é pertinente afirmar que os cotidianos dos bairros não se 

assemelham. De que bairros? Dos bairros onde moram ―bóias-frias‖ e dos demais 

bairros de Goianésia. Numa ordem distante, mais relacionada à concepção política 

do espaço, de quais espaços? E Lefebvre (2008) nos responde: dos espaços do 

proletariado e dos espaços da burguesia. Ali, no espaço do operariado da cana, dos 

―bóias-frias‖, é pelo trabalho que os pares se conhecem e se reconhecem. É por ele 

que as amizades muitas vezes se estabelecem, ou não, e que a própria 

solidariedade se efetiva na vizinhança. Casais se conhecem e se constituem no 

cotidiano do trabalho e, de namorados, logo passam a maridos e esposas.  

Indubitavelmente, é, pois, o trabalho uma categoria central, a contragosto 

daqueles que teimam em afirmar a sua imprecisão ou, o que é pior, a sua 

decadência enquanto elemento pelo qual as relações sociais se materializam no 

mundo contemporâneo. Demarcada a importância do trabalho na compreensão de 

tempos-espaços, é erro furtar da distinção das classes sociais quando da apreensão 

do homem na cidade. Se ―bóias-frias‖ não se apropriam efetivamente dos espaços é 

porque a cidade foi concebida e gestada pelo primado do capital. Independente das 

imposições do campo é a partir dele que a cidade se estabeleceu desta ou daquela 

forma e se estruturou nos auspícios de determinadas funções, dentre elas, a de 

―acolher‖ milhares de trabalhadores ―bóias-frias‖.  

Priorizada a função, é em detrimento de forma e estrutura que o espaço 

passa a se constituir, provocando o impedimento do vivido. E a localização dos 

bairros dos ―bóias-frias‖ na cidade, assim como dentro e fora de suas próprias casas, 

nos informa a cidade a quem direito. Que queremos dizer? Voltamos à imagem 
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daquela casa onde cama e fogão dividem o mesmo espaço e nos lembramos de 

todas as casas fotografadas no bairro Jardim Esperança. Dentro, seus cômodos não 

comportam dignamente seus moradores. Fora, nenhuma das casas está 

inteiramente construída. Nas casas em que estive nenhuma tinha paredes bem 

pintadas, tetos íntegros e calçadas em suas portas, o que se repetia em todo o 

bairro, numa delas havia inclusive um anúncio de ―vende-se geladinha‖ (Foto 16), 

uma forma de complementação da renda. Definitivamente, os ―bóias-frias‖ não têm o 

direito à cidade. Lembramos de uma circunstância na qual, ao pedirmos permissão 

de uma ―bóia-fria‖ para fotografar sua casa, esta nos disse: ―Cuidado! Senão sua 

máquina pode estragar com a foto”. 

Esta frase expõe, diríamos, uma oposição entre a máquina fotográfica e as 

condições da casa da entrevistada.  Não nos pareceu que ela tratava apenas das 

condições precárias de sua casa, mas é como se quisesse expressar que a imagem 

a ser capturada não correspondia, ou estaria aquém, do que a máquina deveria 

fotografar. A máquina fotográfica é um signo da vida moderna para estes 

trabalhadores, tal como os óculos escuros como passaporte para a modernidade 

como bem observou José de Souza Martins. No que concerne o processo de 

pesquisa, o ocorrido reporta novamente às palavras do professor Carlos Brandão 

(2007, p. 27): ―Ter consciência de que numa pesquisa, muitas vezes, a coisa mais 

importante são as respostas que não foram perguntadas, as coisas que fluem e 

saem livremente.” Próximo do bairro Jardim Esperança, no Setor Sul, onde mora 

parte da burguesia e a alta burguesia canavieira, as luxuosas casas chegam a 

ocupar meio quarteirão de 10000 m2 (Foto 17). Se o espaço reservado às grandes 

casas da alta burguesia (os usineiros) abriga jardins, piscinas, áreas de lazer, o 

espaço dos ―bóias-frias‖ pouco comporta as pessoas, acomodando, num só lugar, 

geladeira, cama e televisor (Foto 18).  Noutros casos, o banheiro ainda é separado 

do espaço da casa (Foto 19). Ao reportar à história, assim Ferlini (1986, p. 30 e 31) 

descreve a casa-grande e a senzala nos engenhos da produção colonial:  

 
A casa-grande, residência do proprietário, acumulava as funções de 
fortaleza, hospedaria e escritório. Quer fosse térrea ou assobradada, seu 
estilo era imponente. A senzala, construção vital desse conjunto, abrigava, 
amontoados e em péssimas condições de salubridade e higiene, dezenas 
de escravos, em suas poucas horas de repouso. 
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Foto 16 – Usos da parede: vende-se geladinha. (Foto do Autor, 2009). 
 

           
 

Foto 17 – Casa grande: a manifestação do espaço social pelo resgate da 
história.  (Foto do Autor, 2009). 
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Foto 18 – O precário habitat II: geladeira, cama e televisor. 
(Foto do Autor, 2009). 

 

 
 

Foto 19 – O local do banheiro no espaço do quintal. 
(Foto do Autor, 2009). 
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Nesse exercício de resgate dos processos históricos, simbolicamente, casa 

grande e senzala mantém-se diante dos novos moldes de operação do capital 

canavieiro, mudando apenas a configuração espacial que passa a ser o urbano. O 

urbano, aliás, já integrava o espaço do engenho no contexto da colônia, como 

atestam as análises de Ferlini (1986, p. 91) sobre o cotidiano das cidades do açúcar 

naquele momento: ―O mundo urbano reproduzia a seu modo a diferenciação rural 

das casas-grandes e das senzalas‖.  Em outras palavras, o exercício do tempo 

permite a compreensão da natureza do espaço. Geograficamente, os espaços 

mudam. Contudo, socialmente algumas de suas propriedades se manifestam. A que 

nos referimos quando mencionamos que, socialmente, algumas propriedades dos 

espaços se manifestam? Tão somente ao cotidiano e, então, encontramos prova de 

que, por ele, dispomos de um fecundo programa de pesquisa empírica e teórica, 

posto que tempos-espaços, signos e sinais o povoam. É no cotidiano que os desejos 

se metamorfoseiam em necessidades, que o homem aliena-se, mas é nele também 

que o vivido se estabelece quando ―afrontamos no coração de nossa vida o que os 

enormes meios da técnica moderna não logram dominar e que quiçá não chegam a 

dominar se não é destruindo-o [...].” 45 (LEFEBVRE, 1975, p. 87).  

 

5.6 A Urbanidade dos “Bóias-Frias” numa Perspectiva Triádica: O Concebido, 

o Percebido e o Vivido 

 

A partir do cotidiano é exeqüível o método progressivo-regressivo postulado 

por Henri Lefebvre. Uma vez dispostas as descrições do presente e datado o 

passado é possível apreender o sentido dos fenômenos sociais e, inclusive, pensar 

o futuro no que este possa apresentar de diferencial. Nessa perspectiva, a história é 

basilar, produto de processos sociais que ensejam interpretações intercaladas ao 

tempo presente. Assim, buscamos, por ora, a explicação de um nível horizontal, ou 

seja, da natureza espacial enquanto concepção, percepção e vivência para, então, 

adentrarmos um nível vertical que é estabelecido pelo tempo, por processos sociais 

que, embora distanciados temporalmente, são compreendidos quando analisados 

em conjunto. Segundo Henri Lefebvre, é impossível a tomada da teoria e da prática 

                                                           
45

 Trad. do autor: ―afrontamos en el corazón de nuestra vida lo que los enormes medios de la técnica 
moderna no logran dominar, y que quizás no llegan a dominar si no es destruyéndolo [...]‖. 



95 

 

separadas uma da outra, tanto que produziu, ao longo de sua duradoura vida, 

diversos trabalhos aliados a perspectiva empírica. O exercício que propomos o 

prova na medida em que exige a transdução. Assim Lefebvre (1975, p. 149) define 

essa operação intelectual que difere, por sua vez, da indução e da dedução 

clássicas: ―A transdução elabora e constitui um objeto teórico, um objeto possível, a 

partir da informação sobre a realidade, assim como a partir de uma problemática 

plantada por esta realidade.”46  

Nesse sentido, Lefebvre incorporou em seus estudos sobre o urbano e a 

cidade três níveis de observação: o concebido, o percebido e o vivido. São, aliás, 

essenciais para o estudo que aqui propomos. A cidade dos ―bóia-frias‖, na qual os 

―bóias-frias‖ moram não é a mesma cidade que, de fato vivem. No âmbito da 

concepção, estes trabalhadores possuem determinadas representações sociais, 

como dito, componentes da ordem distante. No âmbito da percepção, que está no 

entremear do vivido e do concebido, pensam e identificam a cidade também de 

forma tal que não corresponde ao âmbito do vivido, o qual entendemos como 

primordial na apreensão do espaço social. Daí nossa angústia diante de um 

problema demasiado complexo: indivíduos entre o urbano e o rural, o que significa 

que níveis profundamente distantes imprimem, cotidianamente, marcas 

indubitavelmente próximas. 

 Ao mesmo tempo, a angústia reluta pela permanência na medida em que 

impõe questões metodológicas, a tomada de consciência e o risco do idealismo 

despojado na concepção do espaço enquanto categoria teórica e formal de análise. 

Lefebvre entendia o urbano não apenas como lócus da reprodução da força de 

trabalho, mas de reprodução das condições gerais de produção. O próprio fato de 

que o urbano e o rural se amalgamam, a despeito de uma rígida fragmentação dos 

espaços, como alhures, alçada pela divisão do trabalho, significa que o urbano não 

deve ser pensado como lócus apenas da re-produção das relações de produção, 

mas de re-produção das condições gerais de produção. 

É por assim entendê-lo, o espaço, que Lefebvre abordou o vivido e, inclusive, 

ensejou reflexões acerca de um espaço diferencial, de rupturas com o cotidiano que 

impõe tempos e espaços específicos. É por isso que há formas cotidianas de ruptura 
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 Trad. do autor: ―La transducción elabora y construye un objeto teórico, un objeto posible, a partir de 
informaciones sobre la realidad, así como a partir de una problemática planteada por esta realidad.” 
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com o repetitivo, o mimético e ritmado tempo-espaço na vida dos ―bóias-frias‖. O 

boteco, espaço do encontro, do devaneio, suscita diálogos pelos quais seus 

locutores evocam lembranças, desejos, afetos, conflitos, sonhos. (Foto 20).  

 

 
 

Foto 20 – No boteco, o espaço da transgressão. 
(Foto do Autor, 2009). 

 

Com entusiasmo uma jovem bóias-fria relatou seus momentos de 

tranqüilidade quando ―tomava uma cervejinha‖.  O lugar do boteco é como o do café 

observado por Henri Lefebvre (1975, P. 97: ―[...] lugar da fantasia inserida na vida 

cotidiana, é também o lugar do jogo e do discurso pelo discurso.‖47 É o lugar da 

sinuca, das ―conversas de pescadores‖, das intermináveis discussões sobre política, 

das artimanhas amorosas e, sobretudo, o lugar da transgressão, do dinheiro gasto 

no prazer dionisíaco de se embriagar pelo  desfrute da plena liberdade em oposição 

ao castigo diário de Prometeu. “As situações de drama, trauma e trama conduzem-

no à bebida. Bebe todos os dias para esquecer, rir ou chorar”. (MORAES SILVA, 

                                                           
47

 Trad. do autor: “[...] lugar de la fantasía injertada en la vida cotidiana, es también el lugar del juego 
y del discurso por el discurso.‖ 
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1999, p: 281). Não é de hoje que, na bebida, o trabalhador (aquele que é torturado 

até as tripas, conforme o termo tripalium do latim) encontra uma forma, ainda que 

momentânea, de obtenção do gozo e da sensação de liberdade. Parafraseando 

Frégier, Benjamim (2007, p. 744) menciona o seguinte sobre o cotidiano dos 

trapeiros, trabalhadores que ocupavam o último degrau da escala industrial, durante 

a expansão da indústria em Paris no século XIX:   

Assim como os operários, eles têm o hábito de freqüentar as tavernas...E 
como eles, ou ainda mais que eles, exibem ostensivamente a despesa que 
lhes traz esse hábito. Para os velhos trapeiros, e principalmente para as 
velhas trapeiras, a aguardente é um atrativo insuperável...Os trapeiros nem 
sempre se contentam com o vinho ordinário das tavernas; mandam preparar 
vinho quente, e se sentem muito ofendidos se esse vinho não contiver, além 
de muito açúcar, o aroma produzido pelo uso do limão. 
 

É no boteco que as notícias, ruídos, informações e rumores são 

compartilhados pelo contato direto entre os pares, compondo verdadeiros retículos. 

Destes retículos podem surgir grupos de pressão, de resistência, sendo que passam 

a exercer influência nos interstícios da cotidianidade e da não cotidianidade. 

Filamentos, assim como retículos, também constituem a trama em que se tece a 

cotidianidade e exercem influência no cotidiano dos ―bóias-frias‖ a partir das 

vinculações entre campo e cidade. Ambos são termos utilizados por Lefebvre ao 

esboçar uma psicossociologia da vida cotidiana, sendo que a principal diferença 

entre retículos e filamentos consiste no fato de que o primeiro é mais informal do 

ponto de vista da conexão entre os indivíduos, dado que se estabelece não apenas 

pelo contato direto entre as pessoas, mas também pelos boatos, relatos, rumores. 

Já os filamentos suportam as relações formais, representam as instâncias 

burocráticas, econômicas, jurídicas e assim como os retículos promove o vínculo 

entre a distância e os pequenos grupos: ―famílias, povos, bairros das cidades, 

agrupamentos corporativos, associações locais.‖48 (LEFEBVRE, 1975, p. 100).  

A partir de como são engendrados principalmente os retículos, pode-se 

melhor compreender a sociabilidade entre os indivíduos. Ademais, contrapor essa 

sociabilidade aos usos dos espaços da cidade permite constatar o nível de 

apropriação de tempos-espaços por parte de seus membros. Em outras palavras, 

ainda que ―bóias-frias‖ consumam bens das mais diversificadas naturezas, não são 

                                                           
48

 Trad. do autor: ―famílias, pueblos, barrios de las ciudades, agrupamientos corporativos, 
asociaciones locales.‖ 
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nas ruas funcionalizadas, de espaços que comportam a técnica, que encontram a 

plena apropriação da vida. No tempo, o cotidiano das ruas nas cidades do 

agronegócio revive, guardadas suas particularidades, as ruas das cidades do açúcar 

do período colonial.  Exagero? Não, se se parte da reflexão de que os trabalhadores 

tanto lá, quanto cá, não usam as ruas para além da contemplação de seus 

transeuntes e do que mais nela estiverem como carros, lojas, vitrines, edifícios, 

enfim, toda a substância material ou imaterial nelas envolta. Nas cidades do 

agronegócio, como Goianésia, é a lógica do capital encetado pelos CAI sucro-

alcooleiros que modela a vida urbana. O campo passa, paulatinamente, a ceder 

espaço à cidade e a ruralidade presente no espaço mental de muitos homens e 

mulheres, recorrentemente, choca-se com os ritmos e contornos da urbanidade. 

Como elucida Brandão (2007a, p. 58): 

É assim que Entre a máquina e a mídia, o universo da racionalidade do 
moderno-urbano domina as paisagens naturais e humanas do campo. Não 
será ao acaso que a maioria dos seus trabalhadores braçais ou vivem em 
cidades-dormitório próximas, ou migram de espaços muito distantes, como 
o vale do Jequitinhonha, e vivem provisoriamente na periferia pobre das 
cidades. 

 

É assim que ―a cidade em expansão ataca o campo‖ (LEFEBVRE, 2001, p. 

74) e a vida urbana despoja a vida camponesa de seus elementos tradicionais. 

Contribui nesse processo os meios de comunicação, a mídia a que se refere 

Brandão, a manipulação de aparelhos a partir da técnica, do som, da TV, do DVD, 

da máquina de lavar, a precisão dos ponteiros do relógio e do despertador que, na 

sua finalidade cotidiana, demarcam o ritmo do tempo disciplinado reservado ao 

trabalho à contramão do tempo biológico do desejo do sono e do repouso. Bom seria 

podermos abrir as gavetas dos armários nas casas dos ―bóias-frias‖, seus caixotes 

de madeira, enfim, o que comporta ―a insondável reserva dos devaneios de 

intimidade‖ (BACHELARD, 2000), p. 57) e, assim, observar seus objetos mais 

particulares, seus álbuns fotográficos, bilhetes, cartas, monóculos. 

 É erro supor que o cotidiano dos ―bóias-frias‖ não reserva as descrições de 

Bachelard sobre a casa, a gaveta, os cofres e os armários, ou melhor, mais que uma 

descrição, uma leitura desses espaços, como ele mesmo diz. Dentre os móveis 

distribuídos pelos poucos cômodos das casas dos ―bóias-frias‖, por mais modestos 

que sejam, alguns não deixam de significar ―verdadeiros órgãos da vida psicológica 
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secreta‖ (BACHELARD, 2000, p. 91), invólucros do tempo, nos quais o vivido é de 

uma forma ou de outra, representado. Pela própria ordem no álbum, as fotografias 

falam de tempos e espaços, assim como as cartas pelas datas e endereços de 

emitentes.  

Não obstante, outros olhares sobre a casa desvelam o substrato do cotidiano 

de seus moradores, como ocorre com os espaços da cozinhas. Nelas, é preparada 

parte fundamental das condições de reprodução da força de trabalho: a alimentação. 

Se se parte do pressuposto de que as condições históricas, físicas e biológicas 

encontram-se imbricadas, um simples copo de plástico denota riqueza de 

significados. O que buscamos com essa afirmação? Se foram inviáveis as 

investigações sobre os órgãos da vida psicológica secreta, o mesmo não se repetiu, 

até certo ponto, com os órgãos da vida biológica, posto que reveladas pelas 

imagens das cozinhas. As fotos 21, 22 e 23 apresentam a modéstia das prateleiras 

naqueles espaços. De aço ou de madeira, algumas são improvisadas, mas todas 

cumprem a utilidade de armazenar os utensílios e vasilhames necessários ao 

cozimento dos alimentos e a própria alimentação.  

 

 
 

     Foto 21 – Devaneios pela cozinha: improviso no espaço 
da prateleira. (Foto do Autor, 2009). 
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Foto 22 – Copos, bacias, coador: “órgãos da vida biológica” 
do “bóia-fria”. (Foto do Autor, 2009). 

 

                             
 

Foto 23 – Precária alimentação, rústicos vasilhames: o conteúdo pelo 
continente. (Foto do Autor, 2009). 
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Ademais, noutras casas fotografamos o ambiente da sala e, em várias, 

encontramos sobre as estantes, muitas delas improvisadas com uma mesa, 

equipamentos de som, TV e DVD (Fotos 24 e 25).  

 

 
 

Foto 24 – Urbanidades: Som, TV e DVD.  
(Foto do Autor, 2009). 

 

 
 

Foto 25 – Tecnologia e urbanidade: dilemas da modernidade. 
(Foto do Autor, 2009). 
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Cabe, aqui, uma discussão no que concerne a tecnologia, a modernidade e a 

vida urbana. São questões indissociáveis, o que exige, portanto, análises mais 

complexas. No Brasil, atualmente, vivenciamos um processo de expansão da 

monocultura canavieira, no qual a tecnologia tem contribuído sobremaneira aos 

interesses do capital, seja no que tange a mecanização ou mesmo o 

desenvolvimento de linhagens de cana com maior teor de sacarose. Ao mesmo 

tempo, a tecnologia invade a cotidianidade da classe trabalhadora por meio de 

mercadorias que atendem as mais diversas necessidades. Em verdade, a ideologia 

funcional-tecnocrático-estruturalista tem assolado cada vez mais o cotidiano das 

pessoas, sendo que o espaço é participe desse processo, sendo bastante analisar a 

condição dos trabalhadores ―bóias-frias‖ e todo um emaranhado de temas que ela 

envolve. 

Tratamos, especificamente, da dialética relação entre o meio urbano e o rural. 

Os ―bóias-frias‖ talvez sejam, na imbricada, porém conflituosa relação entre esses 

espaços, aqueles que mais têm sofrido seus malefícios. Não são apenas as 

conseqüências advindas da expropriação da terra que tem recaído sobre legiões de 

homens e mulheres, promovendo espúrias relações de trabalho no corte da cana, 

mas também àquelas relacionadas à segregação urbana que marca as cidades 

brasileiras, como é o caso de Goianésia. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) apontam que neste município o índice de pobreza, em 2003, 

era de 45,84%, sendo que em municípios vizinhos como Santa Izabel e Jaraguá 

esse índice era de 28,62% e 35,92%, respectivamente.  

A configuração espacial das classes em Goianésia, por si, fornece elementos 

suficientes para a afirmação de que os ―bóias-frias‖ são alijados do direito à cidade. 

Entendemos por direito à cidade o seu pleno desfrute, dos seus equipamentos, de 

seus espaços, o equânime acesso aos bens e serviços, como o próprio habitat. 

Enfim, a cidade enquanto valor de uso, garantindo a dignidade e a efetiva cidadania 

dos indivíduos. “A importância do espaço e do território, portanto, é um elemento 

básico da utopia da cidade como direito.  Do valor de uso sobrepondo-se ao valor de 

troca.” (RODRIGUES, 2007, P. 10). Não podemos esquecer, ainda, do papel que a 

classe trabalhadora e, sobretudo, aqueles que são diretamente alijados do direito à 

cidade tem na produção social desse espaço. Em Goianésia, muitos ―bóias-frias‖ 



103 

 

não possuem casa própria e pagam por aluguéis. “Cidade produzida socialmente e 

renda apropriada individualmente.” (RODRIGUES, 1991, p. 20). 

O que assemelha, ao mesmo tempo, distingue o cotidiano dos ―bóias-frias‖ 

nos anos 1980 do cotidiano dos ―bóias-frias‖ na atualidade. Referimos a relação 

entre o processo de modernização do campo e a proletarização do trabalho rural. 

Naquele, o trabalhador cortava de seis a nove toneladas de cana por dia. Nesse, o 

trabalhador tem cortado entre 10 e 16 toneladas de cana durante o mesmo período 

de trabalho. Essa constatação nos leva a questionar em que sentido podem ter sido 

melhoradas as condições de vida e trabalho dos ―bóias-frias‖ daquele momento para 

o atual, restando a conclusão de que o acesso às mercadorias, no atendimento de 

determinadas necessidades não supera as mazelas que decorrem da relação 

homem-espaço assentada na dinâmica do capital. Nesse sentido, o espaço deve ser 

considerado produto social. Logo, que o comportamento das cidades é refém dos 

interesses do capital empregado no campo e a vida urbana dos ―bóias-frias‖ é 

moldada segundo esses mesmos interesses. As palavras de Limonad (1999, p. 84) 

contribuem para a compreensão desse fenômeno num sentido mais amplo, como 

segue: 

As transformações sócio-espaciais na distribuição das atividades produtivas 
e da população, materializadas espacialmente enquanto formas de 
desenvolvimento urbano, em diferentes níveis e escalas, seriam resultantes 
tanto da lógica da ação do Estado, de distintos capitais (empresas), entre 
eles o industrial, agro-industrial e em particular o imobiliário, quanto das 
estratégias de localização e distribuição da força de trabalho. 

 

No e pelo espaço, social, mental e geograficamente pensado, que o capital 

opera-se no sentido de alienar os indivíduos e se acumular incessantemente. Numa 

ordem distante, a ideológica, inculca representações da modernidade, da técnica e 

da tecnocracia que integram o propalado sistema, tão bem discutido por Lefebvre 

(1969). O espaço funciona, assim, como arena na qual a cotidianidade se esboroa e 

os desejos pululam diante das representações de novas necessidades. A cidade, 

definitivamente, invade o campo e amplia seu raio de interferência a partir do 

primado da urbanidade. Altera-se o cotidiano das pessoas, com distinções bem 

claras entre espaços públicos e espaços privados, comportamentos, hábitos, tempos 

disso, tempos daquilo, por sua vez ritmados, fragmentados, conforme as 
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especificidades do tecido urbano, cuja trama conforma tempos-espaços 

extremamente divergentes das ruralidades.  

Em essência, a urbanidade está imersa nas práticas cotidianas consideradas 

desprezíveis, mas, para nós, fundamentais, como o simples ato de transitar pelas 

ruas da cidade e observar as vitrines com seus manequins estáticos do ponto de 

vista do movimento físico, mas dinâmicos do ponto de vista das influências da moda 

com suas cores e formas; além de outras singularidades como a recepção de sons 

emitidos pelas buzinas de tantos automóveis, dos carros publicitários, além de 

questões como ser transeunte na cidade, na obediência das faixas de pedestres, 

dos locais corretos de passagem.  

Enfim, a cidade modela condutas, a disposição dos corpos comprova pela 

disciplina, pelo volume da fala, dos temas tratados, do rigor com que algumas 

práticas são condenadas e outras não. Ao passo que não apenas valor de uso, mas 

também valor de troca e, portanto, mercadoria, não se pode desconsiderar que os 

atores envolvidos na gestão do espaço, membros da burguesia, agem, 

politicamente, na garantia da obtenção de ganhos. A cidade é, destarte, lócus da 

reprodução ideológica, da propagação dos mecanismos despóticos de alienação, 

terreno no qual as relações sociais são fetichizadas. Como elucida Lefebvre (2001, 

p. 82): 

Ela se situa num meio termo, a meio caminho entre aquilo que se chama de 
ordem próxima (relações dos indivíduos em grupos mais ou menos amplos, 
mais ou menos organizados e estruturados, relações desses grupos entre 
eles) e a ordem distante, a ordem da sociedade, regida por grandes e 
poderosas instituições (Igreja, Estado), por um código jurídico formalizado 
ou não, por uma ―cultura‖ e por conjuntos significantes. A ordem distante se 
institui neste nível ―superior‖, isto é, neste nível dotado de poderes. Ela se 
impõe. 
 

Deus está morto, provocou Nietzsche. A religião é o ópio do povo, manifestou 

Marx. Extremamente útil como instrumento de alienação, a religião persiste como 

esteio do capital, provavelmente porque se trate do mecanismo de maior eficácia. Ao 

tempo que promove a resignação e impede a revolta, incita ao trabalho, à penitência 

e às ―provações‖. Curiosamente, é no Jardim Esperança, bairro predominantemente 

habitado por ―bóias-frias‖, que as igrejas neopentecostais tiveram vertiginosa 

proliferação nos últimos anos. (Fotos 26, 27, 28, 29 e 30).   
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Foto 26 – Fé e alienação: a religião e a re-produção das relações 
de produção. (Foto do Autor, 2009). 

 

  
 

Foto 27 – Fé e resignação: a privação do vivido. 

(Foto do Autor, 2009). 
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Foto 28 – Fé e a dignidade do trabalho: a ideologia do capital. 

(Foto do Autor, 2009). 
 

 

 

Foto 29 – Fé e destino: a negação da história. 
(Foto do Autor, 2009). 
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Foto 30 – Fé e inconsciência: as “provações” do cotidiano.  
(Foto do Autor, 2009). 

 
Neste bairro, as igrejas se multiplicam nas proporções das taxas de 

exploração dos trabalhadores e da disseminação da pobreza e do sofrimento. São 

espaços de verdadeira manipulação ideológica, de negação do papel dos sujeitos 

nos processos históricos e de reprodução da alienação. Espaços que, assim como 

aqueles que freqüentam, são marcados pela privação, não possuindo, em certos 

casos, mais que alguns bancos de madeira e precários equipamentos de som 

alocados em pequenos barracões em construção.   

Na perspectiva da vida cotidiana dos ―bóias-frias‖ a religiosidade tem uma 

conotação completamente distinta da religiosidade praticada pelos camponeses 

tradicionais estudados por José de Souza Martins nos anos 1960. Enquanto que no 

primeiro caso está exclusivamente relacionada a uma busca pelo alívio da labuta 

diária, no segundo não deixa de sê-lo, contudo, nesse a religiosidade tem estreita 

ligação com a produção agrícola, como comprova o calendário religioso que se 

orienta segundo os períodos de plantio e colheita dos produtos. Nas palavras de 

Martins (1975, p. 20): ―Uma pesquisa folclórica realizada no Facão demonstrou que 
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vários ajustes, entre as representações de tipo religioso e as práticas cotidianas dos 

homens que as têm, ocorrem.”        

Nesse sentido, é válida uma comparação da significação religiosa para o 

camponês tradicional e para o assalariado rural no que diz respeito ao caráter 

doutrinário nela imbuído. Se por um lado o camponês tradicional, naquele momento, 

comportava-se segundo os princípios do catolicismo, diretamente ligados ao meio 

rural, a terra, ao tradicionalismo estabelecido na organização do trabalho familiar, 

por outro lado o neopentecostalismo que reconhecemos apregoa valores bem 

divergentes. Tomamos por referência os anúncios de uma das igrejas 

neopentecostais do Jardim Esperança no momento em que andávamos pelo bairro 

em busca de nossos entrevistados. Deveria ser por volta de três da tarde quando um 

carro de som transmitia a seguinte mensagem (a mensagem fora gravada sem 

dificuldades, dada a amplitude do volume): “Você que passa por dificuldades, que 

está com problemas de saúde, com stress, depressão, tem pensado em coisas 

ruins, tem pesadelos, está endividado, com problemas financeiros, venha para a 

igreja [...].” 

Fica clara a distância que há entre o catolicismo dos anos 1960 e o 

neopentecostalismo contemporâneo. Interessante é observá-las a partir do modo de 

vida do camponês tradicional, tido como resignado, acomodado, sendo que a 

religiosidade é fundamental na apreensão de seu comportamento e do modo de vida 

do trabalhador ―bóia-fria‖, do assalariado rural, que vive nas pequenas e médias 

cidades onde, portanto, reproduzem ainda que de forma anômala o modo de vida 

urbano. É complicado pensar numa religiosidade anômala. No entanto, o que 

pretendemos tornar clara é a nossa compreensão de como as contradições do 

cotidiano dos ―bóias-frias‖ requer uma prática religiosa cujos preceitos são, de certo 

modo, imediatistas.  

Conversamos com ―bóias-frias‖ evangélicos que manifestaram suas crenças a 

partir da noção de obra, de recebimento da graça, valorizando os momentos nos 

quais eram ―convertidos‖ de religião. Graças e obras fundamentam os princípios de 

crença do catolicismo, contudo, estão bem distantes do sentido que tem para o 

neopentecostalismo, o sentido pragmático e dirigido não necessariamente a valores 

como nos moldes do catolicismo dos anos 1960, mas a obtenção da prosperidade. 
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Neste aspecto, vale considerar que o neopentecostalismo tem sua formatação no 

bojo da Teologia da Prosperidade, ―a qual defende que o cristão deve ser próspero, 

feliz e vitorioso em sua vida terrena.‖ (NUNES & ALMEIDA, 2009, p. 17). Ademais, a 

mensagem, há pouco apresentada, transmitida por uma igreja neo-pentecostal 

corresponde a uma religiosidade que sofre mutações.  

Ainda que precariamente, de forma anômala, o fato é que a urbanidade 

prevalece no cotidiano dos ―bóias-frias‖, como atestam as análises de tempos-

espaços no bairro Jardim Esperança. Os retículos, ali, se estabelecem a partir de 

formas urbanizadas, de um lazer que é citadino, de sociabilidades urbanamente 

constituídas. Pela noticia que chega a frações de segundo, propiciadas por uma, 

embora simples, lan hause do bairro, pelo sinal televisivo transmitido pelas antenas 

parabólicas, é que a ordem distante constrói as pontes pelas quais se amalgama a 

uma ordem próxima. (Foto 31).  

 

 
 

Foto 31 – Informação e ideologia: a ordem distante e o cotidiano 
dos “bóias-frias”. (Foto do Autor, 2009). 
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Isto nos permite afirmar que o ―bóia-fria‖, espoliado da terra, é um sujeito 

envolto pela urbanidade e dela partícipe, seja consumindo mercadorias e serviços 

específicos, seja se comportando como tal submisso que é às exigências de tempos 

e espaços próprios da vida urbana, seja convivendo com as mazelas que decorrem 

da segregação urbana. É mister entender que a segregação, mais que física, é 

social. Por ela e, nela, reproduz-se a ordem distante, ideológica, das 

representações, porquanto a religiosidade se trata de um seminal exemplo.Ao 

retornar dos canaviais, ―bóias-frias‖ transitam à maneira urbana pelas ruas da 

cidade, obedecendo a suas sinalizações. Nesses espaços, não se identificam com o 

campo que, cotidianamente, convivem. Assalariados que são, ousamos julgar, que 

se comportam como operários urbanizados da terra e não como camponeses no que 

se refere à identidade.  Julgamento firmado nas categorias de ordem próxima e 

ordem distante. Mais pela segunda do que pela primeira, considerando que, no 

campo ou na cidade, nos canaviais ou em Goianésia, o fato é que a urbanidade 

capturou o cotidiano dos ―bóias-frias‖ (Foto 32).  

 

 
 

Foto 32 – Urbanidades: a cotidiana captura do cotidiano dos 
“bóias-frias”. (Foto do Autor, 2009). 
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Tal captura é passível de observação neste nível que é a cotidianidade, pelas 

práticas espaciais que o conforma. Práticas estas que resultam do espaço de 

representação, portanto, instância mental do espaço social e que, quando lançados 

enquanto conhecimento sob os ditames do capital, retorna como representação do 

espaço, logo, instância física do espaço pelo qual se materializam as práticas 

espaciais, instância social do espaço. Movimento dialético, posto que, neste caso, o 

espaço é abstrato, sendo o homem separado de seu meio quando, na verdade, ele é 

o próprio meio, uma questão acima de tudo ontológica. 
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6  DIONÍSIO X PROMETEU: ENTRE O CASTIGO DO TRABALHO E O PRAZER 

DA FESTA. OS TEMPOS NA VIDA COTIDIANA DO “BÓIA-FRIA” 

 

PROMETEU 

Agitado 

 

―Éter divino, ventos de asas lépidas 
águas de tantos rios, riso imenso 

das vagas múltiplas dos mares, Terra, 
mãe de todos os seres, e tu, Sol 

onividente olho, eu vos invoco! 
Notais os males que eu, um deus, suporto, 

mandados contra mim por outros deuses! 
Vede as injúrias que hoje me aniquilam 

e me farão sofrer de agora em diante 
durante longos, incontáveis dias! 

Eis os laços de infâmia, imaginados 
para prender-me pelo novo rei 

dos Bem-aventurados! Ai de mim! 
Os sofrimentos que me esmagam hoje 

e os muitos ainda por vir constrangem-me 
a soluçar. Depois das provações 
verei brilhar enfim a liberdade?‖ 

 

(Ésquilo) 

 

 

6.1 O Tempo, a Técnica e o Cotidiano dos “Bóias-Frias” 

 

  O tempo rítmico, linear, demarca a cotidianidade dos ―bóias-frias‖, tanto no 

processo de trabalho, pelos golpes do podão, quanto no modo de vida urbano, em 

suas atividades, desde as biológicas até as sociais. Portanto, não convivem, no 

trabalho do corte de cana, com um tempo assentado no primado da relação homem-

natureza, mas no primado da técnica, da produção e do lucro, no qual a produção de 

mais-valia é o único intento da burguesia canavieira. Espacialmente, os canaviais se 

tratam tão somente do espaço geográfico do trabalho. Todavia, sócio e 

mentalmente, é a cidade, pela urbanidade que conforma, que demarca a 

cotidianidade dos ―bóias-frias‖. Num nível da meta-teoria, assim elucida Limonad 

(1999, p. 81):    

[...] as relações sociais de produção não se processam no vazio, mas em 
espaços determinados e assumem um caráter espacial; as relações 
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espaciais de produção (horizontais) são vazias de significado sem relações 
sociais de produção (verticais) que as qualifiquem. Há que se perceber o 
caráter dialético destas relações onde uma pressupõe a outra, ambas 
dialeticamente inseparáveis interdependentes e contraditórias. 

 

 Acompanhando as argumentações de Limonad, tampouco as relações 

temporais de produção (horizontais) podem ser apreendidas em seu significado sem 

as relações sociais de produção (verticais) que as qualifiquem. Aqui, o caráter é 

também dialético. Lembra-se, leitor, de quando tratamos da representação que o 

―bóia-fria‖ tem acerca do tempo a partir do nascer e por do sol? Pois bem; Há 

imensa contradição entre isso e o fato de que o tempo rítmico demarca sua 

cotidianidade. A contradição, contudo, reside na própria essência do nosso método: 

o princípio da dialética. E mais, explica a gênese do pensamento lefebvriano a partir 

de sua teoria das representações.  O tempo do sol ou da lua é, por sua vez, o tempo 

vivido, porquanto oposto ao tempo mediado pelo relógio cuja importância reside no 

movimento de acumulação, ampliação e reprodução do capital. O tempo vivido se 

estabelece pelas necessidades intrínsecas ao homem, como as físicas e biológicas.  

Poderíamos dizer que seu primado é a relação homem-natureza. Já o 

concebido, mediado pelo tic tac, é um tempo embebido pela representação. Seria 

uma simbiose entre meio natural e meio técnico nessa cotidianidade? 

Provavelmente. Todavia, não podemos negar que a primeira se submete à segunda 

na medida em que o sol é, agora, somente representação imersa na linguagem. É o 

relógio que convoca homens e mulheres para a labuta cotidiana. As representações, 

por seu turno, encarregam-se dessas fissuras. A isso Lefebvre define como a 

presença da ausência. Segundo Lefebvre (2006, p. 24):  

Esta separação distancia o pensamento do ser, coisa que dificulta a 
definição do verdadeiro e do falso. Isso foi o que perceberam alguns pré-
socráticos. Esta distância também separa a mediação da imediação (Hegel) 
– o sujeito do objeto (linha cartesiana apesar dos esforços de Descartes) – 
a vida espontânea da vida reflexiva, o humano da animalidade, a linguagem 
do real, o espírito do corpo, o desejo da coisa, o consciente do inconsciente 
(escola freudiana), etc.

49
 

 

                                                           
49

 Trad. do autor: ―Esta separación distancia el pensamiento del ser, cosa que dificulta la definición de 
lo verdadero y lo falso. Eso fue lo que percibieron algunos presocráticos. Esta distancia también 
separa la mediación de la inmediación (Hegel) – el sujeto del objeto (línea cartesiana a pesar de los 
esfuerzos de Descartes) – la vida espontánea de la vida reflexiva, lo humano de la animalidad, el 
lenguaje de lo real, el espíritu del cuerpo, el deseo de la cosa, el consciente del inconsciente (escuela 
freudiana), etc.‖ 
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 A separação a que se refere Lefebvre impede o exercício do possível, a 

superação das condições, o que fica posto pelo cotidiano dos ―bóias-frias‖. Não 

apenas desses trabalhadores, diga-se de passagem, mas do homem no mundo 

moderno. Essa mesma separação inviabiliza a apreensão do descompasso que há 

entre tempo e espaço a partir do cotidiano, possível apenas se partimos do conceito 

re-produção das relações sociais, portanto re-produção física e social. Noutros 

termos, a apreensão do tempo requer sua ruptura da redoma que o envolve e que o 

determina, o espaço. Filosoficamente, para Lefebvre, essa ruptura significou uma 

revolução no conhecimento, inaugurada pelo hegelianismo e pelo marxismo, não 

obstante há quem queira vinculá-la a Kant ou ao kantismo. De qualquer modo, a 

irrupção do tempo sobre o espaço, no que diz respeito ao conhecimento, 

estabeleceu o primado do vir-a-ser histórico, o que nos permite amalgamar à história 

a práxis exercida na cotidianidade. Comecemos pelas contradições. 

Muitas são as contradições que permeiam a cotidianidade dos trabalhadores 

da cana, afinal, é anômala a modernidade com a qual convivem. José de Souza 

Martins ao discuti-la buscou, nas peculiaridades do cotidiano, elementos dessa 

constatação. No cotidiano dos ―bóias-frias‖ a encontramos tanto em suas casas, 

quanto no trabalho. Nas casas, antenas parabólicas contrastam com a baixa 

escolaridade dos moradores, assim como o que é transmitido pelos televisores e a 

forma como as informações são recebidas. Uma modernidade reservada às 

representações e a mistificação da consciência, posto que impeditiva da superação 

das condições que permitem à re-produção das relações de produção. Modernidade 

que contesta a ideologia do urbano. Nas palavras de Barrios (1986, p. 18), esta 

consiste em:  

Explicar a situação deficitária e anárquica dos conglomerados humanos 

como produto de um processo de desenvolvimento tecnológico insuficiente, 

cuja passagem para estágios mais avançados de sua evolução significará a 

eliminação dos desequilíbrios que ele vem gerando. 

 

Modernidade que, no campo, introduz alta tecnologia, mas não impede a 

acumulação primitiva do capital com o uso do trabalho análogo à escravidão. Quanto 

ao trabalho escravo, a contragosto das analises dogmáticas de alguns autores 

marxistas, Martins (2009) empreendeu uma análise bastante elucidativa, refletindo a 
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manutenção de relações de produção não capitalistas a partir do desencontro de 

tempos históricos.  

 No que consiste o processo de acumulação primitiva de capital, Martins nos 

relegou um estudo clássico sobre o cativeiro da terra. Buscamos, nesse estudo, 

base para explicação de parte daquilo que buscamos compreender. O ―bóia-fria‖ 

herdou, sociologicamente, os desígnios de um período escravocrata. Partimos do 

mesmo pressuposto pelo qual Martins (1981, p. 19) levantou sua hipótese: ―[...] a de 

que o capitalismo, na sua expansão, não só redefine antigas relações, 

subordinando-as à reprodução do capital, mas também engendra relações não-

capitalistas igual e contraditoriamente necessárias a essa reprodução.‖ Anos após, 

noutra obra, Martins (2002, p. 154) reafirma sua hipótese ao ressaltar a importância 

do trabalho escravo para a manutenção do lucro no modo de produção capitalista: 

“[...] são claras as evidências de que o revigoramento e a manutenção do trabalho 

escravo estão integrados na própria lógica essencial de funcionamento do sistema 

econômico moderno e atual”. 

Na obra O cativeiro da terra, Martins remete, pois, a um espaço – o cativeiro – 

ainda que não necessariamente o espaço físico, geográfico, embora o espaço 

social, por meio dele, se materialize. Ao mesmo tempo, Martins buscou nas 

temporalidades, nos processos datados, portanto o segundo momento do método 

regressivo-progressivo de Henri Lefebvre, fundamentação para suas inferências. 

Martins (1981, p. 18) afirmou: “[...] o que me proponho a fazer é analisar o processo 

de constituição da força de trabalho e das relações de produção que se definiu com 

a crise do escravismo no final do século XIX.” De certo modo, é o que propomos 

analisar quanto ao emprego da força de trabalho dos ―bóias-frias‖, tanto sua 

constituição quanto as relações de produção que encetou.  

Não podemos negar, contudo, que hoje nos deparamos com problemas ainda 

mais complexos, a começar pela noção de representações que mediam o cotidiano 

de homens e mulheres. Ao aprofundarmos nessa compreensão, realizamos um 

processo de negação, ou melhor, de desconstrução de boa parte daquilo que 

expusemos e apontamos para outra natureza da vida moderna. Estamos, aqui, 

aludindo aos postulados lefebvrianos (1976) de um mundo moderno, a um só tempo, 

hegeliano, marxista e nietzscheano. Pensar as representações é a tentativa de 



116 

 

superação do reino das sombras. Uma crítica à filosofia; O entendimento da relação 

social como processo, práxis. 

Esse exercício filosófico não é simples. A impossibilidade da plena apreensão 

teórica e empírica o prova quando, desprovidos de elementos suficientes, temos 

nossas apreensões retidas a conceitos isolados ou fatos pouco alusivos. Noutras 

palavras, aproveitamos para registrar as frustradas solicitações encaminhadas às 

usinas a fim de que obtivéssemos autorização para o trabalho de campo nos 

canaviais junto aos trabalhadores. Mediante o impedimento, nos limitamos ao 

registro de algumas imagens. Confessamos, contudo, que sua realização não foi 

fácil, na medida em que, sem a devida autorização, fomos impelidos ao uso de 

algumas ―artimanhas‖ no alcance daquilo que nos propusemos. De partida, destaco 

o quanto nos foi útil o serviço de moto táxi. A ele recorremos todo momento nessa 

etapa da pesquisa, de madrugada até o anoitecer. Assim o foi quando rumamos às 

quatro e trinta da manhã para o bairro Jardim Esperança e fotografamos a partida 

dos ―bóias-frias‖ para os canaviais.  

Utilidade maior foi encontrada quando tivemos como destino esses mesmos 

canaviais e, neles, percorremos dezenas de ruas e eitos até nos depararmos com 

dezenas de homens e mulheres que, ali, desferiam golpes de podão na busca pelas 

condições de sobrevivência. Não foi fácil chegar até eles. A máquina tem, a cada 

safra, substituído centenas de cortadores de cana, o que tem empurrado esses 

trabalhadores para as piores áreas de plantio de cana. De automóvel, dificilmente 

teríamos alcançado os distantes canaviais incrustados em íngremes terrenos do 

Vale do São Patrício. De certo modo, fomos privilegiados por ter encontrado um 

moto taxista que fora, por muitos anos, cortador de cana naquela região. Por 

conhecer bem o local, eliminava, com facilidade, cada obstáculo com os quais nos 

defrontávamos, desde aqueles relacionados ao terreno bastante irregular, o que nos 

impunha a árdua tarefa de subir algumas serras e percorrer estradas, até mesmo 

outras como fornecer explicações a algum fiscal sobre nossa presença.  Quanto ao 

último caso, o moto taxista havia nos informado que, vez ou outra, moto taxistas vão 

até os canaviais da região ou para levarem alguma notícia referente à família de 

algum trabalhador ou para transportarem alguma peça da cidade, como peças de 
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ônibus ou de caminhões o que, segundo ele, reduz os gastos das usinas com meio 

de transporte. 

Indiscutivelmente, o trabalho de campo atesta a afirmação de Henri Lefebvre 

(1983) acerca do movimento do conhecimento. Por isso, estamos convencidos de 

que, mais que descrever os resultados da pesquisa, a descrição do próprio processo 

de pesquisa nos conduz a um campo no qual os conceitos e categorias trabalhados 

tornam-se mais claros. Mais que isso, percebemos, sentimos, vivenciamos nosso 

método, ―arma social‖, como elucidou Sartre (1966). Fomos insistentes na tentativa 

de um amparo ―legal‖ á nossa pesquisa. Todavia, o capital sobrepõe-se a qualquer 

interesse, sobremaneira o da pesquisa acadêmica crítica, na medida em que pode 

colocá-lo em questionamento. Quando do encaminhamento da documentação 

concernente a pesquisa nas usinas da região, encontrava-se anexado nosso projeto 

de pesquisa. Entre deixar claros nossos reais objetivos e omiti-los a fim de termos 

aprovada uma autorização, consideramos que optar pela primeira alternativa, ainda 

assim, nos renderia algo substancial para a pesquisa. Exatamente o que ocorreu. O 

processo de pesquisa, nesse sentido, foi revelador.  

Na busca pela autorização por parte dessas usinas, várias ligações 

telefônicas foram feitas, recados foram deixados e não foram transmitidos. Na 

verdade, sempre que questionávamos quem nos poderia fornecê-la, éramos 

informados de que seria fulano. Contudo, a cada semana aparecia um novo 

funcionário responsável pela autorização e, assim, o primeiro repassava a obrigação 

para o segundo e sucessivamente. Não negavam explicitamente a solicitação e 

informavam que o projeto deveria ser lido por A ou B para, então, ser avaliado e 

dado o parecer. Essa protelação durou aproximadamente dois meses e dez dias, o 

que nos levou a execução da pesquisa conforme podíamos. 

 Dentre toda essa árdua tentativa nos causou espanto, acreditamos que seja 

necessário o registro, o fato da secretária de um dos proprietários da usina ter nos 

perguntado do que se tratava nossa pesquisa e se nossas famílias eram da cidade 

de Goianésia. Ficou patente, nesse fato, o domínio exercido pelos usineiros naquela 

cidade, o qual se propaga, inclusive, no comportamento de seus funcionários. Ali, 

ainda impera as marcas do mandonismo local. Um espaço cujas relações de poder 

demarcam comportamentos que se imprimem na cotidianidade. 
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De qualquer modo, ainda que informalmente, pudemos observar atentamente 

o processo de trabalho que envolve o corte de cana. Nossa apreensão do tempo, 

nesse sentido, não se limita ao tempo de trabalho, mas comporta o tempo no nível 

do cotidiano, o que absorve aquele. Trabalhamos, destarte, com o tempo vivido, a 

festa, o tempo das possibilidades de ruptura com o tédio, bem como com o tempo do 

trabalho que mantém ligação, inclusive, com tempos outros que não 

necessariamente aquele pelo qual é extraída a mais-valia da força de trabalho. No 

Jardim Esperança, quando é tímido o raiar do sol, ―bóias-frias‖ deixam suas casas 

em direção às esquinas onde esperam silenciosos pelos ônibus (Foto 33).  

 

 
 

Foto 33 – Tempo e trabalho I: Ritmos urbanos. 
(Foto do Autor, 2009). 

 
As mesmas esquinas que, ansiosos, aguardam por chegar durante o tempo 

destinado à labuta nos eitos dos canaviais, onde trabalham exaustivamente, 

cortando oito, nove, dez ou mais toneladas de cana. Reduzir a análise do tempo na 

vida cotidiana dos ―bóias-frias‖ ao tempo linear significa empobrecê-la. É preciso, 

pois, partir da premissa de que o tempo cíclico envolve o tempo linear. Por isso 
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mesmo, declaramos que se o leitor busca, aqui, uma abordagem do cotidiano 

enquanto nível secundário, ou seja, representação do tempo no qual os 

acontecimentos se repetem, terá suas expectativas frustradas. O cotidiano é, para 

nós, um nível intermediário e mediador. Não é invólucro da história, é história em si 

mesmo.  ―O tempo cíclico não exclui o ato repetitivo. O ciclo é ele mesmo uma 

repetição. Portanto, no tempo cíclico, a repetição se subordina a um ritmo orgânico 

mais amplo. Assim, ma marcha, o ritmo do corpo, mais total, submete às suas leis os 

gestos das pernas e dos braços”50. (LEFEBVRE, 1961, p. 53). Sentimos que nos 

aproximamos, finalmente, do que buscávamos: uma apreensão da exploração-

dominação dos ―bóias-frias‖ na maior amplitude possível, no espaço urbano, assim 

como no campo. (Foto 34).  

 

 
 

Foto 34 – Tempo e Trabalho II: Rítmos rurais. 
(Foto do Autor, 2009). 

 

                                                           
50

 Trad. do autor: “Le temps cyclique n´exclut pas l´acte répétitif. Le cycle est lui-même une répétition. 
Pourtant, dans le temps cyclique, la repetition se subordonne à un rythme du corps, plus total, soumet 
à ses lois les gestes des jambs et des bras.” 
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O cotidiano, não resta dúvidas, no modo como o toma Henri Lefebvre permite 

esse alcance. Quais são os espaços dos ―bóias-frias‖? A cidade, o bairro e a casa 

com uma gama de objetos que ela reserva. Os canaviais, onde despendem a força 

de trabalho, é também um dos espaços que demarcam a cotidianidade dos ―bóias-

frias‖. Seus ritmos, evidentemente, são particulares e por si desvelam a exploração 

desses trabalhadores, como as batidas do coração, os litros de suor derramados a 

cada metro de cana cortada, a quantidade de movimentos realizados no desferir dos 

golpes de facão, as centenas de passos dados e de metros percorridos. Não é uma 

simples repetição, é a execução da desumana tarefa de gerar mais-valia e promover 

acréscimo ao capital daqueles que detêm os fatores de produção. Assim são 

demarcados os tempos dos ―bóias-frias‖ no que se refere ao trabalho. De modo 

geral, baseado em Lefebvre, podemos caracterizar o tempo da classe trabalhadora 

como tempo fragmentado em trabalho, lazer, tédio. 

Devemos considerar que o urbano é determinante na tipificação desse tempo, 

o que nos leva a uma consideração: a de que os tempos do ―bóia-fria‖ diferem, 

substancialmente, aos tempos dos pequenos agricultores. Podemos, inclusive, 

comparar o cotidiano do trabalhador ―bóia-fria‖ ao cotidiano de um pequeno 

camponês. Lefebvre menciona que os ciclos são definidos com maior facilidade no 

cotidiano dos camponeses do que no cotidiano dos citadinos. É mais clara a 

definição do cotidiano do homem do campo a partir de alguns ciclos como a 

juventude, o casamento, a velhice. Já nas cidades, é a técnica, a sociedade global 

que melhor define esse cotidiano, ambas relacionadas ao trabalho cuja centralidade 

é marcante no cotidiano do mundo moderno ao ponto de capturar todos os tempos 

possíveis dos humanos. Como elucida Lefebvre (1961, p. 73): ―Atitudes e 

comportamentos fora do trabalho proveriam mais ou menos diretamente, mas 

essencialmente do trabalho.” 51   

O relógio, a TV, a máquina de lavar, como apontamos, compõem o cotidiano 

dos ―bóias-frias‖. Contribuindo ou não para a reprodução da força de trabalho, 

muitos desses objetos permeiam o vivido desses trabalhadores, instaurando a 

alienação do mundo das coisas. ―Na cotidianidade, as alienações, os fetichismos, as 

reificações (aquelas vindas do dinheiro e da mercadoria) produzem todos seus 
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 Trad. do autor: “Attitudes et comportements hors travail provenaient plus ou moins directement mais 
essentiellement du travail.” 
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efeitos.”52 (LEFEBVRE, 1961, p. 71). Definitivamente, não há uma cultura do ―bóia-

fria‖ que se assemelhe seja a cultura do camponês ou a alguma outra cultura do 

homem do campo. Tratamos, por ora, de cultura pela multiplicidade de questões que 

enceta: vida pública, vida privada, família, condição feminina e várias outras. Ao 

mesmo tempo pelo fato de que o cotidiano está relacionado a uma antropologia 

dialética que, por seu turno, ―não exclui a cultura, mas não põe a natureza entre 

parêntesis em nome da cultura (o que constitui um culturalismo). Ela estuda a 

relação conflitual natureza-cultura e particularmente ao nível onde ela se manifesta: 

na cotidianidade.”53 (LEFEBVRE, 1961, p. 100).  

Pensaremos essa relação conflitual a partir de um conceito caro a Lefebvre 

(1969), o de sociedade burocrática de consumo dirigido aliado ao de sistema natural 

e sistema técnico, bem trabalhados pela sociologia rural francesa e pelo professor 

Milton Santos. Acreditamos que se há uma cultura do trabalhador ―bóia-fria‖, essa 

cultura é a do homem urbano, alienado, reificado pelo que a técnica, a mercadoria e 

o dinheiro dispõem, amalgamada a uma cultura da subalternidade, do desprivilegio, 

do homem de reduzidas alternativas, produto cultural de um país que conviveu por 

séculos com a escravidão e cujos anacronismos figuram, eminentemente no plano 

simbólico, na contemporaneidade. De partida, um importante apontamento de Maria 

Isaura Pereira de Queiroz nos conduz à reflexão a respeito da cultura e sua relação 

com o trabalho e com os meios urbanos e rurais. Segundo a autora (QUEIROZ, 

1969, p. 25): ―Se admitirmos que cultura ou civilização se formam a partir da maneira 

pela qual se organiza o trabalho humano, na organização do trabalho agrário 

pesarão sempre os fatores naturais, distinguindo-o do trabalho não-agrário.‖  

Há total coerência entre a afirmação da autora e a sustentação teórica que 

buscamos a partir do pensamento de Lefebvre. Todavia, pela atual conjuntura, 

pensando a relação conjuntura-estrutura posta por Lefebvre, caberia uma 

reformulação dessa assertiva tendo em vista que a organização do trabalho humano 

passa, hodiernamente, pela questão da moradia. Por isso, a cidade é para nós, mais 

que espaço de morada, é espaço pelo qual se materializa uma etapa do processo de 
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 Trad. do autor: “Dans la quotidianneté, les aliénations, les fétichismes, les réifications (celles venant 
de l´argent et de la marchandise) produisent tours leurs effets.” 
53

 Trad. do autor: “n´exclut pas la culture mais ne met pas la nature entre parenthèses au nom de la 
culture (ce qui constitue un culturalisme). Elle étudie la rapport conflictuel nature-culture, et 
particulièrement au niveau où il se manifeste: dans la quotidienneté.” 
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re-produção das relações de produção do campo. Certamente, no que tange a 

cultura dos ―bóias-frias‖, o peso maior trata-se daquele que se refere à técnica, o 

que significa que o trabalho deve ser apreendido pari passu demais dimensões da 

vida.  

É óbvio, não podemos negá-lo, que o cotidiano dos ―bóias-frias‖ é carregado 

de tensões, sendo que muitas delas estão incrustadas na contradição que emana da 

relação entre a organização do trabalho e as exigências de um modo de vida 

urbano.  Ainda assim, no espaço da cana busca-se uma organização do trabalho em 

cumprimento a diversas normas. Somada à rigorosa fiscalização, há toda uma 

composição de etapas que devem ser cumpridas no processo de trabalho, como os 

eitos que são destinados ao corte, os tipos de cana, os momentos destinados ao 

cálculo do rendimento, além dos próprios horários estabelecidos para cada tarefa; 

Nada que se compare a organização do trabalho camponês. Se bem pensarmos, o 

próprio uso do podão não deixa de ser uma técnica. Pensando a técnica como 

expõe Santos (2008, p. 54): 

―[...] um traço de união, historicamente e epistemologicamente. As técnicas, 
de um lado, dão-nos a possibilidade de empiricização do tempo e, de outro 
lado, a possibilidade de uma qualificação precisa da materialidade sobre a 
qual as sociedades humanas trabalham.‖  

 

 Na qualificação feita por Santos, a técnica se trata de um elemento 

fundamental para se pensar a cotidianidade, na medida em que nos revela como a 

sociedade se constitui naquele momento, o que media a relação social, uma vez que 

é pela técnica que a práxis (repetitiva) se materializa. O podão, nesse sentido, 

descortina a condição do trabalhador ―bóia-fria‖, o trabalho por peça, manual, 

ritmado pelo golpe preciso e intermitente. A ferramenta, instrumento da técnica, já 

que a técnica é o conhecimento em si e não necessariamente produto do 

desenvolvimento tecnológico, nos revela o processo de trabalho e, por conseguinte, 

as condições imediatas de subsunção humana ao capital no processo de 

valorização desse capital. A antropologia dialética, da qual tratamos conceitualmente 

está intrinsecamente relacionada à técnica. No conflito natureza-cultura, a técnica 

entra como elemento mediador, de tal sorte que o domínio de determinada técnica e 

o seu respectivo uso no processo de alteração da natureza está correlacionado a 

certa cultura, o que não significa que é a cultura que explica a técnica, mas o 

contrário. 
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6.2 A Cotidianidade do “Bóia-Fria” numa Antropologia Dialética 

 

 Antropologicamente, numa perspectiva dialética, o trabalhador ―bóia-fria‖, por 

trabalhar por peça, produzir pela diária, em condições imediatistas de composição 

salarial, racionalizada, não possui concepção idêntica da natureza àquela do 

camponês. Antropologicamente, suas condições materiais de vida, o escasso, a 

escassez, redunda no seu comportamento pragmático de obtenção de meios de 

sobrevivência. Sua técnica, mediada pelo podão, portanto por um objeto, requer um 

conjunto de ações que transpõem as limitações humanas. Contudo, devemos ir além 

dessa constatação. Santos (2008, p. 128) nos diz que:  

―[...] a cada nova divisão do trabalho, a cada nova transformação social, há, 
paralelamente, para os fabricantes de significados, uma exigência de 
renovação das ideologias e dos universos simbólicos, ao mesmo tempo em 
que, aos outros, tornam-se possíveis o entendimento do processo e a busca 
de um sentido.‖ 
 

Por isso, apenas a Sociologia rural não fornece os elementos que se exige 

para a compreensão. É certo que a técnica não invade todo o meio rural e 

concordamos com Queiroz (1969, p. 23) quando afirma que “[...] a cultura intelectual, 

o „modernismo‟, a abertura ás inovações, o cosmopolitismo, não estão forçosa e 

unicamente associados a comportamentos como eficiência e capacidade de 

racionalização.” Ela tira essa conclusão daquilo que deu base para o que Martins 

(2008) definiu como modernidade anômala54. Essa modernidade, na verdade, não 

se instaurou plenamente no cotidiano de muitos brasileiros. Ela deve ser capturada 

na apreensão da cotidianidade e, nesse sentido, uma sociologia rural ou uma 

sociologia urbana não dão conta da complexidade que é a emergência de um modo 

de vida atrelado ora ao campo ora à cidade. Pensamos que a Sociologia da Vida 

Cotidiana coloca um ponto nessa questão. Não no sentido de encerá-la, mas de 

oferecer conceitos para sua apreensão. Discutimos, aqui, além de uma questão que 

é ao mesmo tempo rural e urbana, uma sociologia da sociologia rural e urbana. Ou 

                                                           
54

 Em certa pesquisa realizada no município de Juquitiba, orientada nos moldes antropológicos, Maria 
Isaura Pereira de Queiroz descobriu que o único agricultor que possuía um trator naquela localidade 
não o utilizava no trabalho da terra, até mesmo porque o terreno de sua fazenda era montanhoso e 
cheio de pedras. Esse agricultor utilizava o trator para pavonear-se ao passear com a família nos 
finais de semana. Segundo a autora (1969, p. 23): ―A conclusão que se pode chegar, pela análise de 
um dado como este, é que no Brasil muitas vezes a adoção de novas práticas e de novas atitudes se 
liga à aquisição de prestígio dentro da comunidade, e não á racionalização da produção [...]” 
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seja, discutimos como fazer sociologia rural e sociologia urbana. Para tanto, 

remetemos, pois, a Martins (2002, p. 220) no elucidar dessa questão:  

Por muito tempo e para muitos, a sociologia rural foi mais uma sociologia da 
ocupação agrícola e da produtividade do que uma sociologia propriamente 
rural. Mais uma sociologia das perturbações do agrícola pelo rural do que 
uma sociologia de um modo de ser e de um modo de viver mediados por 
uma maneira singular de inserção nos processos sociais e no processo 
histórico.  
 

Retomamos o conceito lefebvriano de antropologia dialética, dada sua 

manifestação na cotidianidade. Porque retomá-lo? Para mostrar que ele é totalizante 

e que, por isso, abarca o que vislumbramos apreender e compreender. Uma 

sociologia rural obviamente que deve ser preservada, principalmente naquele molde 

conferido por sociólogos como José de Souza Martins e Maria Isaura Pereira de 

Queiroz. Apenas concluímos, sendo que o próprio esforço de pesquisa encarregou 

de torná-la explícita, que uma crítica das contradições na vida cotidiana dos ―bóias-

frias‖ exigia um esforço de pensar, diferencialmente, o espaço-tempo. Esse esforço 

é dialético, repousa-se no terreno das possibilidades. Não se materializa, em termos 

teóricos, nem pela Sociologia rural e nem pela Sociologia Urbana, mas pelo 

amalgamar entre ambas, numa nova composição conceitual e categorial. Sociólogo 

rural, Henri Mendras (1969, p. 43) assim interpretou a mesma dificuldade com a qual 

nos deparamos e que somente a critica da vida cotidiana e a apreensão do espaço 

para além de mercadoria e arena dos conflitos puderam dissipá-la:  

[...] a passagem do ‗meio‘ rural ao ‗meio‘ urbano faz-se insensivelmente 
duma zona marginal que se desloca continuamente. Convirá então, para 
cada região, estudar in situ esse fenômeno e nós veremos que os critérios 
de análise e os tipos intermediários não estão ainda definidos de maneira 
satisfatória. 

 
 No estudo de que ora nos ocupamos, não é valido, contudo, apenas a 

compreensão da passagem do ―meio‖ rural ao ―meio‖ urbano, mas a apreensão de 

como o capitalismo se reproduz a partir do imbricado, porém conflituoso convívio 

entre os meios. O capitalismo aproveita-se do tempo cíclico e toma para si produtos 

históricos nos quais é possível seu constante e dinâmico movimento de ampliação e 

acumulação. Dentre esses produtos é merecido o destaque para a cidade. Do tempo 

linear, nela instaurado, é permitida a ruptura pela via das possibilidades. Entretanto, 

essa ruptura exige o retorno à dialética pelos meandros da história no seu sentido 

lato. Destarte, o cotidiano, revelado tempo-espacialmente, é apreendido pelo 
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decurso de um vivido conceituado, a despeito de um conceito sem vida que não põe 

em terra as representações cotidianas e torna ainda mais enigmático o reino das 

sombras. A cidade, enfim, emerge como sujeito da história. (LEFEBVRE, 1972). 

Nela, materializa-se a re-produção das relações de produção, pelo/no tempo, 

pelo/no espaço. “A cidade e a realidade urbana seriam, nesta hipótese, o lugar por 

excelência e o conjunto dos lugares onde se desenrolam os ciclos da re-produção, 

mais amplos e mais complexos do que os da produção, neles inscritos.” 

(LEFEBVRE, 1972, p. 164). Na esteira dessa compreensão, afirma Carlos (2004, p. 

7): ―A questão do saber onde se formulam os problemas da produção da existência 

humana, Lefebvre responde no cotidiano. Mas é no urbano que o cotidiano se 

instala, ele completa.55‖  

O projeto do capital no seio do espaço deve, então, ser refletido no nível da 

cotidianidade, já que cada período da história produz e se reproduz a partir de um 

novo sentido do espaço, concebido, percebido e vivido conforme as condições 

materiais nele existentes. ―A ocultação do espaço, no período moderno, está 

relacionada a que o tempo parece portador de toda a potencialidade de 

transformação „para o bem‟. Tempo privado de sentido porque não tem concretude 

histórica e social.‖ (RODRIGUES, 1996, p. 5). O sentido do espaço no mundo 

contemporâneo é o urbano. Sua conformação, a cidade, é fundamental na irradiação 

de espaços de representação, o que se dá pelo consumo de mercadorias, signos, 

sinais e símbolos impregnados numa multiplicidade de gadgets. “O consumo dos 

signos da tecnicidade – sempre igual a si mesmo – faz parte das ilusões dos signos 

e do consumo.” (LEFEBVRE, 1969). A apreensão do fenômeno urbano toma 

possibilidade quando a cotidianidade é eleita como nível temporal de análise. Ora, 

assim como é no cotidiano que as contradições do capital se fazem percebidas no 

espaço, também é no cotidiano que irrompem as manifestações, ainda que na 

maioria das vezes ignoradas, de situações embebidas pelo diferencial, fundadas no 

uso do espaço, firmadas no lugar.  

 Pelo/no tempo, numa dualidade que, entendemos, descortina suas principais 

dimensões: o tempo concebido, o percebido e o vivido. Do ponto de vista do tempo 
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 Trad. do autor: ―À la question de savoir où se formulent les problèmes de la production de 
l'existence humaine, c'est à dire, l'existence sociale des êtres humains, Lefebvre répond: dans le 
quotidien. Mais c'est dans l'urbain que le quotidien s'installe, il complète.” 
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concebido, remetemos a um sistema de objetos que, vinculado a um sistema de 

ações, imprime uma cotidianidade ―racional‖ segundo a lide do capital, da qual o 

campo não está imune. É o tempo do trabalho, do castigo de Prometeu que tinha 

seu fígado incessantemente devorado por uma águia e cujo destino não lhe 

concedia a morte. (Ésquilo, 2004). Do ponto de vista do tempo percebido e vivido, 

remetemos ao gozo, ao prazer dionisíaco da festa, cotidianizado nos bares, por 

exemplo. No que diz respeito ao castigo do tempo de trabalho, são preciosas as 

seguintes pontuações de Santos (2008, p. 305): 

Nesse mundo rural assim domesticado, implanta-se um império do tempo 
medido, em que novas regularidades são buscadas. Muitas delas só se 
tornam possíveis quando tem êxito a vontade de se subtrair as leis naturais. 
O respeito tradicional às condições naturais (solo, água, isolação etc.) cede 
lugar, em proporções diversas, segundo os produtos e as regiões, a um 
novo calendário agrícola baseado na ciência, na técnica e no conhecimento. 

 

 O castigo a que aludimos provém do tempo de trabalho, mas dissemina-se no 

cotidiano pelo tempo social. Esse tempo racional, tecnificado alcança todo corpo 

social. Parafraseando Santos (2008), esse tempo cria novos modelos de ação e 

novas sociabilidades. Acompanhando o pensamento desse autor, a natureza desse 

tempo está intimamente relacionada ao processo de urbanização. Ela cristaliza-se 

no cotidiano, desde o uso dos aparelhos domésticos até o próprio campo, outrora 

arcaico e atrasado. Nessa perspectiva analítica, é fundamental o conceito de meio 

técnico-científico-informacional apontado e bem delineado teoricamente por Milton 

Santos. A principal contribuição desse conceito está na sua capacidade de 

integração das ordens próxima e distante anunciadas por Lefebvre. É um conceito 

que, a despeito da nomeação de fenômenos, insere-se numa metageografia e que, 

indiscutivelmente, muito tem a contribuir com a Sociologia no sentido da apreensão 

das relações sociais e sua relação com as técnicas, a ciência e a informação 

imprimidas no espaço. 

 Ancorada num sistema de ações, as sociabilidades alteram-se 

vertiginosamente. A racionalidade nelas impregnada cumpre as finalidades do 

capital, ao tempo que despojam os indivíduos de sua criatividade, do desfrute do 

prazer na cotidianidade, enfim, do vivido em sua totalidade. É isso o que nos importa 

e não apenas a afirmação de que os trabalhadores ―bóias-frias‖ são brutal e 

forçosamente submetidos à degradação física e psicológica. Semanticamente, o 
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próprio termo ―bóia-fria‖ é extremamente revelador, visto que qualifica o trabalhador 

não pelo processo de trabalho em si, mas por algo que está além: a re-produção das 

relações de produção, na qual está inclusa a reprodução da força de trabalho. É, 

assim, pela comida, pela alimentação cotidiana que identificamos o trabalhador 

temporário da atividade canavieira. 

 Numa compreensão dialética, a re-produção das relações engloba a produção 

em sentido scritu. Sendo o trabalho uma mercadoria que escapa ao mundo da 

mercadoria, ou antes, o tempo de trabalho (LEFEBVRE, 1972), resta, destarte, uma 

brecha. Esta brecha em muito nos interessa, significa o tempo livre do trabalhador 

no qual se encontram as contradições entre o valor de uso e o valor de troca. É certo 

que o capital, cujo poder de disseminação induz até a um falso conhecimento de 

nossa própria realidade, domina vários níveis da vida. Todavia, resiste no nível do 

cotidiano uma práxis que não é àquela repetitiva do trabalho, mas uma práxis pela 

qual não podemos apagar a ação dos sujeitos, como o fez Althusser. O 

entendimento dessa práxis é a apreensão da relação social como processo. Gramsci 

(2001) assim interpretou o modo de vida da população americana quando do 

advento do fordismo.  

Esse autor mostrou a voracidade do capitalista, naquele momento, em busca 

do lucro, fiscalizando o comportamento dos trabalhadores, forjando as bases para o 

modelamento de homens a fim de que se tornassem plenamente aptos ao trabalho. 

O cotidiano foi, naquele instante, fundamental para a operacionalização do capital. 

Por isso, cotidiano é história, e temos essa percepção quando bem apreendemos o 

sentido que Lefebvre confere à antropologia dialética. Gramsci (2001) poderia muito 

bem, em Americanismo e fordismo, ter apontado, num sobrevôo, do que se tratou o 

fordismo, basilar para a reprodução do capitalismo. Mas não o fez, foi mais longe, 

aterrissou, e elucidou, a partir da cotidianidade, como as bases da reprodução do 

capital instauram-se no vivido e desobstruem as barreiras que emergem das 

relações sociais, encetando novos comportamentos, organizações familiares 

específicas, determinadas crenças, enfim, uma cultura operária sem a qual o capital 

dificilmente se reproduz.  

Propomo-nos pensar, nessa acepção, o tempo livre do ‖bóia-fria‖. A maioria 

dos trabalhadores que entrevistamos nos disse que praticamente não há tempo para 
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o lazer. Questionado sobre esse tempo, o Sr. Geraldo, 48 anos, natural de Ceres, 

Goiás, nos respondeu: ―É só trabalha porque num dá tempo de nada. É trabalhar e o 

tempinho que dá descansa.‖ Acontece que mesmo o tempo de descanso inexiste em 

determinados casos, como nos informaram duas mulheres ―bóias-frias‖: Sr.ª 

Margarida, 29 anos, natural de Pirenópolis, Goiás e a ―vovó Francisca, 

respectivamente: ―No final de semana tenho que cuidar de casa e dos filhos que 

passo muito pouco tempo com eles. O mais que eu passo com eles só fim de 

semana e igreja‖. ―Nada, ultimamente é trabalhar em casa. É lavar roupa, arrumar 

casa, dá faxina em casa.‖  

Àqueles que desfrutam do lazer o associaram a bebida quando nos 

descreviam seus cotidianos. Na re-produção das relações sociais os botecos, ao 

passo que permitem o encontro, a troca de conversas entre esses trabalhadores, 

contrariam os interesses do capital. A Sr.ª Marlene, jovem ―bóia-fria‖ de 25 anos, 

natural de Goianésia, Goiás, nos relatou sobre um ano, segundo ela ―perdido‖, em 

decorrência da bebida. Nas palavras da Sr.ª Marlene: ―Agora esse ano eu tô mais 

determinada, não tô bebendo como bebia ano passado. Esse ano eu quero, como 

se diz, superar o outro ano que eu fiquei perdida né, prá trás.‖ 

É interessante a seguinte observação: a Sr.ª Marlene, ao nos falar sobre seu 

lazer e a ―cervejinha‖ nos finais de semana, sorria bastante e demonstrava serem 

àqueles momentos de bastante alegria. Contudo, ao tratar do seu desempenho no 

corte de cana durante o ano antecedente, remetia à bebida o fato da sua ―fraca‖ 

produtividade.  Essa contradição, entretanto, não reside tão somente na oposição 

bebida x trabalho, mas num sentido profano da primeira e sagrado do segundo. 

Efetivamente, o trabalho quando contraposto ao prazer é vinculado a um sentido 

moral da vida em sociedade, como pode ser observado em Durkheim (1999)56. 

Concordamos, pois, com Florestan Fernandes (1980, p. 61) em sua assertiva de 

que: 

Todos os recursos institucionais e dinâmicos necessários á preservação, 
fortalecimento e reprodução da ordem burguesa devem ser descobertos 
pelos cientistas sociais – o sociólogo profissional inclusive –, o  que 
encadeia o capitalismo monopolista a revoluções técnicas e institucionais 
destituídas de potencial político para a transformação revolucionária do 
mundo. 

                                                           
56

 De qualquer modo, essa acepção do trabalho assenta-se em representações sociais que 
conformam as condições gerais de produção. Isto, Durkheim não dera conta. 
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Os recursos institucionais e dinâmicos de que nos fala Fernandes estão por 

toda parte, povoam nosso cotidiano por meio das representações. Utilizam de 

formas para revestirem seus conteúdos e, ao mesmo tempo, requerem uma lógica 

formal para sua compreensão, uma lógica que substitui o conhecimento do valor 

pelo dinheiro, do trabalho enquanto mercadoria pelo trabalho como direito, do 

espaço do/no conflito de classes pelo espaço dos acontecimentos. Numa operação 

de transdução, estrutura, função e forma não são consideradas isoladamente. 

Considerá-los assim seria, segundo Lefebvre (1975, p. 150): ―ideologia, quer dizer, 

sistema dogmático de significações: estruturalismo, formalismo ou funcionalismo‖57. 

A reificação domina a vida cotidiana que se encarrega de ―produzir‖ uma condição 

humana para tanto. Rompê-la é preciso; bradou Nietzsche.  

No cotidiano dos ―bóias-frias‖, no tempo do castigo do trabalho, essa condição 

humana própria está moldada no trabalhador responsável, assíduo, como a ―vovó‖ 

Francisca, que nos disse o seguinte sobre sua fama como ―boa cortadora‖ de cana: 

―Eu sou uma pessoa constante, num sou uma pessoa faiadeira. Todos os dias tô no 

serviço graças a Deus. E se chegar um dia faltá, por exemplo, o dia que eu vou no 

médico, ta estranho, todo mundo sente falta, porque? Porque num é costume de 

faltar. Eles senti falta quando a pessoa é constante no serviço, todo mundo senti 

falta. Agora quando a pessoa é faiadeira ninguém liga praquilo não, já é costume 

né.” 

O processo de elaboração, o qual Moraes Silva (1999) denomina de 

formatação desse trabalhador ―bom cortador‖ de cana não significa, no entanto, o 

aniquilamento de sua consciência das condições degradantes de seu trabalho. 

Como pontuamos noutro momento, seria ingênua essa suposição. Homens e 

mulheres reconhecem a condição de explorados e, em alguns casos, de dominação 

que os aprisiona. E mais, sempre reportam à mecanização como sério problema 

para a atividade. Para o Sr. Pedro, 57 anos: ―Esse trabalho é o seguinte, a gente 

trabalho porque não tem outra opção né. Então a gente é obrigado né. [...] Antes da 

mecanização era mais fácil. A gente cortava mais cana, pegava umas cana melhor. 

Que a cana melhor agora é a máquina que corta”. Segundo a Sr.ª Nair: ―Cortar cana 

é muito cansativo. Só porque é melhor que trabalhar de doméstica. É um meio de 
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 Trad. do autor: ―ideologia, es decir, sistema dogmático de significaciones: estructuralismo, 
formalismo, o funcionalismo.‖ 
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vida num tem como impedir. [...] A mecanização vai trazer mais desemprego, porque 

nem todo mundo tem estudo e essas máquinas também num vai dar emprego pra 

todo mundo. Aí quer dizer, vai ter mais desemprego do que já tem.” 

Ainda sobre essa questão, o Sr. Carlos nos disse: ―O corte de cana é muita 

ilusão, muito trabalho, acho muito forçado, muito cansativo. [...] A máquina atrapalha 

muito, pra nós foi um grande prejuízo. Pra eles pode ser um bom lucro, mas pra nós 

trabalhador foi um grande prejuízo.” Sr. Marcos, jovem cortador de cana de 24 anos, 

natural de Goianésia, Goiás, nos informou que aquela seria sua última safra e que 

estava disposto a sair do corte de cana. Nas suas palavras: ―Só penso só assim em 

fazer mais uma safra e parar. É muito desgaste físico certo, aí vai chegando uma 

situação que não guenta passar de duas safras. [...] Eu tava com 80 kg fui pra 74 

kg.‖ Assim como esse trabalhador, obtivemos vários relatos de perda de peso em 

decorrência da atividade do corte de cana. No que tange, de modo geral, a condição 

do trabalhador ―bóia-fria‖, é atual a descrição de Ferrante (1994, p. 97): 

Seu despertar nas madrugadas, a parca marmita fria, a insegurança de seu 
recrutamento, o desemprego da entressafra, a longa jornada, o desgaste 
físico do processo de trabalho e o encarecimento dos custos urbanos de  
reprodução social são elementos que passam a ser apontados como 
marcas constitutivas da categoria. 

 

 Durante a execução das entrevistas, questionamos os trabalhadores acerca 

do que pensavam sobre o sindicato. A maioria se posicionou de forma crítica, 

mencionando que ―o sindicato não serve pra nada‖ ou que ―só lembra da gente em 

época de eleição‖. Contrário a estas afirmações, o presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Goianésia nos afirmou que a maior parte dos trabalhadores 

tem uma avaliação positiva dessa instituição. Contudo, relatou que a maior 

dificuldade enfrentada nos embates com o patronato local é o fato de este exercer o 

poder político no município. Segundo o presidente do sindicato, isso asseguraria 

muitas regalias ao patronato. Nos informou, ainda, que a principal luta do sindicato é 

a manutenção de muitos trabalhadores em seus empregos, uma vez que a 

mecanização tem gerado desemprego, assim como a condição de instabilidade 

dada a idade considerada avançada de muitos trabalhadores para o corte de cana. 

No tocante a essa questão, Freitas (2006, p. 129) menciona que: 

Pelas condições em que se desenvolve, pelas possibilidades efetivas de 
sua substituição por máquinas capazes de realizá-lo — independente da 
maior ou menor produtividade —, este é, seguramente um dos trabalhos 
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que deveriam ser extintos o mais rapidamente possível. A humanidade só 
teria a agradecer. Obviamente, existe uma implicação social com relação 
aos milhares e milhares de trabalhadores que ficariam desempregados. Não 
se trata de algo a ser enfrentado apenas com retórica. O estabelecimento 
de políticas públicas direcionadas à realocação desses trabalhadores é uma 
necessidade imperiosa. 
 

Além das relações de trabalho, estamos convencidos de que marcas outras 

constituem a condição dos ―bóias-frias‖, o que nos encaminha para uma perspectiva 

de pensamento que nem se isola no âmbito do microsocial, numa visão estreita e 

nem se perde diante do macrosocial numa visão que ao tentar absorver o todo não 

apreende nada. Assim, podemos pensar o cotidiano dos ―bóias-frias‖, 

categoricamente, pelas noções de ordem próxima e ordem distante, apontadas por 

Lefebvre. Mais que isso, livres da produção do conhecimento a partir de categorias 

burguesas de análise, podemos pensá-lo a partir de contradições que ora resgatam 

o velho, ora ensejam o novo. Nesse sentido, o urbano e a urbanidade apontam 

rumos de pensamento pouco enfrentados até o momento, sendo que a cidade salta 

como objeto de compreensão, posto que arena dessas contradições, palco das 

inovações, das rupturas pelo vivido que se dão nos bares, nos mais diversos tipos 

de encontros dos trabalhadores, nas festas. Enfim, situações pelas quais retículos e 

filamentos se estabelecem como níveis de comunicação entre os pares. 
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7 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: NOS INTERSTÍCIOS DO TEMPO-ESPAÇO, O 

COTIDIANO DOS “BÓIAS-FRIAS” 

 

 No tempo, é desvelado o sentido do espaço e, no espaço, fica posto o sentido 

do tempo, da história. Um movimento dialético, em cujos interstícios encontra-se o 

cotidiano. O projeto de investigação do cotidiano dos ―bóias-frias‖ prescinde da 

necessidade de se apreender, além da reprodução da força de trabalho, a 

reprodução da vida. Numa temporalidade que é cíclica, o tempo hodierno, marcado 

pelo anacronismo das relações precárias de trabalho, deslinda a racionalidade do 

capital. Numa temporalidade ritmada, a do relógio, o urbano conforma a 

cotidianidade dos trabalhadores dando sustento à superexploração do homem pelo 

capital. O urbano é força social de produção para o campo. A cidade, 

funcionalmente concebida, é marcada por um determinado nível de consumo, 

acesso a determinados bens, controle, disciplinamento.  

 Há, pode-se dizer, uma cidade que se instala para o campo. É ela, a 

representação do espaço, instância física. Nela, práticas espaciais, instância social, 

são elaboradas consoante espaços de representação, instância mental do espaço. 

Destarte, na cidade, ―bóias-frias‖ vivenciam uma modernidade anômala, uma 

cidadania mutilada (ideologicamente forjada), sendo o exercício desta modernidade 

a prática espacial que resulta de espaços de representação (do que é moderno). 

Estes espaços de representação far-se-ão visíveis em representações funcionais do 

espaço, pelas quais o vivido é aniquilado, suprimido, ausentado. É assim que a 

cotidianidade se estabelece, subjugando o uso pela troca, o vivido pelo concebido, o 

habitar pelo habitat. Nos corpos, as marcas dessa dominação se manifestam, 

ademais, o movimento dos corpos deslinda um ritmo que é o da superexploração, 

materializada em centenas de golpes de podão. 

 Nos espaços, os tempos se revelam. Na cidade, a burguesia canavieira 

ostenta grandiosas casas, ocupando imensos quarteirões, ao passo que os ―bóias-

frias‖ vivem em poucos cômodos, como atestam as imagens dispostas nesta 

dissertação. Como colocado, as propriedades sociais de um período escravocrata se 

apresentam com nitidez, afinal, não há imaterialidade do espaço, ainda que ele seja 

social. No campo, a grande propriedade marca o espaço físico. Socialmente, ela é 
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condição sine qua non para o emprego do trabalho temporário precário, como é o 

caso dos ―bóias-frias‖. Assim como a cidade, esse espaço é representado, 

tecnocraticamente, como o espaço da riqueza, do progresso.  

No tocante às relações de trabalho que, nele, se instauram, é inegável a 

importância representada pela cidade. Aliás, é a cidade, também, o espaço da 

representação. Agora, representação noutro sentido, o da democracia liberal 

burguesa. Por isso, é a cidade fundamental para o projeto político da burguesia 

canavieira, cujos poderes político e econômico são exercidos pela tradicional figura 

do prefeito-usineiro. Por este espaço o domínio cultural-ideológico é exercido. Nele, 

a ordem distante paira sobre a cotidianidade. Valores, comportamentos, práticas 

religiosas determinam práticas espaciais. Novamente, fica posto que o espaço é, a 

um só tempo, físico, social e mental.   

 No tempo, o espaço; no espaço, o tempo. Tempo-espaço se amalgamam e, 

nos seus interstícios, o cotidiano dos ―bóias-frias‖ muito nos revela. A despeito 

daqueles que o tomam como simplesmente rotineiro, repetitivo, tedioso, este nível 

enceta o diferencial, o criativo, o inusitado, a novidade. Num plano prático-sensível, 

é a partir do cotidiano que a linguagem se estabelece, que as relações sociais 

permitem o encontro, o efetivo uso dos corpos na obtenção do prazer. É na 

cotidianidade que desejos e necessidades se anunciam. Dado isso, ela é, como 

elucida Henri Lefebvre, dialético-antropológica, tendo em vista que espaço de 

representação, representação do espaço e práticas espaciais tangenciam-se pela 

tríade necessidade-trabalho-gozo.  

Do ponto de vista do cotidiano dos ―bóias-frias‖, o diferencial irrompe nos 

bares, no momento da festa, quando, então, expõem seus dilemas, medos, dramas 

e anseios mais elementares. Esta representação de espaço, o bar, é, poder-se-ia 

dizer, o lócus no qual há o encontro de múltiplos espaços de representação em torno 

de uma única prática espacial: a superação das dificuldades pelo imaginário, pelo 

onírico, pelo poético. É o espaço-tempo no qual os ―bóias-frias‖ se reúnem e trocam 

suas experiências, raro diante da racionalidade que reluta por invadir toda a 

cotidianidade.  

O encontro dos interstícios não foi tarefa fácil, significou para o autor o 

abandono das representações. Valemo-nos, para tanto, de um pensamento total, 
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avesso à especialização. Ao mesmo tempo, de um método que prescinde da 

dialética e que se volta, insistentemente, para o real. Neste sentido, fizemos uma 

sociologia ativa, a qual propugna o movimento do pensamento, o pensamento em 

movimento e o pensamento do movimento. Aí reside a grande dificuldade de uma 

sistematização deste trabalho. Esta dificuldade existe, aliás, do ponto de vista da 

forma, porque do ponto de vista de seu conteúdo a sistematização é suplantada pela 

natureza do pensamento, um pensamento vivo que se transforma conforme a 

realidade que busca apreender. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
O Senhor (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), de uma 

pesquisa. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida, você pode procurar o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 3521-1075 ou 3521-1076. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 
Título do Projeto: Tempo-Espaço na Vida Cotidiana do “Bóia-Fria”  

Protocolo do Comitê de Ética em Pesquisa: N.º 154/08 
Pesquisador Responsável: Glauber Lopes Xavier 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

1. Qual a sua idade? 

2. Qual a sua naturalidade? 

3. Qual a sua escolaridade? 

4. Há quanto tempo é cortador (a) de cana em Goianésia? 

5. O que pensa sobre seu trabalho? 

6. O que pensa sobre a cidade e o bairro onde mora? 

7. Como é o seu tempo de lazer? Quais atividades realiza? 

8. Como é o seu dia-a-dia nos períodos de safra? 

9. Como é o seu dia-a-dia nos períodos de entressafra? 

10. O que pensa sobre as reivindicações por melhorias salariais e de condições de 

trabalho? 

 


