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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem a intenção de fazer um levantamento histórico sobre a 

constituição da classe média brasileira, a partir do processo de industrialização 

impulsionado pelas políticas econômicas da década de 1950. Em paralelo, é analisado 

como a degradação ambiental se tornou um debate urgente, despertando o interesse 

de membros originários da classe média urbana em migrar para o campo, com o intuito 

de aderir a um projeto de vida agroecológica. A proposta de mudança no estilo de vida 

requer um questionamento crítico sobre os impactos do modelo consumista 

hegemônico e pressupõe que a articulação para viabilizar essa migração é 

consequência de privilégios materiais e culturais, propagados dentro da classe média 

há gerações. Como ferramenta de aprofundamento analítico, foi desenvolvida um 

conjunto de entrevistas com pessoas que relataram suas histórias de êxodo urbano, 

fundamentadas na crença de que a prática da agroecologia propaga a 

sustentabilidade tanto ambiental, quanto nas relações pessoais, à medida que é 

baseada em princípios de cooperação e não de competitividade. Finalmente, suas 

narrativas expõem uma reconciliação pessoal com a natureza e suportam algumas 

contribuições deste trabalho, revelando como alguns membros da classe média, 

adeptos da migração, entendem seus privilégios e reconhecem sua identidade de 

classe, revelando suas expectativas e o limitado alcance do projeto individual como 

instrumento de mudança social.   

 

Palavras-chave: Agroecologia. Classe média. Êxodo urbano. Neo-rural. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This work has the intention to bring an historical analysis about Brazilian middle-class 

constitution, considering is as an effect of the industrializing process and the economic 

policies adopted since 1950. In parallel, this work expatiates how the urgency of 

ecological debate motivated some urban middle-class members to move from cities to 

rural areas to develop an agroecological living project. The proposal of changing their 

lifestyles presumes they have a critical position regarding the damage of the 

hegemonic model of consumption and hold particular capacity to make their projects 

feasibly, based on the material benefits and cultural privileges that have been 

widespread and accumulated by middle-class by many generations. A specific survey 

was conducted to complement the overall researches for this work and some selected 

people were interviewed about their urban exodus choices, believing on Agroecology 

fundaments and its practices able to share environmental sustainability and better 

human relationship, as the competitive values could be replaced per more cooperative 

character. Finally, their narratives expose a personal reconciliation with environmental 

issues and support some of the main contributions of this work, highlighting how some 

people from middle-class, who migrated to rural area, realize their own privileges and 

recognize their classes alignments. In addition, the limits of those agroecological 

individual projects are analyzed, trying to figure out if it is a real social change way. 

 

Keywords: Agroecology. Middle class. New rural citizens. Urban exodus. Urban flight. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho pretende apresentar um breve estudo historiográfico, com 

foco na análise de uma parcela da classe média urbana que vem se mostrando 

disposta a migrar para o campo1, com o intuito de criar bens ou serviços úteis à 

população em geral ou para seu próprio consumo, sendo estes produzidos com 

técnicas sustentáveis, inspiradas pela agroecologia.  

Como principal motivação para essa migração, entende-se que é a 

necessidade de revisão do seu padrão de consumo e definição do seu papel social 

em busca de bem-estar individual, através do planejamento de um projeto pessoal, 

capaz de redefinir suas relações de trabalho e questionar sua identidade de classe. O 

trabalho traz um recorte temporal recente, para verificar as mudanças 

socioeconômicas ocorridas no Brasil nos últimos 70 anos, e contextualizar a reação 

atual posta em prática por pessoas insatisfeitas com os resultados ambientais e 

sociais causados pelo modelo econômico hegemônico. 

Dessa forma, a linha de desenvolvimento deste trabalho tem o intuito de 

mostrar a conscientização do “consumo” como a chave para o entendimento do 

fenômeno contemporâneo, que coloca membros da classe média urbana como 

importantes agentes econômicos na reconfiguração do cenário rural brasileiro, 

motivados pelo discurso ecológico. Ao longo da dissertação, pretende-se demonstrar 

que, ao mesmo tempo que apresentam claro discernimento a respeito das relações 

econômicas impostas na realidade urbana, a escolha por um projeto individual como 

instrumento de confrontar sua insatisfação possui um alcance limitado quando 

pensado na esfera social. 

Pela complexidade e contemporaneidade do tema, a metodologia de pesquisa 

teve que ser adequada. Originalmente, o trabalho foi proposto como uma dissertação 

no campo de história econômica, imerso no atual debate sobre os limites ecológicos 

da expansão capitalista, considerando bibliografia específica sobre as opções de 

geração de novas relações econômicas sustentáveis e cooperativas. No entanto, com 

 
1 O espaço chamado por campo, neste trabalho, não está limitado às áreas exclusivamente rurais, considerando 
também cidades de menor porte, nas quais é possível manter atividades agrícolas e relações comunitárias mais 
próximas, sem o distanciamento típico das grandes cidades. 



13 
 

 
 

o amadurecimento do projeto, notou-se que seria necessário um aporte teórico mais 

elaborado, surgindo, então, a possibilidade de enriquecimento do tema a partir do 

referencial da história oral, acessado por meio da realização de entrevistas 

personalizadas. Com isso, o resultado da pesquisa adquiriu um carácter 

multidisciplinar, agregando, ainda que de forma muito restrita, aspectos abordados 

pela história social, antropologia e sociologia rural. 

 

 

1.1 Principais considerações 

 

 

Sob a perspectiva da disponibilidade dos recursos energéticos, para que o 

sistema capitalista mantenha a velocidade de expansão do atual padrão de consumo 

mundial e o crescimento ilimitado de acumulação de lucro, as práticas econômicas 

deverão reinventar sua relação com meio ambiente. A vida contemporânea se 

habituou a ter todo tipo de produto e serviço à disposição, sem nenhum conhecimento 

sobre a origem destes produtos e, consequentemente, sem consciência dos custos 

envolvidos no processo de produção. 

Custos estes que são facilmente convertidos em unidades monetárias, muito 

eficientes para mediar as trocas, porém não são capazes de representar o real 

impacto do crescimento econômico no esgotamento dos ecossistemas, sendo 

indiferentes ao efeito concreto da geração de bem-estar2. Assim, a consequência 

ambiental da desmedida expansão consumista e a busca por bem-estar individual 

foram consideradas determinantes para compreender a razão pela qual uma parcela 

da classe média urbana tem buscado a agricultura ecológica, sustentável e consciente 

como fonte alternativa de renda, se mostrando interessada em tornar-se um agente 

ativo do processo de redefinição dos valores econômicos. 

A partir dos movimentos ecológicos da década de 1970, nascem algumas 

variações e desdobramentos de práticas que reavaliam, não somente o efeito 

 
2 Apesar de ser um conceito subjetivo, na interpretação de economistas, “bem-estar” pode ser correlacionado ao 
nível de renda e/ou outras variáveis mensuráveis (NERI, 2008). No decorrer deste trabalho, o termo será utilizado 
considerando ambos aspectos, uma vez que nas histórias de migração aqui relatadas, comumente ocorreram 
menções a satisfação e realização não material. 
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predatório da expansão capitalista ao meio ambiente, como também repensam os 

valores da racionalidade moderna e sociedade burguesa, questionando a 

competitividade e o individualismo. Com grande parte da população mundial 

aglomerada nas grandes cidades, percebe-se que a vida urbana contemporânea não 

tem muito a oferecer para quem busca soluções e tentativas de contornar os efeitos 

do individualismo e do consumismo extremo, em favor de práticas menos competitivas 

e mais colaborativas, aptas a aproximar as pessoas, descentralizar as estruturas 

produtivas ou desestimular a produção em escala industrial. 

As cidades representam a consolidação material das promessas de conforto, 

progresso e modernidade que tanto estimularam a humanidade no século XX. 

Entretanto, o progresso falhou em entregar uma felicidade duradoura e protegida nas 

cidades, como prometeu (BAUMAN, 2009); ao contrário, estimulou uma inquietude 

em buscar um novo modelo de bem-estar individual, habitação, trabalho e convívio 

social.  

Dessa forma, um dos principais pressupostos deste trabalho é considerar que 

essa tentativa de fuga do modelo hegemônico de produção capitalista e vida 

tipicamente urbana seja liderada pelos grupos mais favorecidos da sociedade, 

especialmente a classe média, extremamente coagida nas grandes cidades3, ao 

mesmo tempo em que acumula privilégios tanto intelectuais, quanto financeiros para 

articular esse tipo de movimento (NERY, 2018). 

Portanto, mais do que simplesmente uma migração geográfica, a principal 

mudança deve estar na forma com que esses indivíduos estabelecem seus 

relacionamentos pessoais e sua convivência com o meio ambiente. No Brasil, há 

cerca de 20 anos, é possível observar um movimento crescente de pessoas 

conectadas a redes sociais específicas, com propostas de trabalho sustentável e 

práticas ecológicas, divulgando conteúdo relacionado a mudança de vida e relações 

de trabalho. Indivíduos de classe média têm papel significativo na composição destes 

grupos, por sua facilidade de articulação, conhecimento, comunicação, interação 

social, e, finalmente, por sua motivação em encontrar sentido à vida. 

 
3 Zygmunt Bauman e Robert Castel acreditam que a vida urbana contemporânea sofre os efeitos do individualismo 
competitivo e da diminuição da garantia de bem-estar social pelo Estado, se manifestando através do medo. Assim, 
os indivíduos, contando com menos solidariedade e confiança entre si, devem dispor de seus próprios recursos 
para se proteger da sensação de insegurança e violência, com isso, restringem seus espaços de convivência e 
geram uma “arquitetura do medo”. As elites, como são mais abastadas, têm a possibilidade de se afastar dessa 
ameaça, o que nem sempre é uma opção para classe média. 
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Neste contexto, o projeto de vida agroecológica se apresenta como uma opção 

acessível para alguns membros insatisfeitos da classe média. O termo agroecologia 

e sua proposta de mudanças sociais serão melhor explorados no terceiro capítulo, 

porém antecipando algumas considerações, se refere à adoção de um sistema de 

produção agrícola e/ou de criação de animais, reproduzindo os ciclos naturais do 

próprio ambiente, com o incentivo à cultura combinada de diversas espécies 

simultaneamente, ou seja, utilizando os recursos do próprio local e os ciclos de 

crescimento e reprodução de cada planta para agir como insumo e facilitador no 

desenvolvimento das demais, sem uso de agrotóxicos ou prática de monocultura4.  

O modelo de vida e trabalho proposto pelos movimentos agroecológicos 

propagam um ambiente cooperativo e integrado com a natureza, gerando uma 

satisfação individual muito grande e motivação de ruptura com o sistema econômico 

atual. Assim, a adoção de práticas agroecológicas combina com uma escolha de vida 

em favor de uma identidade individual e de uma conscientização social e global, a 

respeito da limitação de recursos ambientais e urgência em repensar o modelo 

econômico vigente. 

 

 

1.2  Conceitos introdutórios 

 

 

Como os primeiros capítulos deste projeto possuem carácter histórico mais 

descritivo, sobre a apresentação da formação socioeconômica da classe média 

brasileira e da conjuntura socioambiental na qual está inserida, julgou-se necessário 

discorrer sucintamente sobre alguns conceitos e termos que serão utilizados como 

recurso de análise no decorrer do trabalho. Dessa forma, será feita uma rápida 

exposição teórica sobre o entendimento de “classe média” que será empregado; a 

perpetuação da transferência de privilégios imateriais; e a idealização de um projeto 

individual como artifício de distinção social. 

 
4 A prática de agricultura regenerativa como opção de desenvolvimento e produção agrícola em escala pode ser 
vista de forma introdutória no vídeo Uma vida pela regeneração da floresta, de Ernest Göstch (TRIP 
TRANSFORMADORES, 2015), pesquisador e agricultor suíço, que atua no Brasil há mais de 30 anos.  
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Apesar de ser comumente utilizado o termo “classe” para denominar a “classe 

média”, existe a necessidade de uma interpretação teórica mais criteriosa para a 

correta classificação. Com base na teoria marxista, na qual a determinação das 

classes sociais, no modo de produção capitalista, se faz a partir da relação de 

exploração dominante, colocando a classe explorada em condição oposta à classe 

exploradora, as “classes médias” ou intermediárias poderiam tanto fazer parte de um 

“grupo social” originário da pequena burguesia (pequenos proprietários, 

empreendedores ou comerciantes), quanto de uma aristocracia da classe operária, 

mas em ambos casos seriam apenas estratos de uma das classes, uma vez que na 

esfera política, ideológica ou econômica não são capazes de alterar os fundamentos 

de produção e de luta de classes5.  

Assim, essas classes intermediarias seriam apenas provisórias, entre a 

transição da pequena burguesia se consolidar como detentora dos meios de produção 

e o surgimento das classes assalariadas. Dessa forma, a constituição da “classe 

média” é inerente ao desenvolvimento histórico do sistema capitalista e sua 

temporalidade, influenciada pelas alterações do sistema produtivo ao longo dos 

últimos três séculos.  

Desde a constituição do Capitalismo de Livre Concorrência, no pós-primeira 

Revolução Industrial, surge a percepção de uma classe intermediária, provendo os 

serviços urbanos e dotada de auto-gestão. Com a evolução da estrutura social 

capitalista, entre a prevalência do modelo oligopolista (pós-segunda Revolução 

Industrial) até o modelo monopolista transnacional que a sociedade vive hoje, a classe 

média foi se moldando e se adequando à complexidade dessa nova estrutura social.  

No início do século XX, com a implementação dos sistemas de gestão fordista6 

para ampliar os resultados da cadeia de produção, criou-se a necessidade de mais 

 
5 No final da década de 1970, Nicos Poulantzas faz uma análise de várias concepções da sociologia burguesa que 
discutem a questão de posicionamento e pertencimento das classes médias, ou da pequena burguesia, o que ele 
considera, à época, um “problema da atualidade”. Em seu posicionamento marxista, ele afirma que “a luta das 
classes e a polarização não podem circunscrever conjuntos ao lado ou à margem das classes, sem pertencimento 
de classe, pela simples razão de que tal pertencimento de classe não é outra coisa senão a luta de classes, e que 
essa luta só existe pela existência de lugares de classes sociais: sustentar que existem “grupos sociais” exteriores 
às classes, mas na luta das classes não tem estritamente sentido algum”. (POULANTZAS, 1975, p. 218) 

6 Sistema de gestão fordista, ou fordismo, foi um modelo de organização de produção industrial, criado por Henry 
Ford em 1914, e aplicado à linha de montagem de sua fábrica automobilística nos Estados Unidos. A inovação 
deste sistema de produção foi baseada na adequação da linha de montagem, subdividindo as tarefas de produção 
de forma que cada trabalhador executasse somente um tipo de atividade e, a cada etapa de produção, o produto 
circulasse progressivamente entre as estações de trabalho, até estar complementarmente acabado. Este modelo, 
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funções administrativas e gestão, responsáveis pela fiscalização e garantia da 

produção. Assim, o trabalho improdutivo ganhou cada vez mais espaço, exercendo o 

controle hierárquico sobre o trabalho produtivo e se tornando essencial para assegurar 

a reprodução do sistema capitalista. Com isso, observa-se um crescimento 

significativo da classe média em relação à trabalhadora, com uma diversidade de 

composição de ocupações e origens, enfraquecendo seu posicionamento político, 

bem como sua representação sindical. 

Independente da discussão teórica em relação ao pertencimento de classe das 

camadas médias, a necessidade de reconhecimento e legitimação social fazem com 

que a classe média utilize seu estilo de vida como forma de diferenciação. A partir da 

década de 1950, com a intensa divulgação do american way of life e dos recursos 

providos pelo Estado de bem-estar social, a classe média encontrou, no consumo de 

bens e serviços, um mecanismo de distinção e afirmação de sua suposta 

superioridade em relação aos mais pobres7.  

Assim como abordado pelo economista Márcio Pochmann, neste trabalho, a 

evolução da classe média também será considerada um efeito do desenvolvimento 

histórico do capitalismo brasileiro, associando as alterações do sistema produtivo ao 

longo do tempo com suas características e incorporação de padrões estéticos e 

consumo (POCHMANN, 2014). 

A classe média brasileira adquire hábitos de consumo moderno, impostos pela 

expansão da industrialização e do intenso processo de urbanização do Brasil, após 

os anos 1950. Desde então, vem utilizando este recurso como instrumento para se 

diferenciar das classes mais pobres e desenvolveu um elevado padrão, relativamente 

superior ao seu nível de renda, especialmente quando comparado aos países 

industrializados há mais tempo que o Brasil. Esta característica faz com que os 

brasileiros da classe média priorizem o consumo para garantir seu reconhecimento 

social (MELLO; NOVAIS, 2000). 

 
introduziu agilidade e barateamento nos custos de produção, permitindo a expansão da produção em massa e, 
consequentemente, revolucionando o mercado de consumo. 

7 Como exemplo, no final dos anos 1990, indivíduos da classe média paulistana acreditavam se diferenciar dos 
estratos sociais adjacentes, devido ao autoconvencimento de pertencer a um privilegiado grupo de “classe média 
nativa”, contando com um refinamento cultural em suas escolhas, enquanto as classes inferiores consumiam 
simplesmente por futilidade ou pobreza na formação de suas preferências. Neste caso, os sistemas de educação 
e afirmação de gosto funcionam bem para legitimar a cultura dominante e as relações de classes, porque 
aparentam ser uma esfera autônoma do sistema econômico e político. (O'DOUGHERTY, 1998) 
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Segundo a conceituação do sociólogo Pierre Bourdieu, as relações de 

desigualdade de aprendizado no ambiente acadêmico não podem ser completamente 

explicadas pela desigualdade econômica. Entre o poder aquisitivo e o desempenho 

escolar existe uma diferença de construção de elementos simbólicos que são 

herdados inconscientemente, compondo o chamado “capital cultural”, como pode ser 

exemplificado por meio de valores éticos e culturais, do modo de fazer e lidar com as 

situações cotidianas, ou das disposições pessoais de como agir. 

O capital cultural, adquirido durante toda a vida, atua na estrutura social como 

uma espécie de moeda utilizada pelas classes dominantes para impor a sua cultura, 

propagando o ideal de cultura “correta” ou de cultura “boa”. Neste processo, 

instituições estruturantes, como a escola, têm um papel fundamental na reprodução 

da dominação, ao impor de forma padronizada seus princípios e desvalorizar as 

classes populares. Além da escola, a família também funciona como um importante 

instrumento na transmissão de capital cultural. 

Estendendo a discussão de Bourdieu (2013) para além da transferência de 

capital cultural entre as classes (dominantes ou dominadas) e gerações, ele definiu o 

“capital simbólico” como um recurso subjetivo de reconhecimento individual sobre o 

pertencimento a determinado grupo social. Para ele, os grupos sociais seriam 

definidos por duas dimensões conceituais e com mecanismos de identificação 

independentes: primeiro, a partir do critério objetivo de distribuição material (capital, 

propriedades, recursos etc.); e, segundo, derivado da objetividade das classificações 

e representações, produzidas pelos agentes a partir de um conhecimento prático das 

classificações (estilo de vida). 

As classificações simbólicas dos agentes são adquiridas nas relações sociais 

e dependem da interpretação dentro de uma lógica específica conhecida. Assim, são 

criados símbolos de distinção, ou seja, signos de reconhecimento que transformam 

capital material em capital simbólico. Esta forma de identificação pode ser traduzida 

pela propriedade de algum ativo, ou simplesmente pela prática comportamental, 

porém adquire sempre um carácter relacional, ou seja, requer um referencial de 

comparação. A desigualdade na distribuição de bens e serviços é sempre percebida 

socialmente como uma forma de distinção. 

A desigualdade entre as classes é propagada pela transferência deste capital 

simbólico e imaterial, composto por um conjunto de valores, experiências e vivências 
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no interior das famílias, que perpetuam o privilégio das classes média e alta. A renda 

econômica, um índice comumente utilizado por economistas como parâmetro de bem-

estar, não é o gerador de desigualdade, mas efeito de um processo de reprodução da 

sociedade moderna, que limita a expansão do capital social, uma vez que as relações 

pessoais ficam confinadas e reproduzidas sempre dentro das mesmas classes, 

mantendo a hierarquia social. 

Ainda que os membros da classe média possuam uma realidade diferente das 

classes mais abastadas, por ter que dedicar parte do seu tempo de vida trabalhando 

ou sendo preparados para o mercado profissional, é possível afirmar que a classe 

média possui privilégio de oportunidades. Estabelecida pelo privilégio de oferecer 

condições aos seus membros no desenvolvimento tanto de capital econômico quanto 

de habilidade individual, a classe média brasileira passa a ser o resultado de um 

processo histórico de assimilação ou apropriação de capital cultural, que pode ser 

exemplificado como a capacidade de reter ou gerar conhecimento técnico, escolar, 

político e ético. 

No contexto socioeconômico brasileiro, a indústria cultural dita grande parte 

dos valores da vida simbólica individual, de modo que esta é guiada pelos interesses 

econômicos e pela necessidade de sucesso nos moldes capitalistas (MELLO; 

NOVAIS, 2000). Sob essa perspectiva, o fracasso está completamente vinculado à 

incapacidade individual, partindo da premissa moderna de que todos têm as mesmas 

condições e oportunidades na vida, ou seja, são o mérito e a habilidade individual que 

levam ao sucesso e não qualquer fator familiar ou social. 

O sociólogo Jessé Souza (2011) considera que a diferenciação social vem de 

uma construção histórica e cultural individual, na qual a participação da família e do 

meio social são determinantes para promover um ambiente favorável ao 

desenvolvimento do mérito, assim, o indivíduo não é responsável sozinho por sua 

condição de vida. Diferente dos tempos pré-modernos, nos quais a superioridade 

natural dos que nasciam em famílias abastadas era transmitida às gerações seguintes 

por vínculos de sangue, na convivência contemporânea, os indivíduos não estão 

imunes às influências do seu contexto social, centradas em seu núcleo familiar, que 

por sua vez é capaz de promover os valores simbólicos básicos e perpetuar as 

desigualdades sociais entre as gerações. 
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As condições de desenvolvimento pessoal não dependem somente de dispor 

de um nível de renda que permita, por exemplo, o acesso à educação, desde a escola 

primária até a conclusão de um curso universitário, ou a inserção nos padrões 

almejados de consumo. Existe uma herança imaterial, que distingue os indivíduos de 

classes mais pobres e sem recursos daqueles que tiveram durante toda a vida uma 

família bem estruturada, a qual replica há gerações um ambiente saudável, seguro e 

que permite aos mais jovens realmente acreditar na experiência da educação. 

A desigualdade entre as classes é propagada pela transferência deste capital 

imaterial, que perpetua o privilégio das classes média e alta. Assim, considera-se 

equivocada a visão de que as privações da população menos favorecida e 

marginalizada poderiam ser facilmente revertidas se o Estado intervisse de forma 

precisa e pontual, dando suporte para que ela se igualasse às demais classes.  

Deste modo, neste trabalho, é aplicada uma tentativa de descontruir a visão 

simplista e confortável que o senso comum tem se apegado, de que, na sociedade 

moderna, os indivíduos estão em iguais condições de competição, portanto somente 

garantir liberdade e igualdade individual seriam suficientes para resolver os problemas 

sociais. Está sendo incorporado também o papel fundamental do capital social, 

construído a partir das relações pessoais e que tem como base o aprendizado afetivo 

transmitido no núcleo familiar. É a família que cria o elo do indivíduo com a sociedade 

como um todo, a partir dela, são apresentados os valores primários de sua 

compreensão de mundo, guiando suas ambições e expectativas em relação ao futuro.  

Em contrapartida, a especificidade da sociedade ocidental contemporânea está 

totalmente relacionada a heterogeneidade e complexidade dos subsistemas que se 

relacionam entre si, gerados em grande parte pelo aumento de funções e papéis 

sociais que surgiram com os processos de industrialização. A vida nas grandes 

metrópoles, ao mesmo tempo em que oferta aos indivíduos uma infinidade de grupos 

e redes sociais com identidades próprias, permite que estes mundos tão diferentes 

não sejam necessariamente sobrepostos, mas que se encontrem sem se penetrar8, 

dependendo da permissão ou pré-disposição de cada um para que isso ocorra. 

Não somente a diversidade e a fragmentação de papéis sociais são 

características das sociedades complexas, de modo que também devem ser 

 
8 Velho (2013) cita Robert E. Park para explicar como as redes de relações atravessam o mundo social. 
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consideradas as constantes instabilidades e dinâmicas que fazem com que essas 

identificações pessoais sejam alteradas e reconfiguradas a qualquer momento. 

Durante sua trajetória de vida, as pessoas têm mobilidade que influenciam 

diretamente sua rede social mais presente, como no ambiente de trabalho, na vida 

escolar, na vizinhança, definido seus costumes e estilos de vida. Essa exposição a 

experiências múltiplas enriquece o indivíduo, ampliando seus campos de possibilidade 

na busca de sua originalidade. 

Quanto mais exposto estiver o ator a experiências diversificadas, quanto mais 
tiver de dar conta de ethos e visões de mundo contrastantes, quanto menos 
fechada for sua rede de relação ao nível do seu cotidiano, mais marcada será 
a sua autopercepção de individualidade singular. Por sua vez, a essa 
consciência da individualidade – fabricada dentro de uma experiência cultural 
específica – corresponderá uma maior elaboração de projeto. (VELHO, 2013, 
p. 107) 

Não é nova a relação estabelecida pela humanidade entre renda e realizações. 

De fato, uma melhor condição econômica gera mais conforto e oportunidades de 

desenvolvimento individual e social, porém, é questionável sobre até que ponto essa 

renda proporciona à sociedade as reais liberdades substantivas e constitutivas9. 

Contrapondo as teorias econômicas de bem-estar (NERI, 2008) com uma perspectiva 

mais social, o desenvolvimento econômico, os avanços tecnológicos e a 

modernização social não garantem as liberdades individuas essenciais, que devem 

ser praticadas através do poder de livre escolha, estendendo-se desde o exercício de 

direitos políticos e participação emancipada no mercado de trabalho, até a garantia 

de uma vida digna. 

Ao contrário das sociedades totalizadoras, a individualização e a biografia são 

instrumentos que possibilitam o sujeito contemporâneo a fazer suas próprias escolhas 

e definir seus papéis sociais, e assim, o projeto individual torna-se um efeito dessas 

diferentes visões de mundo, valorizadas pela diversidade das redes culturais10. A 

expansão da capacidade das pessoas de levar a vida como realmente valorizam, 

fortalece a sociedade como um todo, qualificando um real desenvolvimento. 

 
9 O pesquisador indiano Amartya Sen trabalhou a ideia de que o desenvolvimento econômico e pessoal não podem 
ser limitados pelo aumento da renda e pela oportunidade de emprego, de modo que é necessário que os indivíduos 
tenham liberdades plenas e exerçam seu poder de escolha, baseados no que é mais valioso para si e não sejam 
somente moldados por sua estrutura social. (SEN, 2000) 

10 O antropólogo brasileiro Gilberto Velho (2013) discute conceitos de memória e projeto, que podem enriquecer a 
discussão teórica sobre a busca por uma identidade social. Memória e projeto se associam e articulam de forma a 
darem finalidade à vida, às ações e à identidade de um indivíduo, garantindo sentido às suas experiências 
pessoais. 
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O projeto de vida está inserido em uma cultura subjetiva individual, adquirida 

ao longo da vida pela influência sociocultural a qual o indivíduo foi submetido. Nas 

atuais sociedades complexas, os indivíduos tentam se proteger do risco da 

fragmentação, gerado pelo excesso de exposição das grandes metrópoles e pelo 

constante conflito de diferentes valores e estilo de vidas, articulando seus projetos 

para garantir sua individualidade. A partir de sua trajetória individual, contemplando 

estratégias, ambições, emoções e sentimentos próprios, pode ser elaborado um 

projeto que alcance sua diferenciação e marque sua experiência original, mesmo que 

em alguma medida este represente riscos ou perdas, os quais serão calculados dentro 

de padrões socioculturais conhecidos. O projeto é entendido como meio de 

comunicação do indivíduo com o resto da sociedade, isto é, como sua forma de 

negociação com a realidade, buscando se diferenciar individualmente. 

 

 

1.3 Estrutura de pesquisa 

 

 

 No início deste projeto, três hipóteses foram consideradas como determinantes 

para o seu desenvolvimento, sendo todas centradas na perspectiva individual do 

processo de migração para o campo. Vale ressaltar que, ao longo dos próximos 

capítulos, serão apresentadas reflexões e interpretações sobre atuação dos migrantes 

na esfera social, no entanto, essas análises são resultado de pesquisas teóricas e de 

campo realizadas para este projeto, ou seja, não eram previamente conhecidas 

quando este foi planejado. Sumariamente, as premissas adotadas foram definidas da 

seguinte maneira: 

• A classe média brasileira acumula privilégios, tanto intelectuais, quanto 

financeiros, para optar por um estilo de vida capaz de romper com o senso 

comum de elevado padrão de consumo.  

• O modelo de vida e trabalho, proposto pelos movimentos agroecológicos, 

propaga um ambiente cooperativo e integrado com a natureza, gerando 

satisfação individual. 
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• Alguns indivíduos originários da classe média urbana optam por mudar de vida 

como uma forma de se distinguir dentro do seu estrato social, adotando um 

projeto individual autêntico de vivência agroecológica. 

No conteúdo descritivo do Capítulo 2, Classe média capitalista, a pesquisa 

teórica foi conduzida com o objetivo de mapear a constituição histórica da classe 

média urbana brasileira, determinada pelas políticas econômicas e mudanças sociais 

ocorridas a partir dos anos 1950, quando o Brasil iniciou o processo de modernização 

material e simbólica da nação. Neste exercício, além das características objetivas de 

conceituação de classe média, surgiram aspectos subjetivos que suportaram a 

interpretação das motivações da espontânea migração para o campo.  

Em relação à formação desses critérios subjetivos, as concepções de distinção 

social e diferenciação simbólica (BOURDIEU, 2013) foram aplicadas para 

compreender como a classe média lida com as necessidades criadas pela vida 

urbana, especialmente relacionada ao fato de ter o consumo como seu principal 

símbolo de distinção social, direcionando seus esforços e recursos adquiridos ao 

longo da vida para ascensão ou manutenção deste status. 

Para o mesmo período, enquanto a vida nas cidades se tornava cada vez 

menos autônoma e dependente de produtos industrializados, o Capítulo 3, 

Agroecologia e novas ruralidades, retrata o contexto de surgimento dos movimentos 

agroecológicos e como estão sendo organizados no Brasil, fazendo uma breve 

descrição sobre as mudanças observadas no campo após a adoção do uso intensivo 

de insumos agrotóxicos, caracterizada como consequência da Revolução Verde11. 

Como será demonstrado, a prática de cultivo agropecuário sustentável, 

inspirada pela agroecologia, tem um apelo de transformação tanto para agricultores 

familiares, até então imersos na método de agricultura convencional, quanto para 

pessoas originárias do meio urbano que aderiram a um estilo de vida no campo, 

entusiasmados pela vontade de viabilizar um novo projeto de vida e pela 

conscientização ecológica. Estes indivíduos serão apresentados no presente trabalho 

como “neo-rurais”. 

 
11 Referente ao processo de mecanização agropecuária ocorrido em escala mundial a partir da década de 1970, 
com a adesão ao uso massificado de produtos químicos no tratamento das culturas. No terceiro capítulo, as origens 
e as consequências da Revolução Verde serão melhor detalhadas.  
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Com o aprofundamento da pesquisa teórica, muitas questões foram 

levantadas, no entanto, avaliando a constituição histórica da sociedade brasileira e 

relacionando os padrões de consumo estabelecido entre as classes, foi possível 

compreender algumas das motivações que levam certos indivíduos da classe média 

a repensar e propor, se não uma ruptura, ao menos uma revisão de valores éticos e 

políticos, para garantir uma harmonia entre suas ambições de conforto e as restrições 

de renovação do meio ambiente. 

Diante disso, surge o questionamento sobre quão preparada está a sociedade 

ou parte dela para substituir a prevalência do individualismo por um modelo 

cooperativo nas relações econômicas e socioambientais? Os movimentos 

agroecológicos surgem como uma opção alternativa neste caminho, no entanto, 

requerem que as pessoas reaprendam a viver com menos, o que não 

necessariamente significa viver de uma maneira pior, mas viver com o que realmente 

importa. 

Em meio à estressante vida urbana, especialmente nas regiões em torno das 

grandes metrópoles brasileiras, observa-se, a cada dia, novas narrativas de pessoas 

que desejam mudar a sua rotina cotidiana, vislumbrando a possibilidade de migrar 

para o campo com a proposta de exercer um projeto de vida agroecológica.  

Para avançar nas interpretações e no entendimento do alcance desta proposta 

de migração, o Capítulo 4, Experiências de vida, foi construído a partir de uma série 

de entrevistas, realizadas majoritariamente durante o ano de 2020, baseada em 

diálogos individuais com pessoas de classe média urbana, que se dispuseram a 

migrar para o campo em busca de uma melhor qualidade nas relações sociais e em 

harmonia com o meio ambiente. As entrevistas foram esquematizadas e 

fundamentadas na metodologia da história oral. 

Sem ambição de fazer um trabalho estatístico ou extrapolar os dados para 

abranger o restante da população brasileira, foram realizadas algumas entrevistas 

individuas12 com o objetivo de dialogar com pessoas que optaram por experimentar 

uma migração para o campo. As histórias de vida repletas de entusiasmo trazem 

informações qualitativas de como os grupos migrantes estão se formando, suas 

 
12 O formulário utilizado para a realização das entrevistas e os dados quantitativos consolidados estão dispostos 
no Apêndice A e Apêndice B, respectivamente. 
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origens, valores, posicionamento político, e um primeiro esboço sobre o 

reconhecimento de uma nova identidade. 

Dessa forma, como recomendado pelo sociólogo austríaco Michael Pollak 

(1992), a prática de entrevistas individuais foi utilizada como valiosa ferramenta na 

concepção de história oral, apresentada como um recurso para a construção histórica 

de memória e identidade social, sobretudo considerando que não há “diferença 

fundamental entre fonte escrita e fonte oral” (POLLAK, 1992, p. 207).  

Outro aspecto favorável à prática de história oral é a possibilidade de refletir e 

documentar o tempo presente, ou seja, a história contemporânea. Neste sentindo, o 

uso de entrevistas foi determinante para a interpretação e a conexão entre o 

referencial teórico e as hipóteses previamente concebidas para o trabalho, além de 

ter sido cuidadosamente registradas como fonte documental, podendo ser revisitadas 

em eventuais pesquisas futuras13.  

O planejamento das entrevistas foi definido somente após a realização da 

pesquisa teórica sobre classe média brasileira e agroecologia no Brasil (discussões e 

análises presentes nos capítulos 2 e 3 da presente dissertação), permitindo assim o 

amadurecimento dos argumentos e objetivos deste trabalho14. A partir de então, foram 

definidos critérios para a condução das entrevistas, assim como: quem seria 

entrevistado, quando, como e onde; com qual tipo de roteiro; com quais perguntas, e 

até mesmo como seriam registrados e transcritos os depoimentos. Como mencionado, 

a exposição do resultado das entrevistas está presente no último capítulo. 

Baseado no conteúdo coletado pelas entrevistas efetivadas exclusivamente 

para este projeto, este último capítulo revela alguns trechos reportados pelos 

entrevistados para colaborar com as análises feitas pela autora sobre a evolução de 

cada fase da migração para o campo e sobre as expectativas dos migrantes em 

relação ao futuro, tanto na perspectiva individual, quanto social.  

  

 
13 O material coletado durante as entrevistas está armazenado e permanece em posse da própria autora. 

14 A formulação da pesquisa teórica como precedente ao planejamento das entrevistas é uma metodologia de 
história oral recomendada no Manual de História Oral, de Verena Alberti (2013).  
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2 CLASSE MÉDIA CAPITALISTA 

 

 

Considerando que a identidade da classe média capitalista foi constituída a 

partir das relações socioeconômicas e das alterações no sistema produtivo, este 

capítulo apresenta um descritivo histórico da evolução das ocupações e opções de 

renda para membros desta classe, desde o início do processo de industrialização do 

Brasil, ou dos anos 1950 até os dias atuais. Diante disso, discorre-se sobre a 

modernização nos hábitos de consumo, e sobre como o próprio consumo é utilizado 

como principal símbolo de distinção social da classe média, aliado a uma reprodução 

de privilégios e ao comportamento subordinado político e intelectual em relação à 

classe dominante.  

 

 

2.1 Constituição da classe média capitalista 

 

 

Para entendimento da constituição identitária da classe média, é necessário 

revisitar o processo de desenvolvimento do próprio capitalismo, marcado por algumas 

alterações no sistema produtivo que determinaram a evolução das camadas 

intermediárias, originando sua composição heterogênea, sem unidade ou 

representatividade histórica (POCHMANN, 2014). Pensar a trajetória de configuração 

global da classe média e de como os hábitos de consumo foram sendo alterados ao 

longo do tempo, revela como cotidianamente às demandas da vida na cidade foram 

sendo adequadas e absorvidas pela crescente classe média urbana. 

 

 

2.1.1 Configuração global 

 

 

No decorrer destes quase três séculos de predominância do sistema capitalista, 

a estrutura social está se configurando de maneira cada vez mais complexa 
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(POULANTZAS, 1975 CAVALCANTE, 2014). A dinâmica do modo de produção 

reproduzido por uma ordem político-econômica mundial – consolidada a partir de um 

centro de concentração de capital e estruturas satélites, desenvolvidas na periferia 

deste sistema – propiciou a constituição de camadas médias desiguais entre os países 

centrais e periféricos. 

Segundo a interpretação marxista, no modo de produção capitalista, as classes 

sociais são diferenciadas por meio da relação de exploração do trabalho, dessa forma, 

as classes intermediárias seriam provisórias, originárias de uma parcela da burguesia 

que se estabelecia como pequenos empreendedores até ser absorvida pelo grande 

capitalista. Após a Primeira Revolução Industrial (1750-1790)15, período caracterizado 

pelo capitalismo de livre concorrência com preços determinados pela lei de oferta e 

demanda, surgem serviços urbanos para suportar o novo modelo de comercialização, 

que proporcionam a emergência de um tipo de classe intermediária, capaz de 

gerenciar seus negócios de forma autônoma. As consecutivas mudanças no sistema 

de produção capitalista, reinventadas a cada ciclo para acompanhar a evolução dos 

mecanismos de acumulação de capital ao longo dos séculos, mantiveram as classes 

médias como parte da estrutura social contemporânea, porém prevalecendo a relação 

de exploração econômica, típica do modo de produção capitalista. 

Com o rompimento da cultura agrária, a previsão pessimista sobre os riscos do 

crescimento demográfico, previstos pela Teoria Malthusiana, deixou de fazer sentido 

na medida em que a solução viria pelo aumento da produção e não pela necessidade 

do controle de natalidade, como Malthus havia sugerido16. A possibilidade de produzir 

muito mais do que as necessidades humanas transforma a desigualdade de acesso 

aos bens e às novidades civilizatórias em algo natural, salientando a distinção social 

pelo poder aquisitivo e a pobreza construída pelo capitalismo17.  

A Segunda Revolução Industrial (1850-1950)18 modifica a lógica de 

acumulação de capital com a formação dos grandes oligopólios. Preços de 

 
15 Período indicado apenas como referência. 

16 Referência à teoria do clérigo britânico Thomas Robert Malthus, que, em 1798, publica um ensaio sobre 
comportamento demográfico e sua relação com a produção de alimentos. Em sua argumentação, a população 
crescia em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos era reproduzida em uma escala de 
progressão aritmética, demonstrando sua preocupação com o acelerado crescimento populacional.  

17 A desigualdade de bens e serviços seria entendida como uma injustiça social somente no século XX, quando 
políticas de garantia de condições mínimas de bem-estar social passaram a ser adotadas.  

18 Período indicado apenas como referência. 



28 
 

 
 

mercadorias não são mais determinados tão livremente como anteriormente19, as 

margens de lucro são incorporadas ao valor de venda, proporcionando o crescimento 

das grandes empresas, e os países de industrialização tardia começam a aparecer no 

cenário mundial. 

A aplicação de técnicas de planejamento e controle de produção ganham 

espaço nas indústrias com a implementação do modelo de gestão fordista20, 

ampliando as funções administrativas e de gerenciamento das empresas. Neste 

cenário, uma série de postos de trabalhos surgem para monitorar os trabalhadores 

diretamente ligados à produção, a fim de garantir que o capital investido seria 

retornado aos capitalistas, ou seja, funções intermediárias que começaram a encorpar 

uma classe média, que por definição pertence à classe trabalhadora e assalariada, 

mas apresenta certa distinção por conta do seu nível de remuneração e é tratada com 

mais prestígio na escala social. 

O aumento na alocação de pessoal para atendimento dos serviços públicos e 

manutenção do Estado de bem-estar social, característico dos 30 anos que 

sucederam o período pós Segunda Guerra Mundial, também favoreceu o processo de 

ampliar as camadas médias da sociedade, que, com garantia de renda estável, se 

lançam ao modelo de consumo de massa. 

Nos países desenvolvidos21, assim como a França, as políticas protecionistas 

adotadas no pós-guerra fortaleceram a indústria nacional, desconcentrando a renda 

com a ampliação da disponibilidade de emprego. Com isto, os trabalhadores elevaram 

seu poder aquisitivo, fazendo com que o acesso ao consumo se configurasse de forma 

mais homogênea no país. Não existiu, portanto, uma redefinição na estrutura de 

 
19 Segundo Hobsbawn (2007), após os efeitos da Grande Depressão dos Anos 1930, a economia mundial percebeu 
que não era possível praticar livre mercado (laissez-faire), a partir de então, o capitalismo se desenvolveu com a 
conciliação entre governo e mercado.  

20 Sistema de Gestão Fordista ou Fordismo foi um modelo de organização de produção industrial, criado por Henry 
Ford em 1914 e aplicado à linha de montagem de sua fábrica automobilística nos Estados Unidos. A inovação 
deste sistema de produção foi baseada na adequação da linha de montagem, subdividindo as tarefas de produção 
de modo que cada trabalhador executasse somente um tipo de atividade, e a cada etapa, o produto circulasse 
progressivamente entre as estações de trabalho, até estar completamente acabado. Este modelo introduziu 
agilidade e barateamento nos custos de produção, permitindo a expansão da produção em massa e, 
consequentemente, revolucionando o mercado de consumo. 

21 O fenômeno de crescimento das economias dos países desenvolvidos no período pós-guerra, ficou conhecido 
como Era de Ouro. O mundo capitalista passou por uma melhoria de vida real, com aumento da renda, estabilidade 
de emprego, melhoria na produção de alimentos, aumento populacional e expansão do poder de consumo 
(HOBSBAWN, 2007). 
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classes sociais, mas um fortalecimento da classe trabalhadora, a qual passou a ter 

um padrão de vida melhor e direitos trabalhistas garantidos. 

Ao final dos anos 1970, os países ricos e maduros industrialmente começaram 

a adaptar suas cadeias de produção para eliminar os custos elevados de estoque, 

tanto de insumos, quanto de produtos acabados, sincronizando produção e 

demanda22. A sofisticação das atividades de gerenciamento e o desenvolvimento de 

novas tecnologias, mais uma vez, requisitaram outro perfil de trabalhadores mais 

qualificados, diversificando as funções e alterando novamente a composição das 

ocupações das classes médias. 

O século XX acompanhou a transição do típico capitalismo, dominado pelos 

grandes grupos empresariais, os quais conquistaram o sucesso no ganho de escala 

de produção com a prática de gestão fordista, para em suas últimas três décadas, ver 

o mercado de trabalho ter que se adaptar às demandas do capitalismo pós-industrial23, 

inovado pela difusão do Toyotismo, filosofia japonesa de gestão empresarial. O 

sucesso deste sistema de gerenciamento de produção de mercadorias está na 

qualificação da mão de obra, treinada para atuar em qualquer etapa do processo de 

produção e apta a operar maquinário automatizado, programado para produzir a 

quantidade necessária e adequada à demanda.  

Além de funções relacionadas à operação e gestão direta da produção, como 

mapeamento do mercado consumidor, surgem novas funções especializadas, assim 

como atividades para garantir a qualidade dos produtos, pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias, entre outras. A ampliação do espectro de atividades 

necessárias para reproduzir o capital levanta o debate sobre o aumento do trabalho 

improdutivo24. Estas atividades são tipicamente desenvolvidas por membros da classe 

média, caracterizando o distanciamento entre o emprego de tempo dispendido no 

trabalho e o resultado final daquilo que é produzido.  

 
22 Referência ao modelo de gestão de produção conhecido como Toyotismo ou Just in time, implantado 
originalmente na década de 1960, em um fábrica da Toyota no Japão. 

23 O termo “pós-industrial” será utilizado no presente trabalho para se referir ao período iniciado após meados dos 
anos 1970, quando o sistema capitalista é impulsionado por uma nova alteração tecnológica, voltada para o 
processamento de informações, o fortalecimento das telecomunicações, e o desenvolvimento de uma cadeia de 
valor baseada em serviços e não mais em produtos como anteriormente. 

24 O resultado do trabalho improdutivo é mais distante da relação de uso do produto final, são atividades 
necessárias, porém exercidas por trabalhadores que não agregam valor diretamente ao produto final, tais como 
funções administrativas, de segurança, limpeza, fiscalização, organização da produção, entre outras, ou ainda 
funções bancárias e comerciais. Na esfera do Estado, estas atividades são exercidas para manter o direito da 
propriedade privada da burguesia, tal como juristas, exército, policiais etc. 
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Fatores como a necessidade de maior qualificação, o aumento da mecanização 

e a transferência das plantas manufatureiras para os países periféricos reconfiguram 

o mercado de trabalho mundial no final do século XX. A homogeneidade dos 

trabalhadores do modelo fordista foi substituída por um assalariamento multipolar, no 

qual o conhecimento, ou seja, a habilidade de desempenho do trabalho improdutivo é 

sobrevalorizada em relação ao trabalho produtivo. A terceirização passa a fazer parte 

das gestões empresariais, reduzindo a remuneração e gerando instabilidade de 

empregos. As melhores funções de posicionamento estratégico são ocupadas pelos 

detentores de informação. 

Um dos efeitos desta configuração diversificada é a multipolarização de 

identidades dos assalariados de base informacional, que não compartilham suas 

demandas e necessidades com as dos operários, nem ao menos conseguem 

reconhecer entre si as mesmas reivindicações. O surgimento de várias 

representações de categorias profissionais abriu espaço para o enfraquecimento dos 

movimentos sindicais e para a dificuldade de articulação de um pauta comum em prol 

do atendimento geral de saúde, educação ou segurança, anteriormente providos pelo 

Estado de bem-estar social. Segundo o economista Márcio Pochmann (2014), a 

ampliação proporcional das classes médias em relação à classe trabalhadora é 

conveniente para o Estado e corrobora com a ampliação do mercado de consumo 

quando esses indivíduos idealizam a solução de atendimento de serviços básicos pelo 

mercado, afirmando a suposta eficiência da solução neoliberal25.  

Na atual divisão internacional do trabalho, caracterizada por um modelo de 

capitalismo monopolista transnacional, ainda que composta de forma diversa, a classe 

média está presente na maioria das estruturas sociais. No final do século XX, os 

países de capitalismo avançado implementaram de forma sucessiva práticas 

econômicas e políticas neoliberais. Como resultado, o Estado teve seu papel 

redefinido e diminuta influência nos processos de regulamentação, ampliando o poder 

das corporações transnacionais, especialmente dos grandes bancos.  

Em relação à economia global, desde o último quartil do século XX, o 

capitalismo contemporâneo vem se configurando com base no descrédito sobre os 

 
25 O termo “neoliberal” será utilizado para se referir ao conjunto de políticas econômicas adotadas pelos países 
centrais liderados pelo Reino Unido e Estados Unidos, a partir dos anos 1980. O princípio é a redução da 
participação do Estado na economia, dando mais liberdade aos mercados, com o objetivo de atingir crescimento 
econômico e tentativa de melhoria das condições sociais. 
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ideais do socialismo real e do Estado de bem-estar social, como opções para qualquer 

tipo de alteração no modo de produção capitalista. A ambição neoliberal estimulou o 

superdimensionamento fictício de uma nova classe média, com o objetivo de substituir 

as políticas sociais universais por medidas de menor custo, deixando ao Estado 

somente a responsabilidade de cuidar dos mais miseráveis. 

Os países desenvolvidos, que já tinham atingido sua maturidade industrial com 

as inovações tecnológicas e a revolução informacional, passaram a investir em base 

de serviços especializados, consolidando o deslocamento da planta manufatureira do 

Ocidente para a Ásia. Esta cadeia global de produção de bens industrializados e 

serviços de pouca qualificação usufrui do baixo custo da mão de obra e da flexibilidade 

do sistema de regulamentação trabalhista dos países de industrialização tardia para 

criar uma sociedade low cost. 

Nos países com predominância de capital industrial, a classe média compõe 

de forma densa a pirâmide social, se mantendo assalariada e não proprietária, porém 

com certa oportunidade de mobilidade e ascensão. No caso de economias com maior 

exploração dos recursos naturais, a camada média é comumente formada por 

pequenos proprietários e negociantes, típico de estruturas agrárias.  

Os países da América Latina, incluindo o Brasil, que passaram pelo processo 

de abertura comercial e integração ao sistema globalizado de produção somente em 

meados da década de 1980, acabaram se especializando no fornecimento de 

recursos naturais e no intenso uso de mão de obra. A participação relativa da classe 

média na pirâmide social é maior nos países que passaram pelo processo de 

industrialização. Os países com base em serviços mantêm grande parcela da 

população assalariada, compondo as classes médias urbanas. 

No caso brasileiro, com o aumento da renda das classes mais baixas da 

população na década de 2000, chegou-se a cogitar que o país teria mudado sua 

composição na estrutura social e se transformado em um país de classe média. 

Porém, não aconteceu no Brasil um processo de amadurecimento industrial 

semelhante ao dos países desenvolvidos, que propiciou uma diferenciação no perfil 

dos trabalhadores assalariados de maior rendimento, os quais incorporam a chamada 

classe média (SOUZA, 2010; POCHMANN, 2014; KREIN, 2014). Acompanhando o 

crescimento econômico, os governos dos países da Europa e Estados Unidos 
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suportaram as seguridades da população com as garantias de renda e serviços 

públicos de qualidade (HOBSBAWM, 1996). 

 

 

2.1.2 Hábitos de consumo 

 

 

Na Inglaterra da segunda metade do século XIX, prevalecia o capitalismo 

industrial, reproduzido especificamente por homens burgueses de personalidade e 

liderança próprias, exercidas tanto em seus empreendimentos, quanto no interior de 

seus lares. Com a mesma autoridade com que geriam suas fábricas e negócios, 

mantinham a hierarquia doméstica muito bem estabelecida, representando o único 

provedor de recursos e da casa, de modo que a mulher burguesa era então 

responsável por administrar o lar, tendo vários empregos domésticos à sua 

disposição.  

No universo burguês, apresentado pelo historiador Eric Hobsbawn26, a família 

é algo a ser preservado, tanto que existia grande preocupação masculina em não se 

expor ou se arriscar em relações extraconjugais inconsequentes. Desse modo, a 

unidade familiar não era apenas a base da estrutura social burguesa simplesmente 

por deter laços emocionais e afetivos, mas representava uma garantia de manutenção 

da reprodução de capital e das propriedades, com casamentos realizados dentro 

deste mesmo grupo social. Curiosamente, uma sociedade na qual os valores 

econômicos vigentes valorizavam a competitividade, a livre inciativa, o 

empreendedorismo, a oportunidade e a igualdade de direitos para práticas de 

negócios, se estruturou em torno de uma unidade familiar patriarcal, mantida pela 

hierarquia e dependência pessoal (HOBSBAWM, 1996). 

A estabilidade de uma família harmoniosa, vivendo confortavelmente em uma 

casa luxuosa, era uma espécie de extensão da propriedade do homem burguês. Neste 

 
26 O historiador já alertava sobre a dificuldade de delimitar os estratos sociais de burguesia, pequena-burguesia, 
classe média alta ou baixa, e classe trabalhadora. Logo, adotou a característica de qualificar a burguesia como o 
grupo de pessoas com poder e influência, mesmo que não fossem derivados de nascimento ou status 
(HOBSBAWM, 1996). Para classe média, devido à complexidade social deste grupo, considerava a linha divisória 
econômica para distinguir os limites superior e inferior em relação à classe trabalhadora. No presente trabalho, são 
adotados os termos “classe dominante” e “dominada” (média ou trabalhadora) para referenciar a sociedade 
brasileira.  
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ambiente doméstico, entre bebidas e charutos, este homem poderia reforçar sua 

superioridade e bom gosto, se cercando de todos os tipos de bens materiais, assim 

como mobília, objetos de decoração, livros, instrumentos musicais, utensílios gerais, 

e artigos de consumo não duráveis de higiene pessoal ou estética. Com isso, 

inaugurava um estilo de vida no qual a personalidade poderia ser representada por 

tudo aquilo que pudesse ser possuído ou comprado, especialmente artigos e objetos 

de boa qualidade, uma vez que custo não era exatamente uma preocupação na 

realidade burguesa. O culto à beleza e à estética também eram traduzidos pelo modo 

de se vestir, de forma que aparência e roupas apropriadas credenciavam sua 

autoridade, mostrando sabedoria para se apresentar de maneira elegante em 

ambientes públicos e manter seu poder e influência sem questionamentos.  

Essa dualidade entre solidez e beleza expressava uma grande divisão entre 
material e o ideal, o corpóreo e o espiritual, muito típica do mundo burguês, 
já que espírito e ideia dependiam da matéria e podiam ser expressos somente 
através da matéria, ou pelo menos através do dinheiro que pudesse compra-
la. (HOBSBAWM, 1996, p. 323) 

Desde do final do século XIX, as classes médias e a pequena burguesia, dentro 

de suas possibilidades de orçamento restrito, tentavam seguir o modo de vida da 

classe superior, tomando os bairros adequados a seu poder aquisitivo como os 

subúrbios, nitidamente distintos dos espaços resididos por trabalhadores. As casas 

típicas de classe média também contavam com funcionários domésticos, a exemplo 

de babás, cozinheiras ou criadas encarregadas pelos serviços do lar, de modo que a 

diferença em relação aos burgueses estava na quantidade reduzida de pessoal 

disponível. Esta característica de empregar um trabalhador doméstico também 

reforçava sua diferença em relação à classe trabalhadora, que, obviamente, não tinha 

condições de contar com esse tipo de recurso (HOBSBAWM,1996).  

 Preocupados com suas limitações financeiras, as famílias de classe média, em 

especial de classe média baixa, entenderam que o controle de natalidade poderia ser 

uma opção para melhorar a sua condição de vida, uma vez que reduziria os custos do 

orçamento doméstico (HOBSBAWM,1996)27. Esse tipo de raciocínio, voltado para a 

articulação de um planejamento financeiro de médio prazo, demonstra o quanto a 

lógica e a habilidade de manuseio do dinheiro, assim como a disposição de cálculos 

 
27 Taxa de natalidade na Inglaterra para as classes altas e médias é reduzido a partir de 1870. 
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tipicamente capitalistas, estão inseridas na vida cotidiana da sociedade moderna 

(VISSER, 2017).  

Praticamente um século após a concepção do estilo de vida burguês ter sido 

apresentado à sociedade inglesa, a difusão dos produtos industrializados, portáteis, 

modernos e carregados de novidades para execução de atividades profissionais ou 

pessoais era propagada por todo o mundo capitalista. A veiculação de um modelo de 

vida, facilitado por todos os benefícios dos eletrodomésticos, impulsionou uma 

verdadeira revolução na vida daqueles que poderiam pagar por ferramentas e 

máquinas domésticas capazes de transformar o tempo gasto, em atividades 

corriqueiras, em tempo disponível para o lazer, apresentando à sociedade da época 

o deslumbre do american way of life. Este modo de vida ultrapassou o consumo 

doméstico e trouxe a oportunidade do “fazer” ser substituído pelo “comprar”, 

oferecendo bens e serviços ao alcance de todos.  

 A origem do american way of life está relacionada aos princípios de 

democracia, direito à vida e liberdade individual valorizadas pelos cidadãos 

estadunidenses desde a instituição da sua Declaração de Independência, em 1776. 

O modelo comportamental enraizado na cultura deste país foi amplamente utilizado 

como uma imagem de sucesso comparada às diferenças de estilo de vida soviético, 

durante a Guerra Fria. Existia um senso comum de que todo e qualquer cidadão 

poderia elevar seu padrão de vida, desde de que se esforçasse no trabalho e 

desenvolvesse habilidades individuais. Assim, esse estilo de vida propagou a 

naturalização da competitividade, do incentivo ao produtivismo e ao 

empreendedorismo, e ao ideal de superioridade da democracia estadunidense. 

A expansão da mídia e da comunicação em massa vendeu um mundo ideal, 

representado por imagens de pessoas bem-sucedidas, inteligentes e bonitas, 

associado ao estilo de vida no qual status social poderia ser conquistado através do 

consumo, do individualismo e da autossuficiência. Em esfera global, o alcance e a 

velocidade da comunicação, facilitados pela Internet, convergiram no padrão de 

consumo mundial, reduzindo a proporção do consumo entre bens industrializados e 

aquisição de serviços especializados e deixando a sociedade pós-industrial cada vez 

menos autônoma e dependente de tecnologia. 

A economia globalizada entra no século XXI dominada pelo capital financeiro 

das grandes corporações transnacionais, em especial dos bancos, os quais 
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cresceram apoiados pela desregulamentação dos Estados e no espaço deixado pela 

diminuição da participação dos bancos públicos. A indústria adota a estratégia de 

uniformizar o modelo de consumo mundial e lança sucessivamente produtos de baixo 

custo, com obsolescência programada para criar demanda por falsas necessidades. 

A ampliação das riquezas nem sempre ocorre com a contrapartida do aumento 

consistente de produção. Crescem também os lucros gerados por produtos 

financeiros e serviços tecnológicos sem um crescimento da renda real da população, 

de modo que esta se ilude com um potencial cada vez maior de adquirir supérfluos, 

sem consciência de não estar melhorando de fato a sua qualidade de vida. A 

possibilidade de consumo das massas funciona somente como um deslumbramento 

de ascensão social, pela chance de se aproximarem dos estratos sociais superiores 

e da sensação de pertencimento ao sistema capitalista globalizado. 

 

 

2.2 Classe média brasileira 

 

 

A partir dos anos 1950, a política econômica brasileira define a industrialização 

como alta prioridade de investimento, abrindo o país para um mundo de novidades e 

mudanças veiculadas pela mídia e pelos novos padrões de consumo dos países ricos. 

Assim, as inconstantes políticas econômicas vivenciadas pelo Brasil nas últimas sete 

décadas foram caracterizando como a classe média brasileira foi influenciada pelas 

transformações internas e mundiais, em especial em sua  composição de classe 

diversificada e a heterogênea, no entanto,  com ambições comuns. 

 

 

2.2.1 Políticas de industrialização 

 

 

Com a longa prevalência da aristocracia agrária, o processo de industrialização 

brasileiro se inicia tardiamente (FONSECA; SALOMÃO, 2017). Somente depois dos 

anos 1930, que o governo de Getúlio Vargas adotou um compromisso político de 
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industrializar o país a qualquer custo, se tornando uma espécie de “sócio” no 

desempenho desta empreitada. A manutenção estendida de uma economia 

essencialmente agrária, fez com que o Brasil ficasse destinado à dependência de 

tecnologia e capital estrangeiro em todos os seus ciclos de industrialização 

(FURTADO, 1990). 

O Estado brasileiro, assim como ocorreu em outros países da América Latina 

(DOMINGUES, 2009), se posicionou de forma corporativista, mediando politicamente 

as relações econômicas criadas entre os trabalhadores e as empresas. Em sua 

estratégia desenvolvimentista, o governo adotou a diretriz de substituição de 

importações, gerando, além de medidas protecionistas, a instituição da indústria de 

base no Brasil. 

Os bens industrializados e os recursos energéticos, que protagonizaram a 

Segunda Revolução Industrial nos países ricos – assim como aço, produtos químicos, 

mecânicos, eletricidade e petróleo –, passaram a ser produzidos localmente com o 

suporte do governo federal na criação de demanda agregada e ampliação do setor de 

infraestrutura. A industrialização foi fortemente estimulada pelo governo federal em 

dois períodos de grande destaque: no primeiro governo Vargas, entre os anos de 1930 

e 1950, com a implantação das indústrias de base de bens não duráveis e 

intermediários, como cimento, siderurgia etc.; e no decorrer de 25 anos, iniciados com 

o Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) e estendidos até 

o final dos anos 1970, com o Plano de Desenvolvimento do governo de Ernesto Geisel 

(1975-1979)28.  

Politicamente, nos dois ciclos de maior incentivo à indústria nacional, a 

fragilidade das estruturas democráticas do país foi preservada, uma vez que seus 

regimes autoritários (1937-1945 e 1964-1985) mantiveram a concentração do poder 

econômico no domínio de algumas famílias influentes, baseada no antigo modelo 

colonial de exportação agrária, não permitindo uma real mudança social estrutural na 

base da pirâmide social29.  

 
28 Considerados 25 anos de estímulo à industrialização, através de políticas de substituição de importação e 
diversificação da estrutura produtiva nacional. 

29 Celso Furtado, em 1974, considerava que o Brasil havia sido inserido no capitalismo industrial mantendo 
estrutura similar de exploração colonial, que provia um aumento de produtividade, sem considerável alteração nas 
técnicas de produção. Assim, somente parte do excedente da atividade econômica ficaria retido no país, 
favorecendo as classes dominantes locais e financiando seu padrão de consumo. (FURTADO, 1974; FURTADO, 
1990; MELLO; NOVAIS, 2000). 
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Durante o Estado Novo, a economia brasileira adotou um perfil de 

industrialização espelhado no modelo de países desenvolvidos, em uma espécie de 

capitalismo periférico com sistema de produção fordista. Apesar dos avanços da 

Constituição de 1934, na regulamentação das condições de trabalho consolidadas 

pela legislação trabalhista, os trabalhadores permaneciam com o ônus de carga 

tributária pesando desigualmente sobre seu nível de renda e ficaram impossibilitados 

de adquirirem bens de consumo duráveis, ou seja, estavam destinados a um perfil de 

subconsumo, diferente do processo de melhoria das condições de vida observado nos 

países desenvolvidos. 

Na década de 1950, novamente o governo optou por incentivos de substituição 

de importações e facilitou a entrada das corporações transnacionais para produção 

de bens duráveis em solo nacional. Enquanto, nos países centrais, a classe 

trabalhadora dispunha de condições de renda para acessar os mais diversos tipos de 

manufaturados, no Brasil, a exemplo do que ocorria em outros países da América 

Latina, somente as classes médias e uma parcela reduzida da classe trabalhadora 

reuniam condições financeiras para aproveitar as novidades do mundo moderno 

(FURTADO, 1974; FURTADO, 1990; MELLO; NOVAIS, 2000). 

Neste momento, os postos de trabalho para atividades de controle e gestão de 

produção surgem para serem ocupados pelos sujeitos mais qualificados e com melhor 

desenvoltura, responsáveis por manter a disciplina dos operários e inibir qualquer 

manifestação de insatisfação em relação às condições de trabalho. Trabalhadores e 

membros da classe média, segregados por um nível de remuneração desigual, 

apresentam dificuldades em estabelecer agendas políticas de interesses comuns, em 

favor de garantias e proteções sociais. 

As categorias profissionais mais elitizadas, originárias de grupos com maior 

nível de escolaridade, exerciam influência política para através de associações 

corporativistas, conquistando privilégios e prestígio em relação aos demais 

trabalhadores, capazes de lhes garantir melhores remunerações e, 

consequentemente, opções diferenciadas de consumo. Dessa forma, foi mantido um 

ciclo de reprodução viciado da estrutura social, no qual a elite branca com formação 

universitária sempre alcançou os melhores empregos. 



38 
 

 
 

Desde 1936, Sergio Buarque de Holanda30 alertava que a formação da 

sociedade brasileira é impregnada do que chamou de “praga do bacharelismo”. Uma 

supervalorização do conhecimento formal para conquista de I social, muito mais do 

que pela prática como vocação. Profissionais liberais como médicos, advogados e 

engenheiros buscam se empregar em posições de maior visibilidade e articulação de 

influência, como os cargos públicos nomeados ou outros postos reconhecidos 

socialmente, dotados da concepção de superioridade do saber erudito em detrimento 

do técnico. (HOLANDA, 1995) 

O interesse próprio em ostentar sua personalidade individual, acima de um bem 

comum, e a desvalorização do trabalho operacional não foram capazes de apoiar o 

fortalecimento dos movimentos trabalhistas e segregaram a classe média, a qual 

sempre reconheceu a autoridade da hierarquia, mesmo que as reformas políticas 

brasileiras tenham sido estabelecidas de cima para baixo e favorecessem a 

acomodação dos interesses da aristocracia em vez das classes intermediárias. 

O estado de São Paulo e sua capital são os principais destinos dos migrantes 

entre os anos de 1950 e 1970, atraídos pelo rápido desenvolvimento econômico da 

região metropolitana e pela perspectiva de estabelecerem uma relação de trabalho 

mais segura com seus empregadores, com salários mais altos e direitos garantidos 

pela nova Legislação Trabalhista de 1946 (ALVIM, 1999; FONTES, 2008). Com a 

expansão da indústria e dos serviços urbanos, existia uma facilidade de essa 

população migrante se empregar, especialmente em ocupações de baixa qualificação, 

afinal, mesmo em condições subalternas essas opções continuavam sendo 

vantajosas perante às dificuldades da realidade agrícola. 

As cidades vão crescendo rapidamente, tanto demograficamente, quanto em 

opções de serviços e produtos disponíveis, impulsionadas pela ordem capitalista, na 

qual todos teriam as mesmas oportunidades e o futuro da nação reservava uma vida 

melhor aos brasileiros, com uma expectativa de progressão constante dos 

rendimentos individuais. De fato, todas as camadas sociais da época passaram por 

mudança significativas em seu estilo de vida, introduzindo conforto e novidades jamais 

imaginadas na vida cotidiana, porém, o progresso não foi capaz de distribuir melhor 

as riquezas e, ao final dos anos 1970, o país encontra-se desproporcionalmente 

 
30 Primeira edição da obra Raízes do Brasil. 



39 
 

 
 

urbanizado, apresentado ao padrão de consumo de massa e que só fez aumentar a 

distância social entre a classe dominante e a trabalhadora. 

Essa forma de consciência social, que identifica progresso a estilos de 
consumo e de vida, oculta os pressupostos econômicos, sociais e morais em 
que se assentam no mundo desenvolvido. Forma reificada de consciência, 
acrescentemos, peculiar à periferia, onde é possível consumir sem produzir, 
gozar dos resultados materiais do capitalismo sem liquidar o passado, sentir-
se moderno mesmo vivendo numa sociedade atrasada. (MELLO; NOVAIS, 
2000, p. 605) 

No decorrer desse crescimento, entre as pontas extremas da pirâmide social 

brasileira, algumas camadas intermediárias são formadas, mostrando que é enganosa 

a pressuposição capitalista de que o sucesso individual poderia ser alcançado por 

todos (SCALON; SALATA, 2012). O processo de modernização do Brasil mostrou que 

não seria possível conquistar as mesmas posições se os pontos de partida eram 

diferentes. Uma sociedade retrógrada, que passou por um processo desigual de 

composição racial, étnico e de classes durante todo século XX, escravista até pouco 

tempo, que incentivou a imigração de milhares de trabalhadores estrangeiros e 

somente em um segundo momento estimulou o êxodo rural interno não poderia contar 

com a “seleção natural” capitalista para garantir igualdade social. 

Décadas após o início da industrialização e da consolidação do modelo urbano, 

no início dos anos 1980, a estrutura da sociedade brasileira permaneceu distribuída 

de forma completamente desigual31, marcada por uma alta concentração de extremos 

ricos, pela classe média não proprietária e pela maior parte da população compondo 

a base da pirâmide social, engrossando as classes mais pobres. Somente com a 

Constituição de 1988, serviços básicos de garantias sociais, incluindo o Sistema Único 

de Saúde (SUS) e a Previdência Social, foram implementados, mostrando como as 

conquistas de interesse da classe trabalhadora demoram a ocorrer no Brasil. 

Os brasileiros, que faziam parte da população economicamente ativa na 

década de 1980, vivenciaram dificuldades na vida cotidiana causadas pelo longo 

período de estagnação, redução na oferta de empregos, altas taxas de inflação, 

arrocho salarial e constantes manifestações grevistas. Somente nos anos 2000, o país 

conseguiu reverter as taxas de desemprego e aumentar o poder de compra da 

 
31 Segundo o economista Marcelo Neri, em 2004, o Brasil podia ser considerado um dos países mais desiguais do 
mundo há pelo menos quatro décadas. O autor faz uma análise de dados estatísticos das transformações de 
urbanização, alfabetização e industrialização para a segunda metade do século XX. (NERI, 2004) 
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população, combinando uma política de aumento de gastos sociais com o momento 

favorável da econômica global para alcançar uma melhoria na qualidade de vida da 

população em geral. Essa retomada do crescimento permitiu certa mobilidade na base 

da pirâmide social e a expansão de um padrão de consumo de massa para grande 

parte da população brasileira (POCHMANN, 2014). 

O Brasil chegou ao fim do milênio com uma economia fraca e dominada pelo 

capital internacional, depois de 40 anos em que o desempenho econômico se apoiou 

na concentração de riquezas e na piora das condições sociais para a maior parte da 

população. As reformas sociais e civilizatórias, necessárias para conter a extrapolação 

dos lucros privados, não foram feitas e, mais uma vez, os grupos privilegiados 

continuaram ditando as regras políticas pela força do capital.  

 

 

2.2.2 Modernização do consumo 

 

 

Em relação aos ciclos de modernização de consumo, a população brasileira 

pôde acompanhar este fenômeno nos principais momentos em que houve incentivo à 

industrialização. Com o apoio de blocos de investimentos injetados na economia, a 

diversificação e a expansão das forças produtivas geraram efeitos de redistribuição 

de renda, alteração de preços relativos e, consequentemente, modernização do 

padrão de consumo. 

Estes blocos foram caracterizados por planos desenvolvimentistas 

nacionalistas dos governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubistchek e Ernesto Geisel, 

e tiverem impacto no perfil de consumo da população brasileira imediatamente após 

as medidas serem concretizadas. Aos poucos, de década em década, a indústria 

brasileira se estruturou sobre a incipiente indústria de base (1930), passando pelo 

estímulo da produção de bens de consumo duráveis, como automóveis e 

eletrodomésticos, ampliação dos setores de infraestrutura (1950 a 1961), para 

finalmente passar pelo Segundo Plano de Desenvolvimento, implementado pelo 

governo militar com o intuito de estimular a produção de bens de capital e 

computadores (1970). 
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A sociedade brasileira atravessou os anos 1950 com o otimismo de uma nação 

certa de que seria incorporada ao mundo moderno. O ambiente cultural não desmentia 

esta expectativa e as artes são renovadas, representadas pelo Cinema Novo32 e por 

uma nova maneira de cantar samba-canção, inventada pela Bossa Nova33. A 

inauguração de Brasília, em 1960, eleva a arquitetura moderna nacional de forma 

palpável, com uma capital pensada pela óptica da estética arquitetônica e pelo 

planejamento da ocupação espacial para a dinâmica da vida urbana e o exercício de 

representação política. 

Quase todos os tipos de produto estavam sendo fabricados no Brasil, desde 

rodovias até a industrialização de alimentos. As novas tecnologias modificaram o 

cotidiano da vida urbana no país, introduzindo hábitos de higiene tanto pessoal, 

quanto doméstico; padrões modernos de beleza e de cuidados com o corpo à 

maquiagens; praticidade na alimentação, desde a disponibilidade de produtos menos 

perecíveis, consequência das novas embalagens e de estabilizadores químicos 

introduzidos nos alimentos, até a prática de comer em restaurantes, nas refeições 

diárias e rápidas, ou nas experiências de lazer gastronômico (MELLO; NOVAIS, 

2000).   

Outra novidade, também responsável pela difusão massiva dos padrões de 

consumo moderno nas cidades brasileiras, foi a mudança na comercialização dos 

produtos. Momento em que pequenos estabelecimentos especializados de bairro, 

como lojas, quitandas, açougues, padarias e mercearias, são substituídos pelos 

grandes centros de compra. Entre shopping centers, supermercados, lojas de 

departamento e concessionárias, o cotidiano das cidades vai saindo dos locais 

públicos, de convivência e prestação de serviços diversos, para se concentrarem em 

locais confortáveis, práticos e seguros (BAUMANN, 2009). Sob o ponto de vista, de 

introdução do padrão de consumo moderno à sociedade brasileira, a relação 

estabelecida pela incorporação dos novos hábitos atingiu os diversos estratos sociais, 

desde a classe média alta até a classe dos trabalhadores mais pobres. Talvez, a 

 
32 O filme Rio 40 graus, de 1955, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, é considerado o marco inicial de um 
movimento cinematográfico que pretende se distanciar do modelo norte-americano e introduzir temáticas 
nacionais, se aproximando de uma linguagem do neorrealismo italiano e do nouvelle vague francês. 

33 Por ser um movimento musical estético, as referências de que o samba nacional seria reinventado com influência 
do jazz e novas formas de cantar vem dando sinais durante toda a década de 1950, mas o lançamento da música 
Chega de Saudade  (1958), de Tom Jobim e Vinicius de Morais, cantada por João Gilberto, é considerada como 
um divisor de águas na história da música brasileira.  
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exceção possa ser reservada às classes dominantes, que já tinham acesso à 

diversidade de produtos importados, porém a distinção de qualidade de produtos e 

locais onde poderiam ser encontrados continuava marcando de forma expressiva a 

segregação do espaço urbano, destinado a cada grupo social. 

O fenômeno de expansão do estilo de vida moderno não pode ser analisado 

sem a compreensão de sua estreita relação com o intenso processo de urbanização 

brasileiro ocorrido em 30 anos. No início dos anos 1960, a população rural brasileira 

representava 54,9% de uma população total de 70,9 milhões de habitantes. Já em 

1980, eram 82,0 milhões de brasileiros vivendo somente nas cidades, com mais cerca 

de 39,1 milhões ainda estabelecidos nas áreas rurais (IBGE, 2010). A realidade 

brasileira foi rapidamente alterada em sua dimensão íntima e social, quando a 

predominância da vida rural é abandonada (ALVIM, 1998; FONTES, 2008; MARINS, 

1998; MELLO; NOVAIS, 2000). 

A migração para as cidades vai seduzindo os trabalhadores rurais a procurarem 

melhores condições de vida e estabilidade econômica, à medida que a “modernização 

selvagem da agricultura”34 brasileira favorece somente os latifúndios agrícolas. No 

mesmo cenário de atração de investimentos pelo qual passava a indústria nos centros 

urbanos, os antigos posseiros, colonos e trabalhadores do campo são substituídos 

por um grande número de maquinário e insumos químicos, que transformam a 

produção agrícola e pecuária do país, reproduzindo nos campos os mesmos métodos 

de aumento de produtividade capitalistas.  

O Estado faz a sua parte, incentivando a industrialização de bens de consumo, 

especialmente de automóveis, e conectando o país com a abertura de estradas e 

rodoviárias, as quais facilitam os deslocamentos e a comunicação entre migrantes, 

capazes de se articular em redes sociais de amigos e familiares, suportando as etapas 

de planejamento da viagem e a chegada nas novas cidades (FONTES, 2008)35. Tudo 

isso para reforçar que o ideal do progresso individual estaria mais perto de ser 

alcançado após a penosa migração. 

 
34 Referência à expansão capitalista na agricultura brasileira a partir da década de 1960, que será melhor descrita 
ao longo do Capítulo 3, mostrando os impactos deste processo. 

35 Segundo Fontes (2008), as migrações de nordestinos para o sudeste, entre 1930 e 1970, além de contar com 
as redes sociais entre os migrantes, em alguns momentos, também tiveram incentivos oficiais do governo.  
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Nas décadas de 1950 e 1960, a casa própria representa uma meta de vida a 

ser alcançada por todo cidadão assalariado, seja de classe média ou baixa, porém, a 

distinção entre as classes é muito perceptível nos hábitos domésticos, nos objetos de 

decoração ou simplesmente de utilidade, na localização entre bairros pobres e nobres, 

e em uma série de referenciais pré-estabelecidas que compõem a barreira imaginária 

de segregação social brasileira. O modelo de vida de sucesso a ser seguido é o 

divulgado pelos produtos estrangeiros, especialmente, os norte-americanos que 

chegam ao Brasil com a intensificação da publicidade. 

Serviços e produtos de todos os tipos aparecem no mercado brasileiro para dar 

conforto, lazer e bem-estar para à classe dominante, que merece ser cuidada por ter 

muitos negócios importantes a realizar e não ter tempo a “perder” com atividades 

cotidianas. A classe média expandida durante a ditatura, devido a ampliação do 

funcionalismo público e empregos mais bem remunerados puxados pelo desempenho 

econômico, mantem o mimetismo histórico em relação aos hábitos das classes 

superiores e também incorpora no seu padrão de vida, a aquisição de produtos e 

serviços destinados exclusivamente ao bem-estar. Assim, ostenta padrões de 

consumo muito superiores aos condizentes com sua renda. 

No início dos anos 1980, após decorridos pelo menos 15 anos de governo 

militar, a distribuição desigual de renda no Brasil aumentou significativamente. A 

concentração fundiária e o êxodo rural, que incharam as cidades nas três décadas 

anteriores, derrubaram os salários no mercado de trabalho para profissionais menos 

qualificados, favorecendo tanto pequenos e grandes empresários com garantia de 

maior margem de lucro, quanto a classe média com a disponibilidade de adquirir 

serviços diversos à baixo custo. Essa massa de trabalhadores, condenada às 

ocupações subalternas e servis, oferece para a classe dominante a possibilidade de 

atingir um padrão de vida e hábitos de consumo superiores aos observados em países 

desenvolvidos, quando comparados membros de estratos sociais equivalentes 

(FURTADO, 1990). 

Além de o longo período de ditadura militar ter ampliado a desigualdade 

econômica, expandiu-se um sentimento de miséria, pobreza espiritual e 

despolitização, causado essencialmente pelo vazio moral, acelerado pelo processo 

de capitalização tardia, difusão de tecnologias não originais e padrões de consumo 

não condizentes à realidade do país. Este espaço aberto na constituição subjetiva da 
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população é ocupado pela indústria cultural de massa, que se utilizada da publicidade 

e da televisão para reproduzir a mensagem de dominação dos ricos e privilegiados. 

Na televisão, o mundo é dividido entre pessoas boas e ruins, reduzindo as 

personalidades em condições pré-definidas, sem possibilidade de serem 

influenciadas pela construção ou experiência social. Os ricos e os pobres também 

estão muito bem definidos, caracterizados por uma linguagem de preconceito racial, 

mas que cumpre o papel de divulgar o almejado padrão de vida da classe dominante, 

ao mesmo tempo em que ensina aos mais pobres os limites permitidos de sua atuação 

social, naturalizando a hierarquia da desigualdade brasileira. 

A ostentação se torna o único recurso para se assemelhar à classe dominante, 

alcançado a partir do consumo de bens, serviços e incorporação de hábitos que 

passam a ser considerados como corretos, sem a consciência de serem inadequados 

a uma população majoritariamente pobre (FURTADO, 1974; MELLO; NOVAIS, 2000). 

 

 

2.2.3 Oportunidades de renda 

 

 

Em 1956, o governo de Juscelino Kubistchek lança o Plano de Metas com o 

ambicioso objetivo de modernizar o país, acelerando as etapas de industrialização 

traduzidas pelo slogan “50 anos em 5”. O país cria uma gama de oportunidades de 

investimentos para o capital multinacional e fortalece a grande empresa estatal, 

destinada aos setores de infraestrutura e indústria pesada.  

Desdobrando camadas de negócios a partir do núcleo das multinacionais e das 

estatais produtivas, uma série de atividades, como construção civil, empreiteiras, 

comércio urbano, e serviços especializados, passam a ser atendidas por empresas 

que, de alguma forma, se beneficiaram dos recursos do governo por já terem acesso 

ao crédito, ou por dispor de relações pessoais com políticos importantes. Com isso, 

entre os anos 1950 e 1960, o Estado brasileiro se consolida como um financiador de 

bons negócios, favorecendo a nova composição da classe dominante, interessada em 

resultados de curto e médio prazo e não comprometida com o desenvolvimento social 

do país (MELLO; NOVAIS, 2000).  
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Alguns profissionais liberais, como médicos e advogados, também enriquecem 

durante o período de intenso crescimento econômico e garantem suas posições de 

reconhecimento social ao lado do empresariado brasileiro. Assim, a sociedade 

brasileira adota os valores mercantis de forma a sobrepor os valores sociais, e 

naturaliza a remuneração e a hierarquia capitalista como escalas de reconhecimento 

de autoridade, respeito e prestígio. 

Sem potencial de aportes financeiros para investimentos em negócios próprios, 

mas dotada de qualificação diferenciada, a classe média se ocupa em conseguir os 

melhores postos de trabalho, que surgem em abundância com a ampliação das 

carreiras gerenciais e tecnológicas. Sua estratégia de ascensão social36 passa a ser 

planejada por todo o núcleo familiar em torno do investimento em educação, de 

preferência de nível superior. A escolha das profissões vai deixando de ser feita pela 

preferência vocacional. Preocupados com a instabilidade econômica do futuro, os 

membros destas camadas intermediárias da sociedade são direcionados às 

atividades de maior remuneração e mais valorizadas, a exemplo dos cursos de 

engenharia. 

A família, como assinalava com propriedade Luiz Pereira, é considerada o 
centro da vida e se torna um empreendimento cooperativo para ascensão 
social. O pai, a mãe, a educação dos filhos perseguem tenaz e 
sistematicamente a subida de renda e a elevação na hierarquia capitalista do 
trabalho. O meio é a iniciativa individual exercida no duro mundo da 
concorrência. (MELLO; NOVAIS, 2000, p. 589) 

 

Para a família de classe média, a mulher é incentivada a trabalhar fora como 

oportunidade de aumentar a renda familiar, opção aliada ao planejamento em relação 

à quantidade de filhos, que por sua vez é intensificado com o avanço dos métodos 

contraceptivos. Nas classes operárias, era comum encontrar mulheres que pararam 

de trabalhar assim que se casavam, ficando destinadas aos cuidados da casa e dos 

filhos, com pouco acesso ao ensino superior. Contando com uma renda familiar 

oriunda de um único provedor, a administração do orçamento doméstico fica mais 

complicada e com menos opções de dispender gastos com atividades secundárias, 

como lazer ou bens menos utilitários. Para os trabalhadores menos qualificados, as 

 
36 Em uma perspectiva comportamental, além do quesito de preferências de consumo, a classe média também é 
reconhecida como aquela que tem um plano futuro de ascensão social (NERI, 2008). 
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chances de mobilidade social são ainda mais restritas, principalmente pela baixa 

possibilidade de ascensão no ambiente de trabalho, tanto na indústria quanto em 

serviços. 

Tecnologicamente, a partir dos anos 1970, a economia mundial começa a se 

reinventar com a microeletrônica, incluindo investimentos pesados em pesquisa e 

desenvolvimento na base de custos das empresas. A integração de sistemas de 

comunicação dá seus primeiros passos para que, nas décadas seguintes, a referência 

de tempo e espaço seja completamente modificada e a experiência da 

internacionalização esteja presente em todas as esferas da vida contemporânea.  

No Brasil, a conjuntura interna não foi capaz de criar condições de inovação de 

médio e longo prazo, de modo que tanto governo, quanto iniciativa privada, buscaram 

sempre resultados imediatos. Sendo assim, o país não conhece um modelo de 

educação consistente, continuada e uniforme estendido para a maioria da população. 

Dessa forma, mantiveram-se os privilégios dos grupos sociais com algum recurso 

financeiro, que viabilizavam a articulação e o planejamento das finanças para uso 

futuro, o que, para a classe média, representa a supervalorização do investimento na 

qualificação profissional familiar. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, a realidade cotidiana brasileira passou 

por uma reviravolta. O otimismo da modernidade possível, herdado dos ciclos 

anteriores, foi substituído por um longo período de estagnação econômica e alta 

inflação. Na vida prática, a gestão doméstica era complicadíssima: os preços dos 

produtos de consumo diário eram remarcados diariamente; os bens que exigiam maior 

planejamento financeiro, como aquisição de automóveis ou imóveis, tornaram-se 

praticamente inviáveis para a população assalariada; os serviços públicos de 

educação e saúde são deteriorados; e a classe média precisa buscar opções no 

mercado privado37.  

Ainda que a taxa de desemprego estivesse controlada, a qualidade de vida cai 

com a piora geral dos índices econômicos, reduzindo as possibilidades de mobilidade 

social e restringindo o padrão de consumo brasileiro. Politicamente, a esperançosa 

 
37 Em artigo sobre o que chamou de Sociologia Econômica de Pierre Bourdieu, a pesquisadora Marie-France 
Garcia-Parpet (2013) enfatiza seus estudos sobre a complexidade da racionalidade econômica na vida doméstica 
e a necessidade de realizar cálculos para lidar com as situações futuras. Essa sofisticação intelectual requerida 
para lidar com dinheiro também foi percebida por Simmel e pode ser vista como um diferencial das classes médias 
e superiores, em relação às mais pobres (VISSER, 2017). 
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campanha das “Diretas Já” foi sucedida pela morte do presidente eleito Tancredo 

Neves, pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e, finalmente, após 

uma séria de frustrações, pela eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

principal articulador do Plano Real, lançado em 1994. 

Até o final dos anos 1990, as garantias de estabilidade econômica e de 

segurança para a manutenção do padrão de vida da classe média brasileira eram 

viabilizadas por atividades essencialmente estáveis, como um emprego público com 

função tipicamente administrativa; uma propriedade de pequenos imóveis para 

locação; um bom desempenho profissional para construir uma carreira em grandes 

empresas multinacionais; ou ainda com a posse de algumas ações de 

concessionárias de serviços públicos, como empresas de energia ou telefonia. 

Com a introdução da ordem neoliberal mundial, a classe média precisou se 

adaptar e recriar seu portfólio de ocupações de acordo com o novo modelo de 

governança, estabelecido nas relações econômicas. Com isso, a classe média passa 

a se valer de novos instrumentos para incluir a gestão de riscos econômicos em sua 

vida financeira, modificando as opções de fontes de renda, como a aquisição de 

franquias e de fundos de pensão móveis, além de ser obrigada a administrar sua 

carreira e manter a empregabilidade (GRÜN, 1998). 

Com as privatizações de empresas e serviços públicos, a competitividade entre 

as empresas aumentou, preços e ofertas de serviços adquiriram novas características 

e, consequentemente, o mercado de trabalho passou a requerer profissionais mais 

diferenciados. Assim, se desde meados do século XX já era possível observar que as 

instituições acadêmicas norte-americanas estavam interessadas em formar uma 

sociedade de especialistas, no final do século, o diferencial profissional, para garantir 

o sucesso do cidadão de classe média brasileira, só poderia ser alcançado a partir de 

investimento pessoal em capacitação e conhecimento. 

O plano de estabilização econômica, que conseguiu acabar com a histórica 

situação de hiperinflação do Brasil, gerou uma melhora imediata na vida dos 

brasileiros, recuperando o poder de compra dos salários e aposentadorias, e 

permitindo a diversificação da cesta de consumo. Como resultado, houve o 

consentimento induzido da população em relação as práticas e políticas neoliberais. 

As medidas que garantiram o sucesso do plano estavam alinhadas com o interesse 



48 
 

 
 

do capital internacional, que ofertava muita liquidez para segurar o câmbio, mas que, 

em contrapartida, exigia medidas de austeridade fiscal. 

As políticas econômicas e sociais de transferência de renda, que marcaram a 

primeira década dos anos 2000, levantaram amplo debate sobre a reconfiguração da 

classe média no país. Circularam na mídia e no meio acadêmico inúmeras pesquisas 

estatísticas, artigos científicos, teorias econômicas e sociológicas sobre temas como 

conceituação de classe, formatação da estrutura social do Brasil daquele período, e 

identidade da “nova classe média brasileira” (NERI, 2008; SOUZA, 2010; YACCOUB, 

2011; KREIN, 2014; POCHMANN, 2014; SALATA, 2015).  

O fato que originou essas abordagens foi a redução da pobreza (NERI, 2008), 

fazendo com que as camadas mais baixas da pirâmide social brasileira entrassem em 

um novo patamar de consumo e acesso a serviços típicos de classe média, incluindo: 

aquisição de bens duráveis; utilização de serviços bancários; acesso ao ensino 

superior; e uso do sistema de saúde privado. No cenário interno, essa mudança foi 

consequência não somente dos programas de transferência de renda direta, 

praticadas pelos governos estadual e federal, mas também de uma conjuntura 

econômica de retomada de crescimento, combinada à diminuição do desemprego e à 

adoção de um conjunto de medidas que favoreceram o acesso dos trabalhadores ao 

microcrédito bancário. 

Com o barateamento dos bens industrializados e o fortalecimento das 

corporações transnacionais, grande parte da população de baixa renda brasileira, que 

vivencia um processo interno de aumento de renda, é inserida no consumo capitalista 

de massa, corroborando com a ideia de ter sido criada uma nova classe média no 

Brasil. 

Mesmo que empiricamente tenha sido visível uma mobilidade na base da 

pirâmide social brasileira (NERI, 2008; POCHMANN, 2014), não houve alteração 

significativa na composição das ocupações para que o país se tornasse uma 

sociedade de classe média. Essa tese é baseada na constatação de que o aumento 

da disponibilidade de empregos, para as classes mais baixas da pirâmide social, 

manteve suas principais características, assim como pouca exigência de qualificação, 

baixa remuneração (até 1,5 salário mínimos) e instabilidade. As ofertas de trabalho se 

concentraram, essencialmente, no setor de comércio e serviços, no trabalho 
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doméstico, no desenvolvimento de atividades primárias ou autônomas, na 

terceirização das funções e no trabalho temporário (POCHMANN, 2014).  

À parte da discussão estatística e das medidas de estabilidade 

macroeconômicas, este fenômeno pode ser analisado sob a perspectiva do interesse 

das grandes instituições globalizadas e alinhado às práticas neoliberais. Com o 

declínio dos meios de paternalismo estatal, como o socialismo, o populismo e a 

diminuição do Estado de bem-estar social, o discurso de emergência de uma nova 

classe média camuflou a construção de um mercado consumidor de interesse político. 

A difusão da ideia de classe trabalhadora, como sendo capaz de adquirir serviços e 

ter acesso a diferentes bens de consumo, convenientemente, diminui a percepção 

acerca da responsabilidade do Estado em relação à garantia dos serviços públicos 

básicos, como saúde, educação e segurança (POCHMANN, 2014). 

Assim, a constituição de “uma nova classe média” se apresenta como um 

discurso conveniente ao governo e ao crescimento do consumismo, manipulando o 

inconsciente da população trabalhadora sobre o seu potencial de realizar desejos de 

compra, em meio ao incentivo de uma onda de disponibilidade de empregos e 

crescimento econômico. 

 

 

2.3 Valores e privilégios 

 

 

 Em relação às dimensões subjetiva e simbólica sob a qual está inserida a 

classe média, seu posicionamento político e dependência em relação à classe 

dominante vão se apresentando como efeitos de sua condição de classe 

intermediária, oscilante entre afinidade com a classe trabalhadora, no que tange a não 

propriedade dos bens de produção, e a tentativa constante de se distinguir desta, 

através da réplica do estilo de vida da classe superior e expectativa de conquistar 

algum poder ou status. 
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2.3.1 Subordinação intelectual 

 

 

Em meados dos anos 1960, o país foi tomado por um sentimento nacionalista 

em todas as camadas sociais. Governo e grande mídia veicularam a mensagem de 

uma possível soberania nacional, que deveria ceder à abertura de capital estrangeiro 

em benefício da nação, de forma a combater o fantasma do comunismo. Assim, as 

forças armadas, apoiadas pela classe média, mantiveram a política econômica em 

favor dos interesses dos detentores de riqueza do país. 

Em relação aos valores sociais, com a ilusão do sucesso individual alcançável 

para o cidadão comum e políticos dirigentes mais interessados em seus próprios 

negócios do que no desenvolvimento da nação, os valores éticos, centrados nos 

princípios modernos não mercantis, não encontram espaço para se consolidar na 

sociedade brasileira. Os direitos de cidadania, igualdade, educação, desenvolvimento 

de espiritualidade e compreensão do trabalho como um fim em si, não somente como 

um meio de enriquecimento, foram substituídos pela competividade e pelo 

reconhecimento de uma hierarquia social na qual “manda quem pode, obedece quem 

tem juízo”. Notoriamente, os membros da classe dominante são identificados como o 

modelo a ser seguido, sinônimo de autoridade e status, e em épocas de progresso e 

bom desempenho econômico, o dinheiro, que abre portas, parece ser alcançável por 

todos. 

Em 1967, o filme A Opinião Pública, de Arnaldo Jabor, lança um 

questionamento sobre os valores e as ambições da classe média da época, 

representada por uma pequena esfera social de moradores da zona sul da cidade do 

Rio de Janeiro. Entre entrevistas de jovens, adultos e idosos, os temas mais 

comentados circulam sempre em torno de seus desejos e perspectivas de futuro. O 

sucesso é entendido como sinônimo de felicidade e poderia ser alcançado por meio 

da educação e do trabalho contínuo, disciplinado e exercido por toda a vida. 

A constituição da família, a visão feminina do amor romântico, a pátria e a 

devoção religiosa também estão no modelo de vida idealizado por aquela geração. O 

tom do diretor é crítico em suas reflexões sobre o efeito deste conjunto de valores no 

posicionamento e na manipulação política da classe média, como pode ser observado 
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por este trecho do filme: “Por não saber para onde vai, corre muito. Por não saber o 

que teme, vive paralisado” (A OPINIÃO PÚBLICA, 1967). 

A estabilidade econômica é o porto seguro dos indivíduos da classe média na 

tentativa de se afastarem das classes pobres e de um modelo de vida mais restritivo, 

do qual, muitas vezes, não conhece bem. Sendo assim, compram facilmente 

ideologias e bandeiras políticas legitimadas pelas classes dominantes, podendo 

algumas vezes trazer consequências negativas para si mesmos. Em geral, nunca são 

os responsáveis pelas iniciativas do progresso, mas são capazes de se mobilizar 

quando se sentem ameaçados pelo risco da instabilidade. 

Constituída sem fatos históricos e sem uma unidade, o futuro da classe média 

fica sempre alheio à sua vontade; imersa no domínio das instituições burocráticas 

contemporâneas – como a escola, as grandes empresas, as religiões e a indústria 

cultural –, sua capacidade inovadora e criatividade individual ficam limitadas, 

perdendo potencial de empreendedorismo e fortalecendo a subserviência intelectual 

(MILLS, 1951). 

Desde o século passado, no interior dos ambientes empresariais, os trabalhos 

típicos de escritório aumentaram como consequência das mudanças tecnológicas e 

variedade dos bens requeridos pela sociedade industrial. Os processos burocráticos, 

instituídos para garantir a organização e o policiamento das atividades, permitem certa 

autonomia somente para as posições mais altas da hierarquia. Entre os níveis 

superiores de gestão e demais funcionários, existe uma grande desigualdade de 

poder, prestígio e remuneração. 

Os trabalhadores, incluindo grande parte das atividades não manuais como 

médicos, comerciantes, professores e advogados, especializaram de forma tão 

extrema suas atividades que as tornaram impessoais e sujeitas a sistemas de 

regulamentação que desencorajam a tomada de decisões a partir do seu próprio 

julgamento, tornando-se assim alienados de sua capacidade intelectual. 

Logo, o poder de manipulação opressor, exercido pela classe dominante, 

permanece imperceptível, fazendo com que os oprimidos não tenham consciência 

nem consigam identificar qualquer tipo de forma opressora. As regras também são 

eficientemente instituídas, sem expor quais são seus idealizadores ou levantar 

questionamentos. Assim, a classe média aprende a trabalhar sob as condições 

determinadas pelos seus líderes e ambicionam ganhar dinheiro para constituir uma 
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vida fora do ambiente de trabalho, fazendo com este seja o único objetivo do trabalho 

em si. 

 

 

2.3.2 Distinção social pelo consumo 

 

 

O principal recurso de diferenciação exercido pela classe média é o 

estabelecimento de padrões de consumo, remetentes a um estilo de vida reconhecido 

em seu estrato social38. O modelo de roupa ou o corte de cabelo; o carro do ano; os 

lugares adequados para viajar nas férias; os restaurantes da moda que devem ser 

frequentados, as bebidas que devem ser consumidas; as músicas preferidas; os 

melhores cursos de pós-graduação; a escola dos filhos; o domínio de novas línguas; 

a decoração do apartamento; ou até mesmo a escolha de um plano de saúde que 

disponibiliza somente hospitais de ponta são alguns poucos exemplos de interesses 

comumente discutidos nos ambientes frequentados por membros da classe média 

urbana. 

O custo para sustentar este ambicionado estilo de vida é garantido por meio do 

trabalho em bom emprego ou de um pequeno negócio gerador de resultados positivos, 

estabelecido em um momento favorável da economia, seja tanto pelo 

desenvolvimento pessoal ou por uma oportunidade familiar. Pessoas pertencentes a 

este nicho também contam com o suporte dos serviços bancários, como acesso ao 

crédito, que nem sempre é subsidiado pelo governo para esta faixa de renda, mas o 

qual sempre está disponível devido ao “bom relacionamento” com a instituição 

financeira. 

Na década de 2000, os dois principais mecanismos de diferenciação social da 

classe média – o consumo de serviços e bens duráveis e o acesso ao crédito bancário 

– são abalados quando parte significativa da classe trabalhadora brasileira passa a 

ter a opção de entrar no mundo pertencente ao estrato social imediatamente superior. 

Na conjuntura político-econômica brasileira, este salto de consumo foi consequência 

 
38 O conceito de distinção de símbolos de reconhecimento social, trabalhado pelo sociólogo francês Pierre 
Bourdieu, será o principal suporte teórico a ser trabalhado nas próximas etapas da presente dissertação 
(O’DOUGHERTY, 1998; BOURDIEU, 2013; SALATA, 2015). 
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de políticas sociais adotadas pelos governos entre 2002 e 2015, além do efeito de um 

processo de desindustrialização do parque produtivo nacional, que desde então vem 

mantendo a preferência em se especializar na exportação de produtos de menor valor 

agregado, como os agrícolas ou os minerais. Com isso, o consumismo de bens 

industrializados é atendido pelo processo de importação incorporado ao preço final 

dos baixos custos da produção, efeito da nova ordem capitalista global. 

No Brasil, a classe trabalhadora, até então destinada ao perfil de subconsumo, 

passa a ter acesso a um conjunto significativo de opções que antes eram restritas ao 

universo da classe média. No trabalho conduzido pelo economista Márcio Pochmann 

(2014), fica notório que, apesar da evidente retomada da mobilidade social, em 

especial nas camadas mais baixas da pirâmide social, não houve uma alteração 

significativa na estrutura social que justificasse a recomposição da classe média por 

agregar uma parcela da classe trabalhadora emergente.  

Nos desdobramentos das análises estatísticas, alguns dados permitem afirmar 

que a sociedade brasileira continuou estabelecida sobre as mesmas bases, ou seja, 

oferecendo às camadas inferiores opções de empregos menos estáveis e que 

requerem menor qualificação e destinando as remunerações mais baixas à classe 

trabalhadora. Não houve qualquer alteração na composição geral de ocupações, nem 

ao menos a implementação de reformas civilizatórias (na educação ou na saúde) que 

garantissem ou projetassem uma redução da desigualdade no país. Somente a 

inclusão de grande parcela da população em um estrato superior de consumo, não 

determina qualquer mudança de classe social. (POCHMANN, 2014; SALATA, 2015) 

Para o presente trabalho, a discussão que mais interessa não é tanto o 

comportamento da classe trabalhadora perante a oportunidade de se inserir em um 

novo padrão de consumo; mas o ponto mais relevante é perceber o quanto a classe 

média se sentiu incomodada ao ver seus principais mecanismos de identidade e 

prestígio ameaçados, ou seja, quando o limite da distinção ficou imperceptível 

(BOURDIEU, 2008) e não existia mais garantia de não serem confundidos com os 

estratos mais pobres, ou de não poderem mais se gabar por usufruírem de alguns 

privilégios 
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2.3.3 Interesses políticos 

 

 

Os bens produzidos pela sociedade pós-industrial encontraram um papel 

fundamental na vida contemporânea, funcionando como mecanismo de diferenciação 

social, à medida que oferecem autonomia ao indivíduo para selecionar suas 

preferências e não o sujeitando à utilização dos padronizados e uniformes bens 

governamentais, produzidos anteriormente pelas empresas públicas (STREECK, 

2012). 

A expansão da produção em massa, introduzida pelo fordismo, ocupou o 

espaço de uma demanda reprimida por bens duráveis, confiáveis e baratos. Os 

mercados foram dominados por grandes oligopólios empresariais, que, ainda 

mantendo sua produção em grande escalda, não conseguiam atender a quantidade 

de produtos requeridos pelo mercado. Assim, os consumidores se habituaram a 

longos prazos de atendimento para terem acesso a produtos de baixo custo, sem 

muitas opções ou possibilidade de escolha. 

A partir dos anos 1970, com melhores condições da vida para o trabalhador, os 

consumidores passam a demandar novidades não padronizadas, fugindo do modelo 

de consumo de massa. Os efeitos da Primeira Crise do Petróleo (1973-1974)39 

alertaram os países industriais a respeito da sua dependência energética, com 

impactos imediatos sobre custos de produção e aumento de preços praticados, 

abalando a competividade de muitas empresas no cenário mundial. A crise 

internacional no sistema capitalista provocou a busca por novos mercados, pela 

diversificação de produtos e por novas formas de produção, impulsionada pelo 

desenvolvimento tecnológico da microeletrônica e dos processos de reengenharia. 

As atividades industriais evoluíram para uma maior flexibilidade na cadeia 

produtiva, permitindo a diferenciação de produtos com o objetivo de atender cada 

pequeno grupo de consumidores, os quais estão visivelmente mais atentos às suas 

preferências e exigências por bens e serviços diversos. Assim, a grande variedade de 

pequenas diferenciações nos produtos ajudou a economia mundial a sair da 

estagnação dos anos 1970, à medida que possibilitou ao produtor colocar no mercado 

 
39 Referente à primeira crise econômica do petróleo, causada pela manipulação do preço do petróleo no mercado 
mundial, gerada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
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um produto mais caro, somente por ser “exclusivo”, de modo que o consumidor estava 

disposto a pagar por este “benefício”. 

Nesta nova configuração de mercado, o julgamento do consumidor assume um 

papel importante no planejamento da cadeia de produção, diferente do período típico 

de produção fordista. Com isso, as empresas precisam se adaptar a incluir suas 

escolhas como variáveis fundamentais no dimensionamento da demanda, de forma a 

ter respostas ágeis e inovadoras.  

A novidade eleva o consumo à esfera de socialização40. O mercado passa a 

ocupar um espaço de suporte para os indivíduos manifestarem suas identidades 

sociais através de suas próprias preferências, não precisando mais ficar restritos às 

fronteiras de representação de identidade familiar ou comunitárias. A comercialização 

cria oportunidades para que o indivíduo imponha a sua própria maneira de se 

comunicar com a sociedade, quando, diante de uma infinidade de ofertas, ele tem a 

liberdade de selecionar a sua autoimagem preferida, se diferenciando de vizinhos, 

amigos ou familiares. “A sociedade pelo consumo, portanto, é de natureza monológica 

e não dialógica, voluntária e não obrigatória, individual e não coletiva”. (STREECK, 

2012, p. 35, tradução nossa) 

Aderir ou abandonar uma certa comunidade de consumo é um processo muito 

mais fácil do que se inserir e ser reconhecido socialmente pelas comunidades 

tradicionais, afinal, não existem laços ou relações estritas entre os membros, mesmo 

que sejam mutuamente reconhecidos como pertencentes ao mesmo grupo. A lógica 

de funcionamento e o sucesso das mídias sociais na Internet expõem nitidamente a 

necessidade de o indivíduo contemporâneo pertencer e abandonar grupos 

imediatamente, ao sabor de seus interesses momentâneos.  

Obviamente, o poder aquisitivo irá restringir a liberdade de escolha dos 

indivíduos, mas a diferenciação dos produtos por faixas de preço também funciona 

como um mecanismo de representação da sua identidade, sinalizando seu 

pertencimento a um determinado estrato social. Em muitos casos, os produtos são 

muito parecidos e não se distinguem pela utilidade ou pela qualidade do bem, somente 

 
40 Este tópico está baseado no artigo de Wolfgang Streeck (2012) sobre como o comportamento de indivíduos, 
enquanto cidadãos, tem demonstrado similaridade com seu comportamento como consumidores, ou seja, 
transferindo para suas demandas políticas as mesmas práticas de consumo. 
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o preço irá acrescentar uma característica determinante no processo de distinção 

social. 

A comercialização da vida social alterou a estrutura das relações entre 

cidadãos e Estado. A necessidade de mercados dinâmicos para manter o consumo 

avançado exige investimentos de capital privado para substituir os tradicionais 

serviços prestados pelo governo, como telecomunicações, serviços bancários, saúde, 

educação, entre outros. A exemplo da indústria, o setor de serviços também precisa 

de tecnologia e investimentos para gerar diversificação e multiplicidade de opções, a 

fim de satisfazer os desejos dos consumidores. 

O declínio da legitimidade do poder político se estende para além do setor de 

serviços, de modo que a implementação das políticas neoliberais tenta recuperar esta 

imagem oferendo à população os atrativos do mercado privado. Com isso, a relação 

entre governo e cidadãos pode ser comparável à de produtores e consumidores. 

Porém, o exercício da cidadania é muito mais essencial e desconfortável do que as 

relações de consumo. 

Aos cidadãos, não basta apenas apoiar ou escolher certas decisões políticas, 

como uma espécie de prática de consumo com a expectativa de que esta escolha 

possa ser facilmente substituída ou cancelada. A construção das opções políticas 

deve ter a participação da população, produzindo, opinando e não somente como um 

cliente passivo do processo, mas reproduzindo a relação de atendimento de desejos 

que as empresas estabelecem com seus clientes. 

As demandas coletivas devem ser sobrepostas às necessidades individuais, 

isto é, o exercício de participação política exige a capacidade de agregar e unificar as 

diversidades de escolha, mesmo que, sob a óptica individual em alguns casos, os 

resultados não sejam ótimos. Comunidades políticas não podem ser convertidas em 

esferas de mercado, nas quais as preferências individuas têm lugar garantido. Existe 

a necessidade de compartilhar as individualidades para garantir a conquista de 

benefícios futuros. Diferente da socialização pelo consumo, o exercício político não 

tem um carácter monológico, mas demanda esforços e diálogos, fortalecendo as 

relações e estabelecendo vínculo entre os membros de uma mesma comunidade, de 

forma a legitimar as decisões políticas. 

A classe média, que detém um potencial poder de compra, deseja que a sua 

relação com o governo seja de atendimento de suas necessidades, porém, percebe 
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que é muito trabalhoso participar do complexo jogo de articulação coletiva para suprir 

suas demandas. Assim, mesmo que se mantenha informada, sua participação fica 

sempre à margem do sistema decisório, sem muito aprofundamento nas discussões 

e nem ao menos cobrança por representação. Esta apatia política não fortalece as 

reivindicações de seu interesse, realimentando um ciclo de baixa expectativa em 

relação aos serviços oferecidos pelo governo (STREECK, 2012). 

Sempre que precisa adquirir algum bem público, constata que está aquém do 

que o mercado poderia lhe prover, e credita esta deficiência à má gestão pública, 

generalizada pelas práticas de corrupção. Sem ideologia de terem suas necessidades 

individuais atendidas ou perspectiva de serem representados por alguma bandeira 

política, os membros da classe média acreditam que seu poder de conquista está na 

sua capacidade como consumidores e se posicionam contra o pagamento de 

impostos, uma vez que não conseguem identificar seus retornos. 
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3 AGROECOLOGIA E NOVAS RURALIDADES 

 

 

Este capítulo está estruturado de forma mais descritiva, apresentando em qual 

contexto surgem os movimentos agroecológicos, sua filosofia e como estão sendo 

organizados no Brasil. Pretende-se discorrer sobre como a questão ecológica tem sido 

discutida e introduzida no cotidiano das atividades rurais brasileiras, com o despertar 

das agriculturas alternativas, que visam a redução do uso de recursos energéticos e 

insumos petroquímicos. Adicionalmente, está contemplada uma explanação sobre os 

fundamentos da agroecologia e o emprego do termo “neo-rural”, associando ao 

momento de transição de membros da classe média urbana para uma nova realidade 

rural. 

 

 

3.1 Contextualização da agroecologia 

 

 

Como indicado no Capítulo 2, Classe média capitalista, a constituição da 

identidade da classe média brasileira está intimamente vinculada ao modelo de 

consumo vigente. Assim, em resposta às críticas dos ambientalistas dirigidas ao 

modelo consumista do sistema capitalista, a agroecologia surge como uma prática de 

agricultura alternativa;  como uma opção para contornar os efeitos destrutivos da 

produção de alimentos convencional e alinhada com a necessidade urgente de 

redefinir novos padrões de consumo, além de melhor alocação de recursos naturais 

para manutenção do sistema produtivo a longo prazo. 

 

 

3.1.1 Debates sobre a questão ecológica 

 

 

Nas últimas duas décadas, autoridades e lideranças globais têm se reunido 

para propor medidas restritivas de utilização de recursos naturais e adoção de práticas 
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de eliminação de resíduos dos processos industriais, trazendo as questões climáticas 

para o terreno político41. As iniciativas e as medidas, até então adotadas, têm se 

mostrado insuficientes para combater os efeitos destrutivos da manutenção do estilo 

de vida contemporâneo, ainda inspirado pelo american way of life, ao meio-ambiente 

(LÖWY, 2013). 

O modelo capitalista-industrial, potencializado pela adoção de práticas de 

globalização neoliberais, ambiciona um crescimento ilimitado em função da 

acumulação de capital e é viabilizado pelo consumo desmedido da sociedade. O 

objetivo produtivista de crescimento infinito para proporcionar lucros sustenta-se em 

medidas completamente antiecológicas, ancoradas na utilização de uma matriz 

energética de recursos fósseis. 

A constante exposição de ambientalistas e economistas acerca da necessidade 

urgente de repensar a economia mundial, respeitando uma nova ética socioambiental, 

e a consciência de que o crescimento econômico tem efeitos catastróficos sob os 

ecossistemas, quando mensurado somente por critérios economicistas, como 

aumento da riqueza material, arrecadação de impostos, crescimento de renda ou 

permanente inovação tecnológica, alertam para necessidade de buscar a diminuição 

da desigualdade na utilização dos recursos naturais (ABRAMOVAY, 2012). O 

“capitalismo natural” e o “ecossocialismo”42 são exemplos de como essas ideias têm 

sido apresentadas (HAWKEN; LOVINS; LOVINS, 2002; LÖWY, 2013). 

O conceito de capitalismo natural propõe o uso consciente dos elementos 

disponíveis, com o intuito de aumentar a lucratividade e ampliar a produtividade dos 

recursos naturais. Estaria em curso uma mudança conceitual de venda de produtos 

(bens de consumo) para venda de serviços (bem-estar dos consumidores), propondo 

a otimização dos recursos como forma de ampliar a lucratividade, por meio da 

promoção de bem-estar dos usuários. Em relação a aumentar a produtividade dos 

recursos, a proposta é restaurar, sustentar e expandir os ecossistemas de modo que 

eles produzam mais, uma vez que as necessidades humanas aumentaram. Em suma, 

 
41 Como exemplo, pode ser citado o Tratado de Kyoto de 1997, que entrou em vigor, em 2005, como dispositivo 
complementar à Convenção-Quadro das Nações Unidas e definiu metas de redução de emissão de gases de efeito 
estufa (GEE) aos países em desenvolvimento para o modelo capitalista, a fim de chegar a patamares inferiores 
aos observados nos anos 1990. O Brasil ratifica a sua participação de compromisso em 2002. (BRASIL, [2002?]) 

42 As concepções “ecossocialistas” começam a ser divulgadas no final dos anos 1970, e seus principais pensadores 
são Manuel Sacristam, Raymond Willians, Rudolf Bahro, André Gorz e James O’Conner. Em 2001, em Vincennes, 
França, foi lançado o Manifesto Ecossocialista Internacional, por Joel Kovel e Michael Löwy no painel sobre 
ecologia e socialismo. 
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o capitalismo natural propõe o estímulo à conservação ambiental como forma de 

ampliar a disponibilidade de recursos, para que, por sua vez, sejam convertidos em 

serviços e, consequentemente, em mais lucro. 

Neste modelo, não há uma discussão sobre a estrutura de consumo ou a 

propriedade dos bens de produção. Trata-se de aproveitar as restrições ambientais e 

encontrar uma contrapartida por meio de um novo serviço, e continuar favorecendo a 

acumulação de capital – na prática, seria manter o business as usual. 

A partir de uma orientação teórica marxista, o progresso e o desenvolvimento 

ilimitados da ideologia produtivista começam a ser questionados pelo ecossocialismo. 

Como, no modelo capitalista, a construção do socialismo não rompeu com o estímulo 

constante do aumento de produção, ele também não foi capaz de apresentar um 

sistema produtivo preocupado com a limitação de recursos naturais. 

Com a proximidade de colapso ecológico, configurado pelas evidências de 

piora climática, causadas por fatores como utilização inadequada de recursos, 

descarte de resíduos industriais e hábitos humanos contemporâneos, o 

ecossocialismo é apresentado como uma proposta de articulação política para 

solucionar a crise da civilização capitalista-industrial, agregando uma reflexão 

ecológica à discussão socialista marxista, com  concepção de civilização alternativa. 

No quesito de alocação dos bens de produção, a mudança paradigmática 

proposta pelo ecossocialismo promove que a produção seja democraticamente 

planejada pela população, com decisões adotadas a partir da perspectiva do 

trabalhador e não por burocratas ou especialistas representantes de grandes grupos 

de capital. Aliada à estrutura produtiva não centralizada, considera-se necessária a 

implementação de um projeto de substituição das fontes de energia para alternativas 

renováveis, além de uma mudança na estrutura de consumo. 

Sobre o consumo, a expectativa é que exista uma substituição do “valor de 

troca” pelo “valor de uso”, ou seja, o estilo de vida contemporâneo, atualmente 

sustentado pela ostentação de uma infinidade de bens descartáveis e serviços 

desnecessários, seria adequado a uma demanda de necessidade real, gerida por uma 

sociedade ecologicamente racional, praticando uma ponderação entre as trocas 

materiais e os recursos ambientais. 
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3.1.2 Agriculturas alternativas e agroecologia 

 

 

As pressões ambientais, o desencanto com a eterna disputa por bens e 

serviços na cidade, e a falta de sentido na vida urbana estão provocando um 

movimento migratório de pessoas de classe média, que passam a encontrar nas 

práticas agrícolas sustentáveis uma nova perspectiva de projeto de vida. Esses 

indivíduos encontram no campo a possibilidade de redefinir suas relações de trabalho 

e de interferência na natureza de forma respeitosa, com a manutenção dos recursos 

materiais e fontes de energia em prol de um novo equilíbrio socioambiental. A 

complexidade dessa escolha fica evidente quando o típico trabalho urbano, 

caracterizado por ser mais intelectual, é substituído pela prática diária do trabalho 

braçal, demandado pela rotina dos processos de produção de alimentos e outros 

derivados da atividade agrícola.  

A percepção de que nem tudo o que é oferecido à vida social contemporânea 

é de real utilidade leva à consciência da necessidade em mudar os padrões de 

consumo, com escolhas capazes de gerar redução no impacto ambiental da produção 

e dos resíduos do consumismo, e questionar se a satisfação na aquisição de bens e 

a inserção na vida urbana são realmente essenciais. A partir desse ponto de vista, 

passa-se a ser possível rever os valores pessoais para uma mudança significativa nos 

rumos da economia atual. 

A cooperação social direta, intencional, voluntária e, em grande parte, não 
mercantil como base da prosperidade é o oposto daquilo que, desde a obra 
de Adam Smith, mas, sobretudo, desde o século XIX, as ciências sociais 
conceberam como próprio de uma economia em que mercados 
desempenham papel crucial na alocação dos recursos. (ABRAMOVAY, 2012, 
p. 190) 

Um dos princípios mais fundamentais em relação às práticas sustentáveis é a 

compreensão de que as sociedades contemporâneas devem evoluir para um modelo 

de menor consumo de recursos energéticos. Não se trata de voltar a viver como nas 

sociedades tradicionais com muito menos conforto, mas de evitar o desperdício, 

questionando se o tempo de utilidade do bem produzido está equivalente aos recursos 

dispendidos em sua produção. Nessa perspectiva, passa a valer, antes mesmo da 

reciclagem, qualquer tipo de reutilização de bem, evitando o descarte e o aumento da 

enorme quantidade de lixo produzida pela humanidade.  
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A agricultura moderna, como vem sendo praticada nos últimos 50 anos, é uma 

das grandes responsáveis pelos elevados níveis de consumo energético não 

sustentável. Neste período, a incessável busca por maximização de produtividade na 

geração de alimentos (vegetais e animais) difundiu a prática do abandono das 

técnicas de pousio, recurso que permitia ao solo um tempo para recuperação de sua 

fertilidade. A reposição dos nutrientes necessários para o desenvolvimento das 

plantas passou a ser mantida de forma artificial, com o uso de substâncias químicas 

via fertilizantes43. Além da constante insuficiência de alguns nutrientes, as plantas 

expostas ao uso de fertilizantes químicos e estímulos à aceleração do seu 

desenvolvimento natural demandam altos níveis de energia para amadurecimento, 

supridos pelo intenso uso de recursos energéticos fósseis, como o petróleo. 

(MACHADO; MACHADO FILHO, 2014; BERNAL; MARTINS, 2015; CANUTO, 2017) 

Caminhando em sentido oposto ao alto consumo de recursos energéticos da 

agricultura moderna, técnicas de agricultura alternativa têm sido resgadas e 

difundidas. As práticas e as origens da agricultura alternativa são muito diversas44, no 

entanto, têm em comum a não utilização de produtos agroquímicos que acelerariam 

o crescimento das plantas ou aumentariam a produtividade. São sempre centradas no 

respeito ao equilíbrio da biodiversidade, preferindo o aproveitamento da dinâmica 

natural de espécies animais ou vegetais, em vez da inserção de itens externos ao 

ambiente. A sucessão natural de plantas e animais também é responsável pela 

reposição de matéria orgânica no solo, de modo que, a cada ciclo de vida, são 

repostos os nutrientes e mantida a preservação prolongada da heterogeneidade 

biológica. 

Referência no campo da agricultura alternativa, a engenheira agrônoma 

austríaca Ana Maria Primavesi (1920-2020) viveu grande parte de sua vida no Brasil, 

se dedicando à pesquisa e à prática de manipulação estrutural do solo como princípio 

agroecológico. Primavesi difundia o ideal de o solo ser um organismo vivo, complexo 

e dinâmico, capaz de promover o equilíbrio ecológico necessário para a produção 

agrícola se corretamente manejado, com recursos como água, ar e luz solar 

 
43 A nutrição química foi reduzida a três elementos N-P-K (nitrogênio, fósforo e potássio), acrescida de cálcio e 
magnésio, sem a reposição de matéria orgânica. 

44 A agricultura alternativa pode ser identificada como natural, biológica ou orgânica, distinguem-se pela filosofia 
adotada do entendimento do homem em relação à natureza, além de desdobrarem em diferentes matrizes de 
alocação de recursos como: manejo de insumos ou intensidade da intervenção humana no desenvolvimento das 
plantas. 
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adequados e suficientes (ANA MARIA PRIMAVESI, [20--]; BERNAL; MARTINS, 2015; 

FORNARI, 1982). 

Neste cenário de difusão de técnica agrícolas alternativas, que valorizam os 

recursos naturais, se encontra a agroecologia45, como um método de consolidação de 

conhecimentos tradicionais, se fundindo a uma concepção mais moderna de 

adaptação particular da técnica a cada propriedade, tanto em relação aos tipos de 

produtos gerados, quanto aos recursos disponíveis localmente. Para garantir o 

aproveitamento dos recursos endógenos, a gestão agrícola demanda constante 

exercício de planejamento, minimizando a utilização de insumos externos e 

preservando o equilíbrio ecológico.  

A agroecologia é considerada uma das práticas de agricultura alternativa com 

maior preocupação social, uma vez que não se limita à aplicação de técnicas agrícolas 

ecológicas exclusivamente na produção de bens de consumo, mas também se 

preocupa em estender o conceito de sustentabilidade para as relações sociais que 

permeiam a cadeia de consumo e produção. A visão de sustentabilidade dessa prática 

não engloba somente a responsabilidade ambiental, propondo discutir as políticas e a 

viabilidade econômica, com a perspectiva de conquistar: relações comerciais 

includentes; equidade social; condições dignas de trabalho; e vínculo entre produtores 

e consumidores, de forma que haja troca de vivência e saberes entre estes agentes 

sociais. (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014; BERNAL; MARTINS, 2015; 

LONDRES; MARTINS; PETERSEN, 2017) 

No cenário brasileiro, a maior parte da agricultura orgânica ou agroecológica é 

originária dos produtores familiares. No início dos anos 2000, muitos movimentos 

sociais passaram a se articular para difundir conhecimento e práticas agrícolas, que 

valorizavam a estrutura de produção familiar, com o resgate da organização 

camponesa de produção agrícola e o incentivo à adoção de técnicas agroecológicas46. 

 
45 O termo agroecologia surgiu na Rússia, entre as décadas de 1920 e 1930, e ganha uma nova dimensão no 

debate ecológico a partir dos anos 1980. A obra, do agrônomo chileno Miguel Altieri, Agroecologia: as bases 
científicas da agricultura alternativa, de 1989, é considerada uma referência para estudos acadêmicos e base para 
o debate social atual no campo. 

46 O site Brasil Agroecológico, do governo federal, reúne alguns marcos de iniciativas e políticas voltadas ao 
desenvolvimento do campo, sob a perspectiva agroecológica e a valorização da agricultura familiar, assim como: 
Formação da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA (2002); realização em Porto Alegre (RS) do I Congresso 
Brasileiro de Agroecologia - CBA (2003); publicação da Lei da Agricultura Orgânica – Lei 10.831 (2003); criação 
da comissão mista de representante do governo e sociedade civil da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da 
Agricultura Orgânica – CSAO (2004); criação da Associação Brasileira de Agroecologia – ABA (2004); publicação 
do Decreto nº 6.323 (2007) com a criação do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica – SISOrg;  
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O esforço foi destinado para transformar o modo convencional de tratamento das 

lavouras e dos animais com a substituição do extensivo uso de fertilizantes e da 

elevada utilização de insumos externos pela manutenção da biodiversidade da 

pequena propriedade. 

Além do caráter educativo e da divulgação de conhecimento técnico, esses 

movimentos têm sido capazes de unir diferentes segmentos ligados à  

agroecologia, a exemplo de movimentos sociais, comunidades locais, Organizações 

Não Governamentais (ONGs), e instituições de ensino e pesquisa, adquirindo assim 

uma postura política em favor do desenvolvimento social no campo, com base na 

autonomia do agricultor familiar e da reconciliação da produção agrícola com o 

equilíbrio ecológico, totalmente perdido com a forma de atuação da agricultura 

convencional, praticada exaustivamente pelo agronegócio. 

 

 

3.2 Perspectivas para a agricultura familiar  

 

 

A agroecologia tem sido adotada por trabalhadores rurais no Brasil, 

modificando a realidade do campo para agricultores familiares. A escolha do termo 

“agricultura familiar” considera as propriedades com práticas agrícolas camponesas, 

excluindo da discussão aquelas que, mesmo sendo de propriedade familiar, são 

gerenciadas como unidades capitalistas, com finalidade exclusiva de geração de 

lucros excedentes. Nesta perspectiva, existe a intenção de traçar a agroecologia como 

um instrumento de mudança do agricultor familiar da prática convencional agrícola à 

agroecológica, considerando as oportunidades e as limitações relacionadas a essa 

transição. 

 

 

 
realização do I Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia – ENGA (2009); e criação da Rede dos Grupos de 
Agroecologia – REGA (2009). (BRASIL, [2019?]) 
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3.2.1 Agricultura familiar agroecológica 

 

 

 A racionalidade econômica, observada no modo de vida camponês, é 

apresentada de uma maneira muito distinta da prevalecente no capitalismo 

contemporâneo. Propondo uma abordagem teórico-histórica diferente do marxismo 

agrário47, o economista agrícola Alexandre Chayanov (1888-1937) acreditava no 

campesinato como embrião de uma sociedade desenvolvida48. A partir de uma 

perspectiva microssociológica das famílias de agricultores, o economista as imaginava 

organizadas como um sistema econômico não capitalista, muito mais do que apenas 

um setor social. 

Não é a lógica do lucro que determina as decisões do agricultor camponês, 
mas, sim, uma relação entre a satisfação da demanda familiar e a penosidade 
do trabalho, isto porque, numa propriedade familiar, a produção está 
diretamente correlacionada com a autoexploração do agricultor. Em outras 
palavras, as decisões de um agricultor camponês são regidas por uma lógica 
que Chayanov denominou de balanço entre trabalho e consumo. 
(BORSATTO; CARMO, 2014, p. 651, grifo dos autores) 

Vários fatores determinam o nível de autoexploração ao qual o camponês se 

submete: desde as características técnicas e econômicas, como tamanho da 

propriedade, qualidade de solo, culturas escolhidas, sazonalidade da produção, 

preços para comercialização e quantidade de trabalho empregada, até a complexa 

determinação do bem-estar familiar, uma vez que a medida de consumo que o 

trabalhador vai experimentar ao longo de sua vida é influenciada pela quantidade de 

pessoas dependentes de sua produção, variando entre sua juventude e 

envelhecimento, assim como sua capacidade de trabalhar. Dessa forma, o balanço 

entre trabalho e consumo é constantemente ajustado a partir de avaliações subjetivas, 

 
47 O reconhecimento do campesinato como classe social não é conclusivo e apresenta muitas conversivas até 
mesmo entre autores inspirados pela obra de Karl Marx, devido à condição particular do camponês como 
proprietário dos bens de produção e da força de trabalho. Acrescenta-se a esta discussão a realidade histórica do 
desenvolvimento agrário da Rússia pré-revolucionária, enfatizando a centralidade da teoria marxista nos países 
industrializados, especialmente a Inglaterra. No final do século XIX, os debates sobre o papel do campesinato na 
política, influenciado pela especificidade russa, são liderados por Vladimir Lênin, Karl Kautsky e Alexander 
Chayanov. Posteriormente, ao longo do século XX, o sociólogo russo Theodor Shanin, inspirado pela teoria 
chayanoviana, contribui com estudos e reflexões sobre as complexidades da condição camponesa. (SANTOS, 
2016) 

48 No marxismo agrário, a agricultura camponesa era vista como um limitante para o desenvolvimento social e 
econômico, no sentido em que os trabalhadores do campo não assumiriam uma articulação autônoma como o 
proletariado urbano, ou seja, sem protagonismo na luta de classes. Acreditava-se que o modo de vida camponês 
seria extinto, submetendo essa parcela da população às grandes propriedades e indústria do campo. Essas ideias 
são discutidas a partir do pensamento de Marx, Lenin e Karl Kautsky. (BORSATTO; CARMO, 2014) 
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definidas no núcleo familiar camponês, exemplificando a racionalidade específica e 

complexa da unidade de produção camponesa. 

 Em seu extenso trabalho de pesquisa sobre agricultura familiar agroecológicae 

problemática da subordinação camponesa, o geógrafo brasileiro Marco Aurélio Saquet 

(2014; 2017), cujo foco é o sudoeste do Paraná, sintetiza as principais características 

do que considera ser atualmente a agricultura camponesa, fundamentada em  

princípios como o cultivo da própria terra, a produção familiar em pequena escala e o 

produto como meio de garantir sua reprodução biológica e social. 

Mesmo com as ressalvas do próprio autor sobre a impossibilidade de 

generalizar essa descrição, sua definição suporta as reflexões deste trabalho sobre 

prováveis correlações que possam ser estabelecidas entre o migrante de classe 

média, optante pelo projeto agroecológico, e o agricultor familiar centrado nesta 

prática (SAQUET, 2014): 

• Os trabalhadores possuem algum tipo de vínculo com a terra que cultivam, 

seja este como donos, posseiros ou rendeiros, de forma que alimentam um 

sentimento de pertencimento, tanto à dimensão singular da propriedade, 

quanto ao grupo local, reproduzindo hábitos e costumes de uma cultura 

específica, além de manter sua rotina de vida e trabalho em torno do sustento 

familiar. 

• São donos dos demais meios de produção, como insumos, instrumentos, 

maquinários etc. A mão de obra utilizada é essencialmente familiar e, 

eventualmente, contam com ajuda comunitária mútua, como os mutirões, 

quando há necessidade de emprego de esforço concentrado em um curto 

período, a exemplo das colheitas. 

• O objetivo da produção camponesa é a reprodução biológica e social familiar, 

de modo que não valorizam a acumulação de capital nos moldes capitalistas. 

Consequentemente, buscam manter o equilíbrio entre o consumo familiar e a 

quantidade de trabalho empreendida. Assim, as jornadas de trabalho variam 

de acordo com a época da produção. 

• Ainda que o produto seja destinado ao consumo familiar, sem produção 

intensiva de mercadorias, a venda de excedentes fica subordinada às regras 

de preços e meios de comercialização do mercado. 
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O sociólogo britânico Teodor Shanin, autor de vários livros sobre economia 

campesina, afirma ser evidente que a família camponesa contemporânea vive em uma 

sociedade capitalista, porém, este fato por si só não faz com que sua forma de 

reprodução social seja equivalente a uma família tipicamente capitalista (ALVES; 

LIMA, 2018). Ainda assim, é importante ressaltar que não se deve tipificar o trabalho 

campesino atual como equivalente à forma de trabalho implícita no chamado "trabalho 

histórico do camponês", em razão de existirem adaptações e conformações 

específicas determinadas por cada momento histórico.   

Embora reproduza um sistema de produção não capitalista, o trabalhador 

familiar está inserido em uma complexa sociedade, a qual é determinada política e 

economicamente pelos interesses do capital. Na agricultura, observa-se a 

coexistência de distintas formas de produção inerentes ao desenvolvimento desigual 

do capitalismo, no qual prevalece a produção agrícola extensiva do agronegócio. A 

dominação do mercado, com a imposição dos preços de serviços, taxas de juros e 

valoração das mercadorias excedentes da produção, mantém o trabalhador 

camponês subordinado à lógica mercantil. 

O trabalhador familiar ou camponês agroecológico se posiciona social, política 

e historicamente em favor da luta para manter seu sustento sem deteriorar sua íntima 

relação entre cultura e natureza. Esse indivíduo se utiliza de práticas como cuidado 

no manejo do solo, reaproveitamento da água, reutilização de resíduos para a 

alimentação de animais e, fundamentalmente, valoriza os processos de troca e ajuda 

comunitária. 

Nem toda agricultura camponesa é (agro)ecológica, mas as práticas 
(agro)ecológicas são camponesas, ou seja, não são empresariais, evolvendo 
conhecimentos, técnicas, tecnologias e princípios como a cooperação e a 
valorização do patrimônio ecológico e familiar bem como a organização 
política e luta num movimento de resistência à chamada Revolução Verde e 
à expansão de capital. Assim, a agricultura camponesa com práticas 
(agro)ecológicas corresponde a uma práxis diferenciada de produzir e viver, 
a um movimento político que, no Brasil, está na base para reprodução da 
agroecologia também como ciência a partir das pesquisas realizadas neste e 
noutros países. (SAQUET, 2014, p. 132) 

A partir deste entendimento, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), um dos principais responsáveis pela luta por reforma agrária no Brasil, se 

reposiciona ideologicamente em favor da agroecologia. Fundando em 1984, até então 

baseado na visão econômica produtivista aplicada à produção agrária, o movimento 

passou por uma transição de direcionamento para se apropriar do discurso 
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agroecológico em meados dos anos 2000, incorporando aos seus ideais uma 

preocupação social, política-organizativa e ecológica (BORSATTO; CARMO, 2014). 

Em sua primeira fase, o MST adotou um modelo de gestão criando 

miniestruturas socialistas espalhadas pelo país, nas quais prevaleceu um sistema de 

divisão do trabalho, tanto na organização das atividades de produção, quanto na vida 

doméstica. Com uma proposta corporativista, se rendeu à mecanização agrícola e ao 

uso de fertilizantes para ganhar escala na produção de commodities. O então adotado 

modelo industrial alinhava-se à diretriz de conscientização política dos trabalhadores 

rurais como classe trabalhadora, não focando em suas especificidades de camponês, 

nem nas demandas individuais ou nas necessidades particulares das famílias. 

Como efeito das medidas neoliberais adotadas pelo governo brasileiro na 

década de 1990, a exemplo do fim das políticas setoriais de preços mínimos e do 

Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA)49, surgiram 

propostas de um novo modelo produtivo para os assentados pelo movimento, 

trazendo a segurança alimentar50 da família como pauta de discussão sobre a 

responsabilidade dos produtores de alimentos na garantia de qualidade e abundância 

de forma ecologicamente sustentável. Nesse redirecionamento, o MST trouxe para o 

centro de seu ideário o resgate e a valorização do “saber” camponês.  

 

 

3.2.2 Agricultura convencional 

 

 

A produção familiar de alimentos no Brasil sempre foi destinada ao mercado de 

consumo interno e intensificada, no final do século XIX, pelo processo de imigração 

europeu, especialmente na região sul (BAUER; MESQUITA, 2008). Até hoje, a 

agricultura familiar é responsável pela maior parte da alimentação dos brasileiros, 

fornecendo principalmente arroz, feijão, mandioca, milho, frutíferas, hortaliças, além 

de produtos originários da pecuária leiteira, do gado de corte, de caprinos e ovinos 

(BRASIL, 2017). O governo brasileiro considera “agricultura familiar” como sendo as 

 
49 O volume de crédito rural, que atingiu cerca de 65% do PIB em meados da década de 1970, chega ao patamar 
mais baixo da história do Brasil em 1996, sendo inferior a 20%. (BELIK, 2015) 

50 Possivelmente, o movimento foi influenciado pela Via Campesina (1992), Articulação Internacional dos 
Trabalhadores do Campo, como exemplo de movimento social internacional. 
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propriedades constituídas por  “pequenos produtores rurais, povos e comunidades 

tradicionais, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas e 

pescadores” (BRASIL, 2020), e entende que há, neste modelo de organização de 

gestão familiar, uma especial relação do agricultor com a terra, sendo esta sua 

moradia e principal fonte de renda.  

No segundo pós-guerra, nações e grandes corporações destinam inúmeros 

esforços para desenvolver tecnologia e garantir que a fome fosse mundialmente 

erradicada, pautando-se no frágil argumento de ser a falta de alimento sua razão 

principal. No entanto, os esforços não levavam em conta a desigualdade social, nem 

ao menos ofereceram qualquer proposta de melhoria de distribuição de renda ou de 

alcance das cadeias logísticas para transportar comida a quem realmente precisava 

(JESUS; OMMATI, 2017).  

Em outras palavras, a Revolução Verde, protagonizada a partir da década de 

1960 por países industrializados da Europa e Estados Unidos, adotou o aumento da 

produção de alimentos como principal objetivo, sem discutir efetivamente segurança 

alimentar dos demais países, ou seja, sem a preocupação de manter a autonomia 

local, com garantia de variedade de cultivos e qualidade de alimentação. (MACHADO; 

MACHADO FILHO, 2014).  

Com isso, o desenvolvimento do campo sofreu um impacto tecnológico, tanto 

na efetiva mecanização dos processos de produção rural, capaz de transformar as 

fazendas produtoras de alimentos em grandes indústrias alimentícias, como no 

estímulo à inovação e pesquisas cientificas nas áreas de agroquímica e biogenética, 

a fim de introduzir sementes geneticamente modificadas mais resistentes e alastrar o 

uso de fertilizantes químicos. A transformação do campo foi dominada pela 

prevalência das monoculturas, pelo aumento da produtividade e pela redução da mão 

de obra empregada, drasticamente substituída pela modernização do maquinário para 

plantio, irrigação e colheita. 

Especialmente nas décadas de 1960 e 197051, essa fórmula da indústria 

capitalista, aplicada à realidade rural, foi objeto de programas de incentivo econômicos 

do governo brasileiro, para estimular o aumento da produção de alimentos destinados 

à exportação, como milho e soja. A difusão técnica da aplicação de pesticidas, 

 
51 O aumento da produção de alimentos para exportação foi um dos pilares do “milagre econômico” brasileiro da 
década de 1970, contando com incentivos ao desenvolvimento de pesquisa e tecnologia por instituições privadas 
e governamentais, como a própria Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), fundada em 1973. 
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herbicidas e fertilizantes na produção agrícola e pecuária brasileira atingiu o cotidiano 

dos agricultores familiares, sobrepondo a imposição de tecnologia inovadora para 

garantir retorno financeiro e maior aproveitamento da produção ao seu conhecimento 

tradicional de manejo e cultura. 

A realidade social do agricultor familiar foi, aos poucos, substituída por um 

aporte de instrumentação cientifica, suportado pela disponibilidade de assistência 

técnica profissional de instituições governamentais e privadas, além de acesso ao 

crédito rural52 para o estímulo da mecanização da propriedade e aquisição de insumos 

químicos voltados à monocultura. Os pesquisadores Márcio Bauer e Zilá Mesquita, 

afirmam que a Revolução Verde pode ser compreendida como uma “revolução 

silenciosa”, capaz de transformar significativamente as relações sociais, o modo de 

vida e as práticas culturais até então predominantes na vida do pequeno produtor rural 

(BAUER; MESQUITA, 2008). 

Não há novidade em observar que o espaço agrário brasileiro foi desenvolvido 

sob estruturas latifundiárias, arquitetadas para a produção em larga escala e 

estritamente especializadas. A produção agrícola e pecuária, representadas por 

atividades tão relevantes para a composição do Produto Interno Bruto (PIB) do país53, 

se mantém totalmente dependente do capital financeiro, especialmente após a 

implantação da imperativa Revolução Verde.   

No entanto, a modernização agrícola não trouxe nenhuma correspondência 

entre crescimento econômico e melhoria de indicadores sociais, relacionados a outras 

dimensões de desenvolvimento. As consequências da expansão do modelo de gestão 

do agronegócio foram acompanhadas pela maior concentração de renda e poder, 

degradação ambiental, exclusão social e empobrecimento cultural. (MACHADO; 

MACHADO FILHO, 2014; CANUTO, 2017; LONDRES; MARTINS; PETERSEN, 2017)  

Em aproximadamente uma década, as políticas adotadas em favor do uso de 

agrotóxicos e o incentivo ao cultivo a partir de sementes geneticamente modificadas 

 
52 Entre as décadas de 1960 e 1980, a agropecuária brasileira foi impulsionada por políticas de incentivo à 
produtividade, para permitir o acesso do produtor a modernização dos insumos, mecanização e assistência técnica. 
O principal recurso foi um diversificado sistema de crédito e programas acessórios de seguros, articulados através 
do Sistema Nacional de Crédito Rural de 1965. Na década de 1970, o crédito rural chegou a representar cerca de 
65% do PIB agropecuário brasileiro (BELIK, 2015). 

53 Em 2019, o agronegócio representava 21,4% do PIB brasileiro, isto é, cerca de R$ 1.552.995 milhões. Na 

metodologia de cálculo adotada, o agronegócio é a soma de quatro segmentos: insumos para a agropecuária, 
produção agropecuária básica ou primária, agroindústria (processamento) e agrosserviços. Os dados são da 
parceria entre o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da Esalq/USP, e a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). (CEPEA, 2020) 
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transformaram o cotidiano do agricultor familiar brasileiro. No começo dos anos 1980, 

empresas produtoras de insumos agrícolas54 distribuíam amostras de sementes que 

garantiam um aumento significativo na produtividade. Pouco a pouco, as sementes 

crioulas foram deixadas de lado, assim como a autonomia do agricultor sobre sua 

lavoura. Para obtenção dos resultados prometidos, as sementes deveriam ser 

cultivadas em conjunto com a aplicação de um pacote de procedimentos e produtos 

específicos, fornecidos pelas mesmas empresas. 

Este conjunto de recursos químicos, composto por sementes melhoradas, 

adubos e venenos, exigiam dos agricultores maior disponibilidade de capital para 

investimento, gerando endividamento e dependência de crédito para aquisição dos 

insumos e garantia da safra. Em muitas localidades, as sementes crioulas 

desapareceram rapidamente, assim como grande parte do conhecimento da 

agricultura tradicional adquirido pela humanidade por mais de 10 mil anos. Os 

camponeses perderam a capacidade de observar os ciclos naturais e passaram a 

introduzir produtos químicos com maior frequência para tentar compensar o 

desequilíbrio ecológico causado pelo esgotamento dos solos e pela concentração de 

pragas atraídas pela monocultura. 

Logo, o uso de agrotóxico passou a ser visto como inevitável. As 

consequências vieram no médio e longo prazo. O aumento do uso de inseticidas, 

defensivos agrícolas, fungicidas e sua completa incorporação nas rotinas de plantio 

provocaram casos de intoxicação em trabalhares rurais e naqueles que mantiveram 

contato com os produtos na distribuição ou transporte. O uso intensivo destes agentes 

expôs a comunidade rural às contaminações químicas com graves consequências à 

saúde familiar, como reações alérgicas, complicações pulmonares ou cardíacas, 

problemas respiratórios e neurológicos, perda de visão, esterilidade masculina, 

câncer, entre outras consequências (AGROTÓXICO MATA, [2020?]), chegando a 

gerar muitos casos de invalidez. 

A safra, oferecida como seguro à concessão de crédito para financiar os 

elevados custos da agricultura convencional, insere o trabalhador em um ciclo 

perverso, no qual o uso de sementes híbridas e transgênicas é apresentado como 

única solução de garantia de colheita, ao mesmo tempo em que demanda maiores 

 
54 As indústrias desenvolvidas no pós-guerra lideraram o mercado a partir dos anos 1960. São elas: Monsanto 
(EUA), Syngenta (Suíça), Bayer (Alemanha), Dupont (EUA), Dow Agrosciens (EUA) e Basf (Alemanha). 
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gastos com adubos químicos e pagamento de direitos autorais aos fabricantes. Dessa 

forma, o pequeno proprietário fica sujeito ao modelo imposto pelas empresas 

transacionais; endividado e sem autonomia em relação à própria produção, tendo que 

revender seus produtos a baixos preços. 

Cerca de 70% da alimentação dos brasileiros é oriunda da agricultura familiar 

(BRASIL, 2020). A utilização de agrotóxicos em grande escala nas pequenas 

propriedades oferece ao mercado consumidor abundância de grãos, frutas, legumes 

e verduras mais resistentes ao transporte e com atraente aparência padronizada, 

facilitando a comercialização. Enquanto isso, os produtos orgânicos e agroecológicos 

chegam ao mercado brasileiro com preços mais altos do que os convencionais, se 

apresentando como um produto elitizado, ou seja, mesmo sendo mais vulnerável em 

relação à saúde, a população pobre fica condenada a consumir alimentos 

envenenados. 

Em 2008, o Brasil passa a liderar o ranking mundial de uso de agrotóxicos na 

produção de alimentos55. Em meio ao lobby das empresas de insumos agrícolas e dos 

grandes proprietários, os esforços políticos em favor da manutenção e liberação 

indiscriminada de substâncias agroquímicas a serem aplicadas no aumento de 

produção de alimentos seguem apoiados na justificava de que o agronegócio 

representa grande parte do PIB brasileiro e que é necessário alimentar a população. 

 

 

3.2.3 Transição agroecológica 

 

 

A comercialização de produtos orgânicos ganhou espaço nas grandes redes 

varejistas brasileiras a partir dos anos 1990. Esse movimento estava alinhado a alguns 

fenômenos que ocorreram concomitantemente, como o aumento da participação de 

supermercados na oferta de alimentos mais saudáveis e a mudança na esfera do 

consumo alimentar, com as inovações na cadeia de produção, variedade e qualidade 

dos alimentos (GUIVANT, 2003)56. 

 
55 Este dado é bem conhecido, amplamente divulgado na mídia e denunciado por movimentos e campanhas em 
favor da redução do uso de agroquímicos na produção de alimentos brasileira. (AGROTÓXICO MATA, 2020) 

56 Referência a artigo publicado sobre a participação dos supermercados varejistas na oferta de produtos orgânicos 
e sua relação com o estio de vida, denominado, no artigo, como ego-trip, em contraste com o ecológico-trip. 
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 O consumo alimentar de produtos orgânicos atingiu uma ampla esfera de 

consumidores, antes requeridos somente por pessoas com alguma consciência 

ecológica ou militantes de práticas sociais sustentáveis. Produtos cultivados sem 

agrotóxicos passaram a ser reconhecidos como portadores de qualidade superior e a 

escolha por esse tipo de consumo passa a representar um estilo de vida mais 

saudável. 

Este bem-estar veiculado pelo consumo de orgânicos satisfazia a consciência 

saudável individual, bem como propagava a representação da identidade social de um 

nicho da população, com a promoção de padrões de beleza, saúde e forma física. A 

adesão a esse comportamento orientado por critérios pessoais, não necessariamente 

garantia uma postura coerente em relação ao meio ambiente ou à responsabilidade 

social (GUIVANT, 2003). 

Por exemplo, a simples escolha cotidiana pela aquisição de produtos 

agroecológicos ou orgânicos não certifica que a origem da mercadoria seja 

sustentável. Para isso, é preciso identificar a cadeia completa de distribuição de bens 

e analisar se os processos intermediários, entre produtor e consumidor final, também 

agem de maneiras positiva e colaborativa em prol de um equilíbrio ambiental e 

social57. (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014; MAYA, 2013; BERNAL; MARTINS, 

2015; CANUTO, 2017; LONDRES; MARTINS; PETERSEN, 2017) 

A filosofia agroecológica se diferencia das demais formas de produção sem 

agrotóxicos também no quesito da construção de uma relação entre produtores e 

consumidores. No exercício da opção de aquisição de bens sustentáveis, critérios 

socioambientais são determinantes para a escolha dos produtos, de modo que o 

consumidor tem a oportunidade, por exemplo, de manter uma interlocução direta com 

o produtor e agir em carácter cooperativo, permitindo a manutenção de laços de 

reciprocidade entre as partes (SANTOS; CHALUB-MARTIN, 2012). Esse tipo de 

experiência se contrapõe ao consumo massificado, no qual o fetiche pelo produto é 

predominante no processo de escolha e existe completa indiferença na relação 

consumidor-produtor.  

Desde o final da década de 1970, a prática da chamada agricultura 

convencional, resultado do modelo implementado pela Revolução Verde, passou a 

 
57 A constituição de grupos de compras coletivas são bons exemplos de como a prática agroecologia pode sair do 
ambiente de produção e alcançar um caráter cooperativo entre produtores consumidores. Esse assunto é tratado 
com mais profundidade no artigo sobre o grupo Trocas Verdes (SANTOS; CHALUB-MARTINS, 2012). 
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ser fortemente questionada e combatida pelos movimentos militantes da “agricultura 

alternativa”, especialmente por setores progressistas das igrejas, que contavam com 

significativa presença junto aos agricultores familiares. O discurso contrário ao 

hegemônico, de que o uso intensivo de agrotóxicos danificava a qualidade do solo, 

gerando perda de produtividade futura, além de prejudicar a saúde do próprio 

trabalhador, passa a ganhar cada vez mais adeptos, especialmente a partir do período 

de redemocratização brasileira58. 

Durante as décadas seguintes, o questionamento sobre a descentralização de 

poder e a implementação de justiça social ancorou ONGs e instituições partidárias da 

visão “eco-libertária”. Nesse contexto, a agroecologia é adotada como prática 

adequada e fiel ao ideal ecológico, preservacionista e conservacionista do meio 

ambiente, associada a uma nova forma de promover desenvolvimento econômico, 

com resgate da cultura camponesa e promoção de novas aspirações de 

sociabilidade59.  

Em 2018, pela primeira vez, a Organização das Nações Unidas (ONU) se 

posicionou como incentivadora de técnicas agroecológicas, na forma de mecanismo 

capaz de garantir segurança alimentar e, ao mesmo tempo, reduzir impactos 

ambientais causados pela produção agrícola e pecuária extensiva. Nessa ocasião, o 

então diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), o renomado pesquisador brasileiro José Graziano Silva que ocupou 

este cargo entre os anos de 2012 e 2019 (FAO, [2020?]), argumentou, em entrevista, 

que o aumento indiscriminado da produção agrícola mundial, além de gerar efeitos 

nocivos à biodiversidade e aos recursos energéticos do planeta, não foi capaz de 

erradicar a fome, como prometido: 

 
58 Referência à Comissão Pastoral da Terra (CPT), Evangélica Luterana (IECBL) e Centro de Apoio ao Pequeno 
Agricultor (CAPA). (SANTOS; CHALUB-MARTINS, 2012) 

59 Baseado no Ministério da Agricultura (BRASIL, 2020), o site da Embrapa ([2019?]) comunica sobre o crescimento 
significativo de produção orgânica e agroecológica no Brasil, tanto em número de produtos, quanto em extensão 
de cultivo. Em 2018, eram 18 milhões de produtores ocupando cerca de 1,18 milhões de hectares. 
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O sistema de produção alimentar baseado nos sistemas agrícolas utilizando 
muitos inputs e recursos teve um preço alto para o meio ambiente. O 
resultado foi que os solos, as florestas, a água, a qualidade do ar e a 
biodiversidade continuam a se degradar, enquanto o aumento da produção a 
qualquer preço não erradicou a fome. (AFP, 2018) 

O movimento agroecológico assume um protagonismo em combater as 

práticas hegemônicas de produção agrícola no Brasil, suportando a ressignificação da 

identidade social dos agricultores em processo de transição da agricultura 

convencional para o modelo alternativo (BAUER; MESQUITA, 2008). Mais do que 

uma técnica de alocação dos recursos de produção da pequena propriedade rural, a 

agroecologia desponta como uma expressão de justiça social, preocupada em 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, bem como em oferecer comida 

abundante, saudável e produzida de forma respeitosa para toda sociedade. 

Com a participação de instituições acadêmicas, órgãos governamentais, 

representantes de movimentos sociais e ONGs, o movimento agroecológico opera nos 

moldes de uma rede colaborativa, capaz de divulgar, capacitar, suportar a 

comercialização e atuar em favor de políticas públicas que valorizem a diversidade 

social e os modelos de produção agrícola dos povos indígenas e camponeses. Com 

grande diversidade de adeptos e militantes, no Brasil, o movimento se desenvolve de 

forma fluida e descentralizada, mas ainda assim com grande capilaridade, alcançando 

especialmente os agricultores familiares (FONTOURA; NAVES, 2016).  

Porém, grande parte dos trabalhadores do campo está imersa em uma 

realidade de recente supervalorização do estilo de vida consumista urbano. Para os 

agricultores tradicionais em transição, é necessário romper o paradigma da agricultura 

ecológica como “mais pobre” do que a convencional. O reaproveitamento dos recursos 

naturais e dos subprodutos dos processos de produção agrícola é visto como uma 

inferiorização de sua capacidade produtiva, por não precisar dispor de capital 

monetário para aquisição de insumos industrializados. 

 Existe uma retórica conveniente ao agronegócio de expor a imagem do 

agricultor camponês ou familiar como ultrapassado, irracional e anacrônico, partindo 

do princípio que o seu conhecimento ou saber cotidiano não tem mais valor 

(LONDRES; MARTINS; PETERSEN, 2017). Assim, a agroecologia pode ser 

interpretada como uma identidade de resistência, quando determinados atores sociais 

adotam posições desvalorizadas ou estigmatizadas pela lógica dominante (BAUER; 

MESQUITA, 2008). Para que a experiência cotidiana ajude a criar um novo acervo de 
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referências e sobreponha a crença na utilização das práticas convencionais, o 

engajamento em atividades coletivas é fundamental para sustentar a escolha pela 

nova identidade, bem como as interações sociais dos agricultores entre si e o 

estabelecimento de novas relações entre produtores e consumidores, reforçando a 

aceitação do produto agroecológico como superior. 

 Para os agentes que trabalham em favor da construção dessa identidade de 

resistência, a questão ambiental é tratada com mesma relevância da social, 

transformando as trajetórias individuas em um projeto comum de redefinição da 

posição social e transformação da estrutura social. As entidades, que estimulam os 

trabalhadores familiares a participarem de projetos ecológicos, contam com a 

construção de uma união identitária, revelando vínculos comunitários e emocionais 

(BAUER; MESQUITA, 2008). 

As motivações externas, promovidas pelo acesso à informação e contato com 

outras perspectivas, criam um senso comum de existência de novas oportunidades 

para a realidade rural. Sozinho, este ideário construído pela comunidade não garante 

a adesão ao modelo de produção ecológica, mas aliado às más experiências 

vivenciadas com uso de produtos químicos se torna um importante instrumento de 

incentivo à transição da agricultura convencional à agroecológica. (MAYA, 2013; 

LONDRES; MARTINS; PETERSEN, 2017) 

Aderir à proposta de produção agroecológica não significa atravessar um 

percurso fácil. Uma propriedade familiar demandará de três a cinco anos para estar 

adaptada, de modo que essa condição contrasta com a visão imediatista das 

plantações convencionais, focadas em plantios de monoculturas com altos índices de 

insumos externos. Como incentivo, o estigma de colono atrasado e ignorante do 

agricultor familiar convencional será deixado para trás, com a ressignificação de sua 

identidade de produtor, valorização dos alimentos sem veneno, estreitamento da 

relação produtor-consumidor e percepção da importância do seu trabalho. Esses 

efeitos são resultados do novo senso de realidade, reforçado pela coerência de 

experiências positivas do projeto agroecológico. 
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3.3 Neo-ruralidades 

 

 

Como comentado, o espaço rural tem sofrido grandes transformações sociais, 

a medida que vai permitindo a ressignificação e revalorização do trabalho agrícola, 

através da transição agroecológica de agricultores convencionais. No entanto, é 

necessário abordar também, que este mesmo ambiente tem se torando  atraente para 

migrantes urbanos, em especial aos de classe média. As mudanças socioeconômicas 

no campo não podem ser pensadas sem compreender a chegada dos “neo-rurais”, 

termo empregado para denominar indivíduos que se estabelecem nas atividades 

rurais sendo originários do meio urbano, como podemos enquadrar os adeptos de um 

projeto de vida agroecológica. 

 

 

3.3.1 Reconfiguração do campo 

 

 

A professora brasileira de antropologia e sociologia rural, Maria José Carneiro, 

contribui com a discussão sobre as novas identidades que estão sendo construídas 

no ambiente rural e as mudanças na noção de ruralidade, dada a intensificação das 

trocas entre campo e cidade. Entre os anos 1960 e 1970, existia uma perspectiva de 

que o rural seria sobreposto pelo urbano, pensada a partir da dualidade entre seus 

agentes sociais e pré-estabelecida por suas relações de trabalho e modo de viver, 

enquadrando cada qual em categorias simbólicas constituídas por suas 

representações sociais (CARNEIRO, 1998). 

As mudanças nas relações sociais e de trabalho, construídas entre esses dois 

espaços, trazem inovações e pluriatividades possíveis de serem realizadas no campo. 

Com isso, a análise da questão rural, exclusivamente sobre uma ótica binária, não 

permite a total compreensão dos processos de decomposição e recomposição social 

aos quais esses universos estão submetidos. Logo, é preciso focar no entendimento 

dos agentes sociais e romper com os estereótipos alicerçados em cada espaço 

geográfico. 
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Segunda a autora, como o processo de modernização industrial do campo não 

ocorreu de forma homogênea, não é possível restringir a ruralidade a uma definição 

exclusiva ou uniforme. As mudanças de hábitos, costumes e percepção de mundo 

ocorrem em diferentes graus e não implicam em uma ruptura decisiva no tempo, nem 

ao menos no sistema social como um todo. (CARNEIRO, 1998) 

A chegada ao campo do trabalho capitalista e a realidade da globalização 

difundida velozmente pelas telecomunicações, induziram a conclusões precipitadas 

de que o agrário seria dissolvido e uniformizado, reduzido a uma simples reprodução 

do modo urbano de viver. Porém, nem sempre esses efeitos podem ser confirmados. 

A expansão do “tecido urbano” pode, em vez de diluir as diferenças, reforçar as 

identidades e o sentimento de pertencimento da comunidade a localidades rurais.  

A diversidade cultural e social, gerada por essas novas experiências de trocas 

e variedade nas relações, também ajuda a manter a condição de existência da 

sociedade em um permanente processo de permuta entre bens culturais e simbólicos, 

garantindo a heterogeneidade social. O contato com o outro e com o estrangeiro 

provoca a consciência de si, desperta o contraste com a sabedoria dos que vêm de 

fora, a confrontando com o conhecido, com o tradicional e com seus próprios hábitos. 

Esse encontro de conhecimentos não necessariamente irá descaracterizar a cultura 

local, no entanto, poderá servir como motivação para adaptação da comunidade a 

uma nova realidade econômica e social60. 

A propriedade rural, que era local de produção, vira essencialmente moradia, 

garantindo uma vantagem para não incorrer em custos de aluguel, caso migrassem 

para a cidade. Ao se dissociar da produção rural, a terra vira somente um imóvel, ou 

uma mercadoria, sendo necessária a descoberta de outra fontes de renda para evitar 

o êxodo rural. No Brasil, o espaço rural não se define mais exclusivamente como 

sinônimo de atuação agrícola, de modo que os residentes dessas regiões realizam 

cada vez mais atividades diversificadas e pluralizam suas fontes de renda, 

reorientando a capacidade produtiva da população local como uma forma alternativa 

de lidar com o êxodo. 

 
60 Estudos a partir dos anos 1980, na França e Alemanha, chamaram a atenção para a capacidade da “cultura 
camponesa tradicional” de lidar com a crise econômica e dos ecossistemas, causada pela modernização industrial. 
Esses debates rompem com a ideia da cultura camponesa passiva, ou oposta à mudança, presa a um modelo pré-
capitalista ou medieval. Referências podem ser encontradas em autores como Henri Mendras, Placide Rambaud 
e Bernard Kayser. 
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Uma das consequências das trocas promovidas entre a sociedade urbano-

industrial e as pequenas aldeias do interior foi o despertar para o campo não somente 

como local de produção de alimentos, mas também na forma de um espaço de vida 

saudável, em contraposição à destrutibilidade moderna. O ambiente, antes imaginado 

como bucólico, pastoril ou rústico, passa a ser visto como forma de lazer ou opção de 

residência, alternativa à cidade. Esse movimento de procura pelo interior iniciou nos 

anos 1970 e ganhou força na década de 1990 com o avanço do pensamento 

ecológico. A redescoberta da natureza como uma possibilidade de visitas periódicas 

e sazonais, sem precisar abrir mão dos “confortos e vantagens” da vida na cidade 

grande, transformaram o campo em um bem de consumo desejado, abrindo a 

oportunidade do desenvolvimento do turismo ecológico e rural como atividade 

econômica. 

A ruralidade não pode ser simplesmente definida como a penetração do mundo 

urbano-industrial no universo campestre, é preciso considerar o consumo realizado 

pelos habitantes urbanos de bens simbólicos e práticas culturas, tipicamente 

reconhecidas como sendo do mundo rural, a exemplo de festas tradicionais, passeios 

em “hotéis fazenda” e pesqueiros “pesque-e-pague”, ou o interesse pelos doces 

“caseiros” e comidas típicas da roça (CARNEIRO,1998). 

No entanto, para deixar a abertura da comunidade rural atraente aos olhos do 

cidadão urbano, são expandidos os limites entre local e global para os agricultores, os 

quais adquirem certas adaptações para os seus espaços e tradições com o objetivo 

de se tornarem receptivos e garantirem renda complementar, encontrando no turismo 

uma alternativa econômica às práticas agrícolas. Com isso, nasce uma cultura 

singular, nem rural, nem urbana, que mantém tanto o tempo quanto os espaços sociais 

distintos (CARNEIRO,1998). 

Nessa reconexão com o passado, negado especialmente nas décadas de 1960 

e 1970 com a desvalorização do tradicional modo de viver camponês, a memória 

coletiva herdada das gerações anteriores ganha relevância para a reconstituição de 

espaços e tradições que, hoje, funcionam como caminho para enfrentar a 

modernização agrícola e encontrar, na pluriatividade, a possibilidade de se manter no 

campo. 

Encontra-se no campo, então, uma diversidade de atividades praticadas por 

agricultores, que podem ser representadas como: manutenção da agricultura 
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tradicional pouco mecanizada; modernização do agricultor com mais posses, 

operando com máquinas no transporte e na comercialização dos bens produzidos; ou 

ainda na descoberta de alternativas pluriativas, em especial as relacionadas ao 

turismo e lazer. 

Embora em quase todos os casos exista emprego de mão de obra familiar, sua 

inserção na economia social e global define o perfil de racionalidade manifestada em 

seu tipo de atividade, implicando nas relações de trabalho, na propriedade dos meios 

de produção, no emprego de conhecimento técnico, na forma de participação no 

mercado, no acesso à instituições financeiras e na diversidade das relações sociais. 

Todas essas características exemplificam a heterogeneidade da ruralidade brasileira. 

 

 

3.3.2 Neo-rurais no Brasil 

 

 

Mesmo com a dominância do poder político do agronegócio no Brasil, é 

evidente a existência de um encadeamento de ações sociais e políticas61, agindo em 

a partir de práticas ecológicas e a favor da modificação da realidade do pequeno 

trabalhador rural para levar ao campo condições econômico-sociais mais dignas e 

viabilizar a produção de alimentos saudáveis. Sendo assim, é impossível discorrer 

sobre a agroecologia no Brasil nos últimos 20 anos e não observar a expansão e o 

alcance de seus princípios levados ao cotidiano da agricultura familiar62. Questiona-

se, portanto, qual seria o papel ou onde se encaixariam os membros da classe média, 

que escolheram trocar suas atividades econômicas, tipicamente intelectuais e 

urbanas, pelo ambiente rural, implementando um projeto pessoal de vida 

agroecológica. 

 
61 Em 1996, é criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com o objetivo de 
oferecer um tratamento especial ao pequeno produtor rural e facilitar o acesso ao crédito oficial. Em 2006, quase 
dez anos depois, é criada a lei nº 11.326, que reconhece o agricultor familiar para fins de operacionalização de 
políticas públicas. O professor Walter Belik, da Universidade de Campinas (Unicamp), destaca que a categorização 
de agricultura familiar nas ciências sociais é anterior ao seu reconhecimento como categoria política, reconhecido 
nos anos 1990, e que essa legitimação ocorre, em grande parte, pela articulação dos movimentos sociais. (BELIK, 
2015) 

62 Dentro dos 5 milhões de propriedades agropecuárias no país, 77% são consideradas de agricultura familiar, 
ocupando 80,9 milhões de hectares, o que representa apenas 23% da área total de estabelecimentos 
agropecuários. Em 2017, a agricultura familiar empregava mais de 10 milhões de pessoas, chegando a representar 
cerca de 67% da população empregada no setor agropecuário. (BRASIL, 2020) 
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As motivações de adesão a este plano agroecológico parecem ter origens 

diferentes daquelas reconhecidas pelos agricultores familiares, quando estes 

escolhem a transição da agricultura convencional para agroecológica. Além dos 

efeitos práticos, como a melhoria das condições de saúde em decorrência da não 

utilização e manipulação frequente de produtos químicos, e a redução do custo com 

aquisição de insumos da produção, no contexto do trabalhador rural, a opção 

agroecológica passa também pela ressignificação de sua condição social de produtor 

agrícola em harmonia com a natureza. 

Até os anos 1960, o contagiante ânimo da produção industrial e a expectativa 

de globalização da economia mundial pareciam desenhar o fim das especificidades 

do campo, acreditando que seriam completamente substituídas pelos recursos 

oferecidos pela cidade. Porém, a possível extinção do estilo de vida rural passou a ser 

questionada por entusiastas de um modo de vida menos frenético, encadeado ao 

ritmo da natureza e compreendido como uma sabedoria cotidiana capaz de não ser 

submetida à alienação do progresso industrial. 

Na década de 1970, um dos efeitos das mudanças culturais herdadas dos 

movimentos estudantis e sociais recém ocorridos63, surgido na França, foi o 

revigoramento de valores aparentemente extintos, associados a uma forma de viver 

pré-capitalista ou rementes a comunidades ditas tradicionais, como de camponeses, 

artesãos, pescadores ou indígenas. O denominado neo-ruralismo difundia o ideal de 

retomada a um estilo de vida no campo, com o  intuito de valorizar o velho mundo 

rural, fortalecer as relações pessoais de forma mais profunda, simplificar o cotidiano, 

incentivar a identificação com trabalhos manuais e exercitar a autodeterminação, ou 

seja, revalorizar caraterísticas atípicas ao universo citadino (GIULIANI, 1990). 

A principal característica dos neo-rurais franceses foi a livre escolha de 

mudança para o campo, ou seja, esse deslocamento não foi consequência de 

dificuldades socioeconômicas, como na maior parte dos ciclos inversos de êxodo 

rural. Suas escolhas estavam orientadas pelo desejo de ruptura com a mentalidade 

dominante do “moderno-desenvolvimentismo”. Com isso, o neo-ruralismo se 

 
63 Referência aos movimentos sociais ocorridos em maio de 1968. Na Europa dos anos 1960, as críticas ao modelo 
econômico e a obediência às instituições burguesas desdobram nos movimentos em favor de uma cultura 
alternativa, que buscava opções econômicas contra os modelos autocráticos geridos pelas elites, de modo que 
entre as suas lutas anti-capitalistas, defendiam a bandeira do ecologismo. (MAYA, 2013) 
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posicionava como um protesto, condenando a forma de vida “dominada” e valorizando 

a nostalgia pelo rústico, pelo prazer em transformar o ambiente cotidiano, pelo simples 

fazer e, finalmente, pela possibilidade de fugir da deterioração da cidade. 

Na vida urbana contemporânea, a soberania individual é alcançada pela 

capacidade de consumir e realizar desejos. Poucos bens da demanda cotidiana são 

produzidos para consumo próprio, existindo uma dependência pela cadeia de 

produção e execução de serviços pessoais, como limpeza da casa, manutenção de 

objetos e preparo de refeições, que são adquiridas de forma impessoal. Essa perda 

de autonomia e o desaprender de como realizar tarefas comuns despertam um tipo 

de sentimento de nostalgia ao passado, quando se imagina um prazer na realização 

de atividades sem finalidade econômica imediata. 

O “prazer em fazer” reemitido como um imaginário do antigo modo de produzir 

e habitar das sociedades agrárias tradicionais, o bem-estar da conexão com a 

natureza proporcionado pelas propriedades agrestes, e a possibilidade de realizar 

produções em baixa escala são todas características das ambições identificadas nos 

chamados neo-rurais. 

O professor Gian Mario Giuliani, professor da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) com ênfase em sociologia do meio ambiente, publicou, em 1990, um 

dos primeiros artigos nacionais tratando sobre a temática do neo-ruralismo no Brasil, 

no qual comparou suas características com a experiência francesa, observando 

especialmente os processos de modernização agrícola dos dois países. 

Referenciando ao grupo analisado, composto por “novos” agricultores residentes da 

região de Nova Friburgo e Teresópolis no Rio de Janeiro, identificou que os “novos-

rurais” brasileiros podiam expressar as mesmas motivações de seus correspondentes 

franceses, no entanto, estavam imersos em uma estrutura social muito diferenciada. 

(GIULIANI, 1990) 

Os brasileiros entrevistados migraram para o campo, se mantendo muito 

ligados à cultura urbana, tanto na forma de estabelecer um novo empreendimento, 

quanto na perspectiva de atingir um mercado consumidor sofisticado para produtos, 

como vinhos e queijos artesanais. Contavam também com grandes investimentos 

iniciais, muitas vezes, aportados por famílias ricas, alto grau de instrução, além de 

terem a oportunidade de capacitação voltada para a produção de bens diferenciados 

em qualidade e variedade. 
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 Ainda que motivados pelo desgaste da acelerada realidade urbana, a qual 

inclui poluição, trânsito, insegurança e trabalhos estressantes, os “novos-rurais” 

brasileiros enxergavam a migração para campo como uma oportunidade de criar um 

novo negócio, contanto com prévio conhecimento dos hábitos de consumo de seu 

ciclo social para posicionar seus produtos. Dessa forma, buscaram reproduzir o modo 

de produção capitalista, se distanciando do modelo observado nos neo-rurais 

franceses, caracterizados pelo predomínio de mão de obra familiar em pequenas 

propriedades agrícolas. No Brasil, os proprietários, muitas vezes em parceria com o 

cônjuge, também trabalhavam ativamente na produção, contudo, requeriam maior 

quantidade de mão de obra externa e especializada. 

Essa configuração de proximidade do produto final e do sentimento de 

realização ao ver os esforços do próprio trabalho materializados rompe a percepção 

de alienação64 dos neo-rurais brasileiros, presente em suas profissões urbanas 

anteriores. Ainda que mantivessem um empreendimento com lógica capitalista, sem 

dúvida, a mudança para o campo e a escolha pelo prazer da realização, remeteram a 

uma ressignificação de suas relações de trabalho e das atividades rotineiras. 

Giuliani critica nitidamente o posicionamento dos neo-rurais estudados, por não 

conseguirem qualquer tipo de mudança no plano social. Continuavam aplicando a 

racionalidade urbana aos seus empregados, exigindo qualificação e cumprimento de 

carga horária, apesar de oferecerem condições “tradicionais” de emprego rural, 

caracterizado por baixos salários e mantendo assim a mentalidade burguesa.  

Entre várias discussões e definições de importantes conceitos, Giuliani (1990) 

caracteriza apenas um dos tipos de neo-rurais no Brasil e reforça não existir 

correspondência imediata entre neo-ruralismo e ecologismo. Embora motivações 

como nostalgia pelo rústico65 e fuga das aglomerações urbanas sejam reconhecidas 

como comuns, existe grande heterogeneidade no modo de viver e no estabelecimento 

de alguma atividade econômica na nova vida campestre. 

 
64 Referência ao termo desenvolvido por Karl Marx, em meados do século XIX, sobre a falta de controle dos seres 
humanos em relação à própria vida, causada pelos efeitos do capitalismo e das relações de trabalho modernas, 
impactando nos trabalhadores a alienação em seu próprio poder de trabalho; sobre o produto de seu trabalho; 
sobre os trabalhadores entre si como consequência da competitividade; e, finalmente, de sua condição de ser 
humano, devido à perda do trabalho como característica essencial. (GIDDENS; SUTTON, 2017) 

65 O sentimento de nostalgia não precisa ser traduzido somente como o olhar melancólico voltado ao passado, 
remetendo ao tempo de uma sociedade pré-capitalista. O desconforto presente, causado pela modernidade e as 
referências simbólicas e imaginárias de um passado melhor do que os tempos atuais, estimula a capacidade de 
criação humana e amplia o desejo por um futuro superior, orientando pequenas ações contra o mal-estar cotidiano. 
(GIULIANI, 2011) 
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A modernidade capitalista difundiu um tipo de racionalidade que eleva a 

individualização, rompendo vínculos sociais e provocando atomização no ambiente 

urbano, conformismo, perda de solidariedade e, ironicamente, fazendo com que a 

suposta individualidade almejada se submeta a uma padronização, sem autenticidade 

e diferencial de identidade66. 

De forma alguma, o presente trabalho pretende restringir a definição de neo-

rurais a indivíduos originários da classe média urbana, mas o contrário poderá ser 

considerado verdadeiro. Pessoas da classe média, originalmente constituídas por 

cadeias de valores e instituições sociais delineadas pelo típico modo de vida industrial-

urbano e pela racionalidade econômica capitalista, as quais decidem 

espontaneamente migrar para o campo serão definidos como neo-rurais. 

É na perspectiva sistêmica da ecologia que buscaremos encontrar o caminho 
para compreender a crise a partir da qual, a sociedade capitalista industrial, 
se forma a nostalgia por uma “vida de outrora”, mais calma e contemplativa, 
mais solidária, inspirada mais na qualidade do que na quantidade, fundada 
mais na interdependência, do que na competição. (GIULIANI, 2011, p. 298)  

Não é possível classificar os neo-rurais como uma categoria homogênea, uma 

vez que pessoas urbanas procuram o campo por motivos distintos e o 

estabelecimento da nova residência nessa região não é garantia de adoção de um 

estilo de vida uniforme. A maneira de se conectar com a natureza e a sua capacidade 

e vontade de interagir com comunidade local distinguem os neo-rurais, evidenciando 

seu tipo de racionalidade econômica. 

Autores adeptos da sociologia rural, em especial com olhar voltado a este novo 

indivíduo do campo, tentam definir algumas categorias de análise, utilizando alguns 

critérios que incluem: a condição de vida experimentada por este migrante antes da 

sua transição; o tipo de interesse no desenvolvimento da região, com engajamento 

social com os locais, comercial ou simplesmente extrativista; a possível motivação 

política ou ética contra a forma dominante do capital; ou ainda a relação com o meio 

ambiente, que propõe transformar as terras em produtivas, sem interferir 

negativamente na paisagem e na biosfera (CARNEIRO, 2012; FREITAS, 2005; 

CENCI; VICTORA, 2019). 

 

 

 
66 Referência às discussões da modernidade urbana do filósofo Georg Simmel no início do século XX. 
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3.3.3 Classe média agroecológica 

 

 

O professor e agrônomo brasileiro, Benedito Silva Neto, aborda uma questão 

extremamente pertinente e pouco debatida sobre a configuração das classes sociais 

protagonistas dos movimentos agroecológicos contemporâneos. A agroecologia 

entendida, como uma prática social, envolve uma série de atividades acadêmicas de 

pesquisa e difusão de conhecimento, substituindo, ainda que timidamente, o modelo 

convencional de prática agrícola e processos produtivos, que convergem em ações 

de reivindicação política e social. (SILVA NETO, 2019) 

Questiona-se, então, qual é o papel ou ainda qual é posicionamento político 

adotado pela classe média espontaneamente engajada nos movimentos 

agroecológicos? Como comentado, no Brasil, existem programas do governo federal 

que incentivam o agricultor familiar a fazer a transição agroecológica, assim como  nos 

anos 2000 o MST assumiu a agroecologia como identidade para reconfigurar o padrão 

dos assentamentos, tanto no quesito tecnológico, quanto político. Esses exemplos 

ajudam a caracterizar os diferentes atores sociais, evidenciando a falta de 

homogeneidade entre as classes sociais adeptas da bandeira agroecológica. 

Não somente em sua articulação desempenhada no campo da agroecologia, a 

“nova” classe média67 se posiciona na estrutura social como um todo, assumindo a 

função de difundir subjetivamente os ideais e os controles dos processos de produção 

para servir aos interesses do capital. 

No capitalismo, são os proprietários dos meios de produção, ou seja, os 
capitalistas, que tomam as decisões fundamentais que regem o processo de 
trabalho. No outro extremo da estrutura de poder, estão os trabalhadores que 
objetivam posições teleológicas a cuja concepção, tipicamente, eles são 
alijados. Entre estes dois extremos, encontra-se a classe social denominada 
[...] de “nova classe média”, a qual está relacionada à definição de posições 
teleológicas intermediárias, que vão desde a pesquisa e a transmissão de 
conhecimentos necessários para o controle dos processos causais de 
produção até a sustentação ideológica da estrutura social. (SILVA NETO, 
2019, p. 3) 

 
67 Benedito Silva Neto faz questão de distinguir a classe média contemporânea como “nova”, tomando como base 
os estudos sobre a formação e a consolidação da nova classe média dos autores György Lukás e Micheal 
Clouscard, os quais debatem sobre posicionamento político, padrões de consumo e diferenças em relação à classe 
média tradicional, originária da pequena burguesia proprietária. (SILVA NETO, 2019) 



86 
 

 
 

Em sua condição intermediária e ambígua, de não ser proprietária dos bens de 

produção, nem ao menos produtora direta de riquezas, a nova classe média oscila 

seu alinhamento político ora em favor dos capitalistas, ora em apoio às reivindicações 

defendidas pelos trabalhadores. Privilegiados em relação à classe trabalhadora, a 

classe média também é beneficiada por parte da mais valia obtida na cadeia de 

produção, especialmente no segundo pós-guerra, com a intensificação dos valores 

difundidos pela “sociedade de consumo”. A diversificação de bens e serviços 

promovida pelo sistema de produção fordista, mantendo suas devidas diferenciações 

destinadas a cada nível de renda, se torna acessível tanto à burguesia quanto à classe 

média. 

Os valores sociais mais relevantes, anteriormente relacionados à propriedade 

e ao trabalho, são substituídos na nova cultura de consumo pelo princípio do desejo, 

desvinculando subjetivamente o bem consumido ao trabalho em si. Isto é, como nem 

todos na sociedade são produtores, a satisfação do desejo de consumir é realizada 

através da apropriação do produto do trabalho social e uma parcela deste produto 

será subtraída dos trabalhadores pela própria classe média. 

Dessa forma, na década de 1960, a classe média consuma a sua subordinação 

aos interesses da classe dominante, de modo que nem os movimentos estudantis de 

contracultura, realizados na França em maio de 1968, foram capazes de promover 

uma real revolução social. Parte dos protestos dos estudantes realizados na época foi 

motivada pela contestação contra as instituições repressoras capitalistas, como a 

escola, os partidos políticos, os sindicatos etc. No entanto, não convergiram com as 

reivindicações dos trabalhadores, mantendo a defesa das particularidades de 

determinados grupos sociais e culminando na adesão da classe média ao 

neoliberalismo. 

Quando analisada a sua atuação no campo agroecológico, a nova classe média 

demonstra pontos de convergência e interesses comuns com o campesinato. 

Fortalece o debate das questões agrárias sempre que assume uma postura contra o 

padrão hegemônico do agronegócio e defende a preservação ambiental por meio da 

multiplicação das possibilidades oferecidas pela agricultura alternativa, aperfeiçoadas 

pela dedicação do trabalho intelectual no aprofundamento de pesquisas técnicas e na 

realização de campanhas de conscientização ambiental.  
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Na prática, Silva Neto (2019) considera que a transmissão agroecológica está 

sendo conduzida apenas como um nicho de produção, de forma a não ameaçar a 

preeminência do agronegócio, nem ao menos evidenciar eventuais conflitos de classe. 

Em seu entendimento, a movimentação dos atores sociais, em especial os 

provenientes da nova classe média, está restrita à esfera individual, sem competência 

ou articulação suficiente para caracterizar um processo social. 

Dessa forma, mesmo apresentando uma dinâmica de interação e cooperação 

entre classes sociais distintas, a agroecologia mantém uma classe média que 

preserva sua posição isenta à luta de classes. Os representantes da classe média, 

apesar de simpatizantes à causa e de cumprirem um importante papel na expansão 

do movimento agroecológico, não parecem capazes de romper sua subordinação em 

relação à burguesia e aliar-se definitivamente aos trabalhadores do campo para criar 

uma alternativa ao agronegócio.  

Talvez, o campo agroecológico seja apenas mais um exemplo da falta de 

consciência de classe manifestada pelos membros da classe média, os quais não 

reconhecem uma identidade de “trabalhador coletivo”, ou seja, não se identificam 

como classe trabalhadora. Ainda segundo o autor, a classe média vem desenhando 

uma “de mais de um século de crescente subordinação político-ideológica aos 

interesses dos capitalistas” (SILVA NETO, 2019, p.17), sendo, portanto, resultado do 

processo histórico de desenvolvimento do próprio sistema capitalista. 
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4 EXPERIÊNCIAS DE VIDA 

 

 

Com um perfil um pouco diferente dos capítulos anteriores, este traz os 

resultados de um conjunto de entrevistas individuais conduzidas pela autora. Além, 

de informações de identificação dos entrevistados, foram transcritos trechos de seus 

relatos para caracterizar questões relevantes ao propósito desta dissertação, 

organizamos por temas que ajudam a compreender as razões pelas quais membros 

da classe média urbana escolhem migrar para o campo e como se sentem durante e 

após a migração. Suas expectativas em relação ao futuro são para instigar a crítica 

sobre o posicionamento político da classe média, perante as questões sociais. 

  

 

4.1 Apresentação das entrevistas 

 

 

Conhecendo um pouco sobre o estilo de vida das pessoas que optam pela 

experiência de um projeto pessoal agroecológico, surgiu a proposta de acessar um 

grupo de pessoas que estivessem em diferentes etapas do processo de migração ou 

transição para o campo. Como mencionado nos capítulos anteriores, é notório que 

membros da classe média urbana se destacam nas redes sociais, relacionadas aos 

movimentos de economia sustentável. 

Como mencionado no tópico Estrutura de Pesquisa, o trabalho de criar um 

referencial de dados a partir de novas fontes ouvindo histórias que instigassem ainda 

mais as questões tratadas por esta dissertação, foi conduzido após a composição dos 

capítulos Classe Média Capitalista e Agroecologia e Novas ruralidades. A formulação 

do primeiro capítulo suportou o entendimento de que o alcance das entrevistas estaria 

limitado especificamente a um grupo social originário da classe média urbana,  

formado por indivíduos de atitudes semelhantes entre si e perspectivas de vidas com 

propósitos comuns.  

Assim, o principal critério de seleção para as entrevistas foi a escolha de 

indivíduos que se declaram originários da vida urbana e que, mesmo preparados para 
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replicarem o estilo de vida da classe média, espontaneamente decidiram mudar para 

o campo. Como resultado, suas experiências mostram de forma muito singular como 

mesmo após seu deslocamento do meio urbano e submissão ao cenário rural, os 

entrevistados permanecem com uma contraditória visão de estarem no campo, tendo 

sido preparado para uma vida na cidade. 

Os grupos praticantes de técnicas sustentáveis agroecológicas ou de 

permacultura costumam propagar seu conhecimento sobre o assunto e preparar a 

formação de novos membros, a partir da realização de cursos, oficinas e palestras, na 

grande maioria das vezes, aliando aulas teóricas à experiência prática. Comumente, 

são organizadas vivências de curta ou média duração, podendo variar entre um fim 

de semana, uma semana ou até mesmo um mês, para que os novos alunos tenham 

uma espécie de imersão em um novo estilo de vida. 

Esse tipo de experiência apresenta ao novo participante a perspectiva de uma 

vida possível, longe da cidade grande e permeada por um ambiente de trabalho 

cooperativo e comunitário. Outra característica comum aos praticantes dos princípios 

de vida sustentável é a organização social em “ecovilas”. Ecovilas são agrupamentos 

ou assentamentos humanos espontâneos, as quais reúnem pessoas dispostas a viver 

em comunidade integrada com a natureza e em harmonia social, aplicando técnicas 

de construção de moradia ecológica, redução do impacto ambiental na produção de 

alimentos, utilização de energia renovável, economia solidária e cooperativismo. 

Um dos critérios da seleção dos entrevistados foi o enquadramento em uma 

das fases de transição para evitar a concentração de entrevistas em um mesmo perfil, 

logo, foi natural encontrar características diferentes entre eles, especialmente 

relacionada à faixa etária e, consequentemente, ao momento de vida no qual tiveram 

o entendimento pessoal sobre a vontade de sair da cidade e vislumbraram uma real 

possibilidade de viver no campo, contrariando todo o aporte social e cultural recebidos 

durante sua formação, destinada a replicar o modelo de vida urbano-capitalista. 

Com o intuito de garantir certa diversidade entre o grupo entrevistado, foram 

definidas três fases do processo de migração e solicitado a cada entrevistado que 

identificasse em qual delas considera estar: 

• Fase I: indivíduo no processo de formação, participando dos primeiros cursos 

ou oficinas, e sendo apresentado ao novo estilo de vida. 
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• Fase II: indivíduo que já acumula algum conhecimento e está planejando a 

migração para o campo, ou caracteriza-se como recém-migrado. 

• Fase III: indivíduo já consolidado no campo, vivendo em propriedade individual 

ou em comunidade, como em ecovilas. 

Para qualquer uma das fases, foram realizadas conversas voluntárias, com 

questionário semiestruturado68, adaptados à etapa de migração de cada indivíduo, de 

forma a direcionar as perguntas, porém com espaço para que a vivência pessoal dos 

entrevistados pudesse ser registrada e posteriormente interpretada à luz da base 

teórica da presente dissertação. A maior expectativa em relação às entrevistas era 

conseguir identificar o quanto os entrevistados entendem ou percebem seus 

privilégios, financeiros e/ou culturais, os quais garantem a oportunidade de se 

diferenciar socialmente e se afastar do senso comum de elevado padrão de consumo 

no meio urbano.  

A etapa de realização das entrevistas coincidiu com o período de isolamento 

social imposto pela pandemia de COVID-1969, de modo que esta condição atípica fez 

com que abordagem e o acesso aos entrevistados ficassem totalmente restritos. O 

planejamento inicial era visitar pessoalmente os entrevistados e conhecer um pouco 

do ambiente e do seu novo estilo de vida70, com a intenção de estabelecer uma 

conversa pessoal e informal para colher informações, sentimentos, impressões e 

percepções a respeito das motivações e condições da migração. 

Com a pandemia, algumas entrevistas foram realizadas por telefone ou vídeo-

chamada, dificultando, no primeiro momento, a introdução do tema, especialmente 

naquelas em que a entrevistadora não conhecia previamente o entrevistado71. Mesmo 

com essa dificuldade, os resultados finais foram satisfatórios; depois de alguns 

 
68 Questionário que guiou as entrevistas, apresentado no Apêndice A. As primeiras perguntas foram realizadas de 
forma objetiva, com o intuito de caracterizar o perfil de cada entrevistado. Posteriormente, as experiências foram 
contadas pelos entrevistados sem perguntas muito diretas, com o cuidado de cobrir todos os temas pré-definidos 
no questionário. 

69 A maior parte das entrevistas foi realizada entre julho e agosto de 2020, e os dados completos de identificação 
dos entrevistados estão presentes no Apêndice B. 

70 Existia um planejamento da autora de participar de um curso de imersão em Permacultura e Agroecologia de 
curta duração (4 dias), com o intuito de ter uma vivência mais intensa e ampliar a possibilidade de entrevistas, 
porém este modelo não pode ser viabilizado por conta das restrições de isolamento social. 

71 Todas as entrevistas foram realizadas individualmente pela própria autora. Nem todas as pessoas eram 
previamente conhecidas, no entanto, foram agendadas a partir de contatos e indicações de sua própria rede social, 
ou seja, mesmo não fazendo parte do grupo de migrantes para o campo, como pesquisadora, é importante 
destacar que a autora tem uma convivência muito próxima ao ciclo social dos interlocutores selecionados, podendo 
gerar alguma parcialidade na interpretação das vivências. 
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minutos de conversa, os entrevistados estavam totalmente à vontade para falar sobre 

suas experiências e compartilhar suas perspectivas individuais sobre o futuro, 

contribuindo muito para as reflexões deste trabalho. 

A Tabela 1 contempla as características de realização de cada entrevista, 

incluindo data, tipo de abordagem (remoto ou presencial), tempo de duração, e 

recurso utilizado para cada registro. Por não considerar relevante para as análises, 

optou-se por manter o anonimato dos entrevistados e, em todas as tabelas, os dados 

estão organizados pela data de realização da entrevista. 

 

Tabela 1 – Lista de entrevistas realizadas e tipos de registro 

# Identificação 
Data da 

entrevista 
Tipo Tempo Mídia 

1 
Professor de Sociologia, 32 anos, 

migrado 
03/12/2019 Remoto 0:54:03 Vídeo 

2 
Consultora de Ecoturismo, 28 

anos, em migração 
14/01/2020 Presencial 0:56:44 Áudio 

3 
Cenógrafo e gestor público, 43 

anos, em migração 
05/07/2020 Presencial 

Sem 
registro 

Sem 
registro 

4 Bióloga, 28 anos, em migração 30/07/2020 Presencial 0:32:57 Vídeo 

5 
Músico e professor, 26 anos, 

planejando a migração 
01/08/2020 Presencial 0:48:53 Vídeo 

6 
Estudante universitário, 29 anos, 

em migração 
03/08/2020 Remoto 0:48:57 Vídeo 

7 
Professor de jornalismo, 49 anos, 

migrado 
04/08/2020 Remoto 1:02:34 Áudio 

8 Jornalista, 42 anos, migrada 05/08/2020 Remoto 0:42:58 Áudio 

9 
Consultor de políticas ambientais, 

44 anos, migrado 
07/08/2020 Remoto 2:15:52 Vídeo 

10 
Médico veterinário, 55 anos, 

migrado 
08/08/2020 Remoto * E-mail 

11 
Professor de educação física, 34 

anos, migrado 
09/08/2020 Presencial 0:53:05 Áudio 

 (*) Não se aplica.    
 

De alguma maneira, a classe média urbana apresenta uma certa unidade 

cultural na construção de seus valores, no entanto não seria qualquer membro  

originário desta classe que despertaria interesse para a pesquisa, o critério 

determinante para a  seleção dos entrevistado foi seu posicionamento perante a 

questão ambiental, lhes diferenciando inclusive de neo-rurais que buscam no campo 

uma reprodução do empreendedorismo capitalista, conforme previamente discorrido 

neste trabalho. 
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A Tabela 2 apresenta algumas características pessoais de cada entrevistado, 

como: gênero; idade; escolaridade e tipo de formação prévia à migração; identificação 

sobre a fase da transição que consideravam estar no momento da entrevista; e 

quando consideram ter começado a planejar sua mudança para o campo. 

 

Tabela 2 – Identificação das fases do processo de migração dos entrevistados 

# Identificação Gênero Fase  Escolaridade Formação 
Início da 
transição 

1 
Professor de 

sociologia, 32 anos, 
migrado 

Masculino * 
Superior 
completo, 
mestrado 

Ciências sociais,  
permacultura 

2008 

2 
Consultora de 

ecoturismo, 28 anos, 
em migração 

Feminino II 
Superior 
completo 

Administração de 
empresas 

2013 

3 
Cenógrafo e gestor 

público, 43 anos, em 
migração 

Masculino II 
Superior 

completo, pós-
graduação 

Cenografia,  
gestão pública 

2008 

4 
Bióloga, 28 anos, em 

migração 
Feminino II 

Superior 
completo, pós-

graduação 

Biologia, 
agroecologia (em 

curso) 
2015 

5 
Músico e professor, 

26 anos, planejando a 
migração 

Masculino I 
Superior 

incompleto 
Jornalismo, 
audiovisual 

Em 
processo 

6 
Estudante 

universitário, 29 anos, 
em migração 

Masculino II 
Superior 

incompleto 
Artes visuais 2013 

7 
Professor de 

jornalismo, 49 anos, 
migrado 

Masculino III 
Superior 
completo, 
doutorado 

Jornalismo 2008 

8 
Jornalista, 42 anos, 

migrada 
Feminino III 

Superior 
completo, pós-

graduação 

Jornalismo,  
agroecologia 

2002 

9 
Consultor de políticas 
ambientais, 44 anos, 

migrado 
Masculino III 

Superior 
completo, pós-

graduação 
Ciências sociais 2001 

10 
Médico veterinário, 55 

anos, migrado 
Masculino III 

Superior 
completo, pós-

graduação 

Medicina 
veterinária, 
homeopatia 

1985 

11 
Professor de 

educação física, 34 
anos, migrado 

Masculino II 
Superior 

completo, pós-
graduação 

Educação física  2009 

(*) Não consta informação    
 

Mesmo que as entrevistas tenham ocorrido na última fase de elaboração deste 

trabalho, o processo de seleção dos entrevistados e o amadurecimento das questões 

foi se configurando ao longo de todo o curso da dissertação, com muitas conversas 

prévias (em carácter informal)  entre parte dos entrevistados e a autora, ajudando a 

compor a versão final do registro. Neste ponto, vale ressaltar que somente três dos 

entrevistados não faziam parte do ciclo social da autora, e foram abordados a partir 
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de sua militância em defesa da permacultura, da agroecologia ou da própria transição 

para o campo. 

A Tabela 3 confronta as ocupações anteriores com as novas atividades dos 

neo-rurais entrevistados, além de incluir informações sobre a cidade de residência 

antes e depois da migração. 

 

Tabela 3 – Comparação entre situação antes e depois da migração dos entrevistados 

# 
Ocupação  
anterior 

Ocupação atual 
Residência  

anterior 
Residência  

atual 

1 

Pesquisador, 
professor 

secundário 
(sociologia) 

Educador, permacultor, ecologista, gestor 
de entidade ambientalista e agricultor 
urbano, praticante de agricultura de 

subsistência 

São Carlos/SP São Carlos/SP 

2 
Consultora de 

ecoturismo 
Comunicador socioambiental via mídias 

sociais 
São Paulo/SP Araraquara/SP 

3 Gestor público 
Responsável por sítio em adaptação 

agroecológica, 
praticante de agricultura de subsistência 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Miguel 
Pereira/RJ 

4 
Estudante 

universitária 
Desempregada, praticante de agricultura 

de subsistência 
Friburgo/RJ 

Miguel 
Pereira/RJ 

5 
Músico, 

professor de 
música 

** Caxias/RJ 
Miguel 

Pereira/RJ 

6 
Estudante 

universitário 

Comunicador socioambiental via mídias 
sociais, responsável por sítio em 

adaptação agroecológica, praticante de 
agricultura de subsistência 

São Paulo/SP Araraquara/SP 

7 
Professor 

universitário 

Promotor de cursos e eventos 
educacionais relacionados à permacultura, 

bioconstrução e agroecologioa,  
administrador de sítio permacultural, 

praticante de agricultura de subsistência 

São Paulo/SP Piracaia/SP 

8 Jornalista 
Produtora de café, 

fornecedora de cestas orgânicas, 
praticante de agricultura de subsistência 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Caxambu/MG 

9 
Consultor de 

políticas 
ambientais 

Promotor de criação de negócios 
socioambientais com arranjos produtivos 

de cooperação, gestor de sistema de 
compras on-line de produtos de origem 

agroecológica 

Santo 
André/SP 

Brasília/DF 

10 * 
Produtor de produtos alimentícios 

orgânicos (cultivo e processamento) 
* Ouro Fino/MG 

11 
Professor 
primário 

Professor primário, 
responsável por sítio em adaptação 

agroecológica, 
praticante de agricultura de subsistência, 

fornecedor de cestas orgânicas 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Miguel 
Pereira/RJ 

(*) Não consta informação. (**) Não se aplica 
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Como a maioria dos entrevistados pertencia de alguma forma a um ciclo social 

restrito, também se conhecendo entre si, existe uma concentração de presença nos 

estados do Sudeste, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo. Suas 

movimentações se deram com grande evidência entre as metrópoles e cidades interior 

com alguma vocação agrícola ou climática favorável ao desenvolvimento de 

agricultura, como as cidades de Miguel Pereira/RJ e Araraquara/SP. 

As exceções observadas entre um dos migrantes que permaneceu na mesma 

cidade (São Carlos/SP) e outra que mudou de uma cidade da região serrana para 

outra da mesma região (Friburgo/RJ para Miguel Pereira/RJ), nos ajudam a refletir 

sobre a qualidade do espaço geográfico, envolvendo os limites e as definições de 

urbano-rural, visto que, mesmo não estando enquadrados no referencial de serem 

originários de cidade metropolitana, em ambos os casos os entrevistados se 

entendem migrantes por abandonar um estilo de vida predominante urbano e 

encontrarem locais mais favoráveis para exercitar as práticas sustentáveis que 

acreditam, ainda que na mesma localidade. 

Em relação à predominância do gênero masculino entre os entrevistados, não 

entende-se ser possível adotar qualquer conclusão ou explorar a ideia de que a 

migração ocorre como um fenômeno mais comum entre os homens. Existiam pelo 

menos mais três outras mulheres, além das três entrevistadas, que faziam parte do 

grupo de interesse desta pesquisa, todavia o registro das conversas não pode ser 

concretizado, devido a incompatibilidade de agenda ou disponibilidade das partes. 

Outras duas características do grupo entrevistado merecem alguns 

comentários adicionais, pois parecem revelar um traço comum de identidade dentro 

do conjunto de pessoas selecionadas, são estas: a formação universitária 

majoritariamente nas áreas de ciências Humanas e Biológicas, sem nenhum 

representante de formação em Exatas; e a declaração sobre suas faixas de renda pré-

migração, em geral, inferior ao perfil de classe média sugerido por economistas72. 

Entende-se não terem sido coletados dados suficientes em quantidade e 

qualidade para qualquer extrapolação estatística da amostra entrevistada para um 

universo maior, como a classe média ou até mesmo a população brasileira. Guardada 

esta ressalva, é evidente que as pessoas interessadas em discutir os efeitos do 

 
72 Ver Apêndice A. 
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sistema capitalista e propor uma mudança individual no cursos de suas próprias vidas, 

se concentram em perfis de atuação muito parecido, formadas majoritariamente nas 

bases das ciências humanas, e um pouco de biológicas. Neste caso, diferente do perfil 

de gênero que parece ter sido influenciado pela viabilidade das entrevistas e não pela 

existência de novas opções de entrevistadas, a característica de formação em Exatas 

é muito rara de ser encontrada em pessoas que migram para o campo para viverem 

um projeto de vida agroecológica. Não é o propósito deste trabalho discutir as origens 

deste comportamento não homogêneo, no entanto, é muito perceptível que o 

preparação das formações em Engenharia, Matemática, Física, Química, entre outras, 

parecem estar pouco estimulando o pensamento crítico sobre o futuro da sociedade 

e sua permanência em um mundo dominado pela racionalidade econômica. 

Sobre a faixa de renda dos entrevistado, se este critério fosse analisado de 

forma isolada, provavelmente muitos deles seriam desconsiderados como classe 

média, uma vez que, alguns se declaram como sendo originários de classes D e E, e 

a maioria de classe C73. Como as entrevistas não ficaram somente restritas a questões 

objetivas, durante as conversas, era claramente possível verificar que o critério “nível 

de renda” foi insuficiente para caracterizar a identidade deste grupo enquanto 

originário de classe média. A postura altiva; a articulação de fala na defesa de suas 

ideias; a clareza das razões que motivaram sua mudança; a capacidade de mensurar 

riscos e vantagens na migração são alguns exemplos de uma qualidade subjetiva e 

simbólica que representa todo o aporte cultural recebido por este grupo em sua 

formação pessoal.  

Outro ponto interessante também de se destacar, é uma percepção da autora 

em relação a uma possível indicação errada de alguns entrevistado sobre sua faixa 

de renda pré-migração. Dentre os entrevistados mais jovens, alguns deles não 

chegaram a trabalhar ou a consolidar uma profissão antes da migração, de forma que 

esta sua referência de renda  anterior está atrelada a concepção de uma vida 

estudantil, ou seja, a um referencial de renda per-capta de alguém dependente 

financeiramente.  

 
73 As faixas de renda de cada classe eram apresentadas aos entrevistados durante as entrevistas, e cada um 
indicava em qual se encaixa, considerando cinco opções entre A e E. Ver Apêndice A. 
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4.2 Relatos compartilhados 

 

 

Uma vez que o objetivo das entrevistas não era fazer um trabalho estatístico, 

escolheu-se correlacionar as experiências de vida ouvidas com interpretações a 

respeito das descobertas de cada entrevistado sobre o benefício pessoal em deixar a 

cidade. Os relatos estão organizados de forma a apresentar as expectativas com o 

processo de migração e as dificuldades encontradas ao longo do caminho, 

intercalando citações individuais74 e análises da autora sobre como a formação 

socioeconômica dos migrantes estão refletidas em suas escolhas. 

 

 

4.2.1 Motivação para a mudança 

 

 

Praticamente unânime entre os entrevistados é a percepção a respeito da 

degradação da qualidade de vida na cidade e a capacidade de o cotidiano urbano de 

minar qualquer iniciativa de autonomia individual na construção do bem-estar pessoal, 

limitando a criatividade e o desenvolvimento de habilidades para execução de tarefas 

simples. A desarmonia começa pelo abandono do ser humano na produção e 

preparação do seu próprio alimento e, em uma segunda instância, pela perda 

completa de sua competência para planejar, construir ou simplesmente manter sua 

própria moradia.  

 O elevado patamar de gastos requisitados na cidade também é comumente 

citado como uma questão central para a busca de alternativas. Precisar consumir 

muito e comprar “qualidade de vida” implica em uma evidente troca de tempo por 

dinheiro; dinheiro este que nunca parece ser suficiente para uma vida plena na cidade, 

especialmente quando a alienação do trabalho passa a incomodar e a pessoa percebe 

não ter prazer em suas ocupações diárias.  

 
74 Para manter o anonimato, cada citação apresentará a idade, a ocupação anterior ao processo de migração e a 
etapa da migração do autor da frase, dados registrados em conversa com a entrevistadora, durante a fase de 
entrevistas. Conforme recomendado pelo Manual de História Oral (ALBERTINI, 2013), foram feitas pequenas 
adequações nos relatos para garantir a fluidez da leitura. Os recursos utilizados foram: melhoria na pontuação; 
poucas correções de tempo verbal; supressão de repetições, de titubeações e de vícios de linguagem com o 
cuidado de se manter a mensagem sem qualquer alteração no sentido. 
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Existe ainda uma percepção sobre a restrição e a superficialidade das relações 

sociais, também consequência das circunstâncias de perda de autonomia e 

terceirização de bens e serviços, fazendo com que o vínculo com o outro seja, em 

grande parte, mediado por dinheiro e não por cooperação. “Na cidade, não existem 

muitas possibilidades de lazer sem gastar: quando acaba a cerveja, ou o dinheiro, 

acabou a condição de estar ali. O combustível ‘do estar por estar’ acaba. [...] Tem um 

comércio para servir sua relação com seus amigos.” (Músico e professor, 26 anos, 

planejando a migração) 

 No imaginário da população urbana, a ascensão social está completamente 

vinculada ao sucesso no trabalho, sempre na esperança de ganhar mais para se 

inserir em nível de consumo considerado de extrema necessidade. Não há 

possibilidade de se desvincular das relações de trabalho e do enriquecimento, 

estabelecidos pelo capitalismo, de modo que a viabilidade de emancipação pessoal e 

de autossuficiência são mínimas.  

 O sintoma de insatisfação com a venda do próprio trabalho provoca o 

julgamento sobre o valor do consumo de cada bem e serviço adquirido, ponderado 

por uma equação na qual tempo dispendido e perspectiva futura de romper com este 

ciclo vicioso impulsionam a revisão das necessidades materiais. Praticamente todos 

os entrevistados citaram ser imprescindível diminuir a quantidade de produtos e 

serviços adquiridos do mercado convencional por meio de trocas monetárias, de forma 

que seja possível destinar seu tempo de trabalho ao cultivo do respectivo sustento e 

ao aprendizado de novas funções para diminuir sua dependência de terceiros. 

 O trabalho sempre aparece em primeiro plano para os entrevistados. Durante 

os diálogos estabelecidos, fica evidente que não existe a ambição de encontrar na 

roça uma vida mais fácil do que na cidade. A mudança tem como princípio a 

manutenção de uma rotina ativa e produtiva, e não um caráter de aposentadoria ou 

de buscar viver de rendimentos previamente acumulados com a intenção de praticar 

apenas hobbies.  

 [...] porque não é sobre o ficar rico, né? “Vou ficar rico” é uma ilusão, que a 
gente alimenta muito, por exemplo, quando a gente tá na cidade, apertadinho 
num lugar, e aí você pensa assim: “mas e minha família, e o meu futuro, vai 
ser sempre reclamando disto daí? E aí os filhos e filhas, e as gerações que 
vêm, será que vai ser legal eles reproduzirem isso que eu tô vivendo?” 
(Músico e professor, 26 anos, planejando a migração) 
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Essencialmente, o desejo de conquistar a liberdade para escolher “para quem 

e para que” trabalhar é um dos principais impulsionadores da transição. Portanto, esta 

conscientização sobre o desperdício de tempo de trabalho individual e, 

consequentemente, tempo de vida em troca de um bom emprego na cidade vai se 

apresentando como um traço de distinção entre a classe média e as classe adjacentes 

inferiores.  

Por outro lado, para as classes mais desfavorecidas, a vida material se impõe 

às questões subjetivas do ser humano, na qual o capitalismo se apresenta como um 

provedor de bem-estar. De modo geral, as pessoas em condição de pobreza, aquém 

de suas necessidades básicas de subsistência, não são capazes de enxergar para 

além do espectro de sua vida material, seduzidas pela ilusão de se inserirem no 

mercado consumidor. 

[...] ainda é uma coisa muito de classe média, de classe média alta até, 
porque quem tá realmente na labuta do dia a dia, precisando comprar sua 
marmita no final do dia têm outras prioridades. Agora, essa classe média que 
não tem espaço hoje para uma vida decente em uma cidade como São Paulo, 
eles tão tentando não entrar no sistema e já sair antes de entrar [...] é o que 
eu chamo de contornar o sistema, né? (Professor de jornalismo, 49 anos, 
migrado) 

As motivações para a transição demonstram discernimento destes indivíduos 

em enxergar o consumo exagerado como supérfluo, em indagar sobre o modelo 

produtor capitalista que ameaça o meio ambiente e a vida pessoal, e, sobretudo, em 

ter liberdade de escolha. Durante as entrevistas, não foram ouvidas referências a uma 

prévia vida urbana de pobreza material, fome ou baixa escolaridade75, mesmo que o 

patamar de renda não estivesse entre os mais altos (Tabela 2). 

A indignação com o sistema capitalista é apresentada com mais clareza, pelos 

entrevistados, à medida que percebem que as ações com justificativas sustentáveis 

são promovidas pelas empresas somente como forma de conquistar mais mercado e 

garantir a reprodução do negócio, quando se evidencia que a exploração do trabalho 

individual é o meio que garante o enriquecimento e não existe, de fato, nenhuma 

preocupação com a manutenção do equilíbrio ambiental e nem com a ética social.  

Então, vamos dizer assim, as empresas apostam em todas as casas, se você 
for ver um tabuleiro de apostas, eles apostam em todos, sempre. Então, eu 

 
75 Alguns entrevistados relataram dificuldades financeiras familiares, especialmente durante sua fase de formação, 
porém, nenhum deles declarou estar em situação de pobreza, quando articularam sobre seu processo de transição 
para a vida rural. 
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acho que eles só cumprem tabela. Em alguma etapa, podem ter indivíduos 
que acreditam nessa ideia e que são verdadeiros nesse propósito, mas a 
instituição em si, numa hora de “vamo ver” e de ruptura, ela não vai tender 
para o lado da sociedade, da natureza, etc., ela vai tender para a sustentação 
do negócio. (Consultor de políticas ambientais, 44 anos, migrado) 

Ao reunir estes questionamentos sobre o sistema produtivo e o estilo de vida 

oferecido, acredita-se que o processo de migração seja despertado por um aporte 

cultural e intelectual, comumente observado em indivíduos originários da classe 

média, os quais parecem suportar a tomada de consciência de si e promover a 

inquietação sobre a ordinária rotina urbana, chegando à decisão pessoal de viver com 

menos e com mais simplicidade. 

 

 

4.2.2 Consciência ecológica 

 

 

No grupo entrevistado, os debates sobre o futuro das relações capitalistas e a 

sustentabilidade do seu modo de reprodução são abordados com bastante 

desenvoltura. É notório o quanto essa abordagem sobre as consequências ambientais 

do modelo consumista é um tema prioritário entre eles, ou seja, a condição econômica 

e mais confortável do estilo de vida da classe média abre espaço para esse sentimento 

de preocupação com suas escolhas individuais e para a proposta de mudanças em 

seu comportamento. 

[...] é interessante como esta questão ecológica acabou sendo identificada 
com a classe média, como algo que não é tão imediato como outras pautas. 
Só que ao mesmo tempo, e esta é a perspectiva em que eu trabalho da 
ecologia e do meio ambiente, a questão ambiental  afeta mais diretamente as 
pessoas mais pobres. As pessoas que não têm condições de ter um entorno 
arborizado, não têm saneamento básico, não têm acesso a uma alimentação 
saudável, então, no fim, ela tem um recorte de classe muito claro. O lance é 
que as pessoas mais vulneráveis nem têm opção, né? (Professor de 
sociologia, 32 anos, migrado) 

 Sob a perspectiva individual, a evolução e o amadurecimento da consciência 

ecológica ocorreram de maneiras distintas para cada um dos entrevistados, embora 

praticamente todos reconheçam algum marco determinante que os levou a entender 

que o sentimento de desajuste em relação à vida urbana poderia ser contornado com 

uma aproximação da natureza. Certamente, pelo perfil dos entrevistados, antes 

mesmo da decisão de mudar para o campo, eles percebiam uma identificação e um 
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sentimento de bem-estar quando estavam em áreas mais rurais ou em parques 

ecológicos, no entanto, estes eventos ocorriam de forma esporádica, limitados aos 

momentos de lazer. 

Quando eu vim pro campo, eu não tinha a intenção da agroecologia, eu não 
tinha nada. A minha inserção no campo veio através de eu me sentir melhor 
na natureza, foi assim que eu cheguei [...] Na cidade, o lugar que eu me sentia 
melhor era na praia, na cachoeira. Eu me sentia assim... sempre muito 
desgastado com o ritmo da cidade, com muita gente e tudo. E aí, eu falei: “pô 
cara, eu sou outra pessoa na natureza, eu tenho que morar no campo”. Foi 
assim que eu cheguei, não foi: “ah eu quero produzir alimento, eu quero”, eu 
não entendia nada, nem passava pela minha cabeça. Foi assim que eu 
cheguei. Só que quando eu cheguei, quando eu pousei nesse lugar, eu 
descobri uma paixão em mim que foi a agricultura. (Professor de educação 
física, 34 anos, migrado) 

 Portanto, este ponto de virada reportado está muito relacionado à compreensão 

de que poderiam transferir suas atividades cotidianas para o campo e de que existiam 

alternativas à forma de trabalho/consumo estipulada pela cidade, abrindo a 

possibilidade de conciliar um equilíbrio pessoal com práticas sustentáveis e 

respeitosas na intervenção humana ao meio ambiente. 

 Apesar de serem todos adultos, devido à faixa etária de cada entrevistado, a 

intensificação do discurso ecológico nos anos 1990 os atingiu em momentos de vida 

distintos. Para aqueles que nasceram até a década de 1970, a maioria chegou a 

consolidar uma carreira profissional na cidade, como jornalista, gestor público ou 

professor, e a escolha de migrar para o campo representou, realmente, a ação de abrir 

mão de uma renda mais elevada e de um ciclo social previamente construído por 

relações familiares e de trabalho. Para os mais jovens, ficou evidente que o contato 

com a causa ecológica foi mais precoce e, mesmo sendo todos universitários e 

preparados para reproduzir a lógica capitalista reservada à classe média, optaram por 

não seguir os moldes de seus pais e iniciaram o processo de transição para o campo 

antes mesmo de se estabelecerem profissionalmente na cidade. 

  Os meios de comunicação, especialmente as mídias sociais e o YouTube, 

expuseram o debate sobre a relação direta das escolhas de consumo individual com 

a degradação do meio ambiente, tanto global, quanto localmente. Ao mesmo tempo, 

o crescimento das redes sociais digitais, após os anos 2000, facilitou a difusão de 

alternativas, práticas, técnicas e incentivos para quem gostaria de viver de forma 

ecologicamente diferenciada.  
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Quando eu tava no final da faculdade, a gente começou a assistir vários 
documentários que falavam sobre os problemas sociais e ambientais. [...] E 
foi quando eu descobri que existia agrotóxico, por exemplo. Eu não sabia 
nada até então, eu não sabia que existia agrotóxico, eu não sabia [...] do nível 
de poluição e devastação das florestas, e os malefícios da construção civil 
convencional, enfim, eu não sabia de nada disso. Eu nunca tinha parado pra 
pensar realmente o que a gente faz e o que impacta no mundo [...] e quando 
eu me vi assim, eu tava fazendo uma faculdade super cara, de elite e eu 
nunca tinha ouvido falar dessas coisas assim. Fiquei muito indignada. Fiquei 
indignada mesmo, como assim? Como assim, os professores nunca falaram 
isso, nem na escola, nem na faculdade? Como assim, meus pais nunca me 
falaram isso? Como não sai isso nos jornais, como a galera não está falando 
isso no bar? Sabe? Eu fiquei indignada, porque não tinha ninguém falando 
sobre isso. (Consultora de ecoturismo, 28 anos, em migração) 

Além do papel de difusão de conhecimento da internet, os entrevistados 

citaram, principalmente76, duas formas de contato com a possibilidade de viver longe 

da cidade: a opção de viver em ecovilas e o aprendizado sobre técnicas sustentáveis 

de produção de alimentos e moradia.  

 Nas experiências contadas, ecovilas aparecem como uma forma de 

assentamento comunitário, no qual um grupo de pessoas com os mesmos princípios 

ecológicos se reúnem para construir casas individuais em uma propriedade loteada, 

que costuma ser afastada do grande centro urbano, se assemelhando a um 

condomínio. A diferença principal é o princípio da bioconstrução e da harmonia com o 

meio ambiente.  

Bioconstrução pode ser entendida como um conjunto de técnicas de 

construção de moradias, que utiliza o máximo de recursos naturais oferecidos pelo 

próprio local, assim como barro, madeira, bambu, entre outros, combinando o uso de 

materiais reaproveitados de todos os tipos para evitar o desperdício. Sua essência é 

estimular o indivíduo a construir a própria casa, ou seja, o conceito de autoconstrução. 

Neste exercício, de não contratar um serviço pronto, o indivíduo percebe a importância 

da cooperação comunitária, por meio da organização de mutirões, quando existe 

contribuição de esforço individual para a construção de todas as casas. 

Para que essas moradias gerem menor impacto à natureza, costumam ser 

adotadas técnicas sustentáveis, como é o caso de: instalação de banheiros secos; 

 
76 As duas formas apresentadas ao longo deste trabalho não foram as únicas, no entanto, foram as mais comuns. 
Algumas pessoas disseram ter tido influência também de parentes próximos, como mãe ou avó, mesmo que estes 
já estivessem inseridos em uma cultura mais urbana. 



102 
 

 
 

tratamento de esgoto através de bacias de evapotranspiração77; captação de água da 

chuva; aquecimento solar; compostagem de lixo orgânico; redução do uso de ar-

condicionado com a implementação de “teto-verde”; entre outras medidas que visam 

sempre a redução do uso de recursos energéticos e adaptações sanitárias para o 

descarte de resíduos humanos. 

Em experiências bem-sucedidas, a comunidade residente de uma ecovila 

consegue estabelecer uma relação de convivência e cooperação para decisões 

coletivas e execução de atividades cotidianas, compartilhando os produtos do trabalho 

individual, como nos casos em que há horta ou cozinha comunitárias. Nessa condição, 

as relações sociais mais próximas se expandem para além do núcleo familiar, 

geralmente considerado como uma vantagem, quando comparada à individualidade 

vivenciada na cidade. 

As atividades econômicas ou ocupações dos moradores de ecovilas não 

precisam ficar restritas à produção agrícola de alimentos ou limitadas às demandas 

da vida comunitária. Neste sentido, o acesso à internet permite que as pessoas 

possam conciliar uma condição de vida mais tranquila, longe dos grandes centros 

urbanos, e manter a gestão de atividades em diversas áreas de maneira virtual e 

remota. 

A cooperação social está no centro da proposta de uma vida ecologicamente 

sustentável, diferente da maneira competitiva e ambiciosa delineada pela lógica 

capitalista. Existe uma preocupação, tanto na interação do indivíduo com a natureza, 

quanto na tentativa de garantir que as relações humanas também se reproduzam de 

forma saudável e não destrutiva. Desse modo, arranjos produtivos sustentáveis tratam 

de economia compartilhada e troca de conhecimento não intermediada 

exclusivamente por valores monetários. 

Durante as entrevistas, também foi levantado quanto a transição e a moradia 

em uma ecovila podem ser falseadas pelo mercado, sendo oferecidas como mais um 

produto a ser comprado. Neste caso, mesmo que o consumidor tenha um pouco de 

consciência ecológica, ele não consegue fazer uma real ruptura com seu modo de ver 

a vida, visto que, permanece alimentando a necessidade das relações comerciais para 

encontrar suas realizações.  

 
77 Bacias de evapotranspiração também são conhecidas como BET, recomendadas para o tratamento de esgoto 
residencial, especialmente em áreas rurais, aliando plantas com grande potencial de evapotranspiração ao 
tratamento biológico realizado por bactérias anaeróbias. 



103 
 

 
 

A própria transição é mais um produto oferecido pelo capitalismo 
contemporâneo, você pode comprar a sua transição. Ela está sendo vendida 
em pacotes que você paga em mensalidades suaves, a perder de vista, e 
você garante uma transição suave e tranquila, do nada para o nada. É isto 
que é vendido, entendeu? E você pode morar em uma ecovila, que é 
totalmente loteada e urbanizada sem que você nunca tenha contato com uma 
aranha. (Professor de jornalismo, 49 anos, migrado) 

Outro aspecto apontado como determinante para a decisão de optar por uma 

vida mais simples, longe da cidade, é o aprendizado sobre métodos que fazem o 

indivíduo perceber que ele é capaz de criar uma certa independência do mercado 

consumidor e, consequentemente, não ser obrigado a trabalhar tanto para manter um 

padrão de vida socialmente estabelecido. 

Quem se interessa em mudar para o campo consegue, com facilidade, localizar 

conteúdos especializados em transferência de conhecimento sobre construção de 

organismos agrícolas ecologicamente sustentáveis e projetos para empreendimentos 

socioambientais. Nessa área de conhecimento, são encontrados cursos teóricos e 

práticos de agroecologia, permacultura,  bioconstrução e outras técnicas comumente 

oferecidas com uma metodologia de imersão78, na qual grupos de alunos são 

recrutados para passar alguns dias juntos em uma propriedade agrícola adaptada, 

estudando sobre manejo agrícola, renovação de recursos, planejamento de culturas, 

compreensão sobre a propriedade, restrições, facilidades, entre outros. 

Esse tipo de curso é descrito por alguns dos entrevistados como importante 

gatilho para perceber seu potencial de autonomia perante o mercado. A forma 

participativa adotada como metodologia de transferência de conhecimento e carácter 

engajador de difusão do conteúdo são transformadores para os novos alunos. Os 

cursos e Permaculture Design Certificates (PDCs) funcionam muito bem como um 

primeiro contato, isto é, uma apresentação para o indivíduo que está na cidade a uma 

possibilidade que ele desconhecia. 

[...] ele traz toda uma filosofia de vida, não vem só na técnica, não vem só no 
dinheiro, vem de fato para mudar seu pensamento em relação à vida. Eu acho 
que foi um gatilho muito importante pra mim, apesar de ter várias coisas hoje 
em dia que a permacultura não me supri, assim filosoficamente e 
biologicamente. Mas, eu acho que foi um grande gatilho pra eu entender que 
a vida poderia ser outra coisa. (Bióloga, 28 anos, em migração) 

 
78 Permacultura é um sistema de design agrícola e social, baseado na observação e reprodução dos ecossistemas 
existentes. O conceito foi desenvolvido pelo pesquisador australiano Bill Mollison, em conjunto com o ecologista 
David Holmgren (HOLMGREN, 2013; MOLLISON,1988). Os cursos conhecidos como Permaculture Design 
Certificate (PDC) atendem o conteúdo oficial proposto por Bill Mollison e cumprem a quantidade mínima de horas 
recomendada em modalidade de imersão. 
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Porém, apesar de destacada a influência dos cursos formais e do acesso às 

ecovilas como veículos importantes para a difusão do conhecimento agroecológico ou 

permacultural, não pode-se deixar de mencionar o saber transmitido pelos praticantes 

de uma agroecologia intuitiva aos aspirantes de uma nova vida rural. Encontrar 

agricultores, que não cederam às pressões do uso de agrotóxico e conseguiram se 

manter produzindo com técnicas fundadas nos ciclos naturais das plantas e do meio 

ambiente, serve como exemplo de possibilidade real do uso da agroecologia na 

prática. 

Entre os entrevistados, foi comum a citação sobre o contado com pessoas que 

praticam um tipo de agroecologia, mesmo sem entendimento formal ou 

institucionalizado. Um processo intuitivo e o saber passado entre gerações sobre 

habilidade e contato com a terra, e sobretudo sobre resistência à onda destrutiva da 

Revolução Verde: 

“[...] quem me inspira a vida na roça, não são os cursos, não é a galera dos 
cursos, é a galera da ‘rutaria’ memo, é quem viveu e vive até hoje. É o seu 
Ademir, que mora aqui atrás dessa pedra, e o seu Aurelino lá da feira; esta 
galera é a galera que me inspira” (Professor de educação física, 34 anos, 
migrado). 

 

 

4.2.3 Reconhecimento de classe 

 

 

Ao longo das entrevistas, notou-se que os entrevistados se sentiam 

incomodados por terem a sua origem associada à classe média urbana, e sempre 

pediam uma melhor conceituação sobre o que estava sendo considerado como 

“classe média”. De fato, se fosse utilizado somente o quesito renda antes do processo 

de transição, nem todos estariam enquadrados, porém, quando acrescentadas as 

dimensões culturais e os valores simbólicos, eles acabavam concordando sobre terem 

sido constituídos socialmente para reproduzir a classe média capitalista. 

Este estranhamento parece estar associado a uma negação do estereótipo da 

classe média, apontado no Capítulo 2, o qual desenha uma atuação subordinada ao 

capital e às manipulações políticas, tentando conseguir através do trabalho – mesmo 

que intelectual, ainda assim alienado – uma distinção social em relação às classes 
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trabalhadoras, tentando se assemelhar à classe dominante pela obsessão do 

consumo. 

O grupo entrevistado sente orgulho de ter descoberto que qualidade de vida 

não é sinônimo de consumo exagerado e, nesta particularidade, reconhecem uma 

distinção de comportamento em relação ao meio social no qual estavam inseridos, por 

isso o desconforto de serem caracterizados como “classe média”. Com o intuito de 

produzir o que consomem, aprendem como fazer processos completos de produção 

e se propõem a exercer trabalho manual ou braçal sem o preconceito de esse tipo de 

atividade ser destinada às classes sociais inferiores. 

[...] eu tenho bastante experiência, é raro eu dizer que eu não tenho 
experiência, porque eu produzi bastante e bastante quantidade de várias 
coisas. [...] eu sei fazer tudo; eu colho café, eu colho muito bem. É difícil uma 
menina daqui, minhas amigas e tal aguentarem porque é bem puxado isso. 
[...] e eu tenho horta, eu posso dizer que 70% do que consumo é produzido 
na horta, na minha roça. (Jornalista, 42 anos, migrada) 

No aspecto relacionado a ter a identidade como sinônimo de profissão, a 

transição também provoca a revisão do autorreconhecimento sobre o seu lugar social. 

Na etapa de classificação do perfil socioeconômico dos entrevistados, existia uma 

pergunta direta sobre a profissão de cada um, antes e depois da migração. As 

respostas sobre sua ocupação pré-migração eram sempre muito objetivas e pontuais, 

totalmente definidas por sua fonte de renda. Porém, quando questionados sobre como 

se definiam atualmente, houve muita dificuldade de especificar. 

É como se as classificações discretas de seus ofícios anteriores de jornalista, 

professor, gestor público, entre outras, comumente utilizadas como forma de 

identidade social, não fossem mais capazes de definir sua nova relação com o 

trabalho. Apesar de dizer com satisfação que, atualmente, são simplesmente 

agricultores, essa definição parece não representar tudo o que praticam, 

principalmente por não haver mais uma implicação direta entre tempo dispendido de 

trabalho e retorno financeiro. Não serem reconhecidos por sua atividade econômica e 

sim pela sua atitude perante a vida é justamente o que buscam na escolha de uma 

vida camponesa. 

Os entrevistados não reconhecem mais seu pertencimento à cidade, se sentem 

bem no campo e no cotidiano de atividades agrícolas, ainda assim, sua chegada ao 

ambiente agrário vem carregada de hábitos, símbolos e privilégios de quem não foi 
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criado como trabalhador rural. Em relação aos privilégios, são evidentes os 

financeiros, os culturais e os sociais.  

[...] porque eu tô considerando como atividade econômica aquilo que me traz 
retorno financeiro, a minha principal atividade. O que eu faço todos os dias, 
não me dá retorno financeiro, que é o cuidar do sítio. Então, eu trabalho com 
agricultura de subsistência, eu produzo meu alimento, eu produzo minhas 
coisas aqui. Eu passo meus dias, a maior parte da minha atividade fazendo 
gerenciamento das atividades do sítio, então eu construo, eu administro as 
reformas aqui, cuido da parte de manutenção, só que isso não me repercute 
em dinheiro diretamente. Então, tem esta contradição: aquilo que me traz 
dinheiro não é minha principal atividade em termos de dispêndio de energia. 
(Professor de jornalismo, 49 anos, migrado) 

De todos os entrevistados, somente um casal se declarou sem acesso à terra 

própria; todos os demais se estabeleceram em propriedades que eram ou 

pertencentes à família, ou foram adquiridas com capital financeiro acumulado em suas 

profissões anteriores. A propriedade dos bens de produção, especialmente da terra, 

é determinante no planejamento do futuro e na viabilidade da migração com 

segurança financeira, mesmo que não exista a ambição de enriquecimento. 

A discussão sobre a reforma agrária foi colocada somente por uma das 

pessoas entrevistas, evidenciando não ser uma questão primária para o grupo 

selecionado. Os custos de manutenção da propriedade também são elevados, logo, 

para conquistar autonomia no campo, o orçamento destes neo-rurais sempre 

considera a necessidade de renda suficiente para cobrir os gastos pessoais, 

reconhecidamente mais baixos do que os patamares urbanos, e investir 

constantemente nos sítio, com benfeitorias e aquisição de insumos para garantir a 

continuidade da produção. 

A adoção da filosofia agroecológica, ou ecologicamente equilibrada, também é 

beneficiada pela condição financeira dos entrevistados, uma vez que a adaptação da 

propriedade para produção sem aditivos químicos é muito mais lenta, demandando 

mais tempo de trabalho na terra e espera pelos ciclos naturais de produção. Durante 

este período de transição, a renda mensal é complementada com origens diversas, 

muitas delas ainda vinculadas às ocupações urbanas anteriores. 

a vida no campo é muito sofrida, não adianta também achar que, que é um 
romance, no sentido do que é fácil e natural como tudo tem que ser. [...] o ser 
natural já é um processo aí, né? Porque a gente tem vários maus hábitos, 
quando a gente tem o privilégio, a gente facilmente pode abdicar um pouco 
daquela dificuldade ali que o campo tá pedindo e pensar: “não, vou ali relaxar 
e fazer uma outra coisa”. (Músico e professor, 26 anos, planejando a 
migração)  
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Neste ponto, vale destacar duas reflexões sobre os privilégios de classe. Por 

um lado, há indivíduos profissionalmente preparados para exercer atividades 

intelectuais, que puderam ser adaptadas de forma remota ou virtual, ocupando parte 

do seu tempo e facilitando a realização de uma transição suave, sem necessidade de 

uma ruptura de renda imediata. Por outro, é a sua rede social, constituída por demais 

membros da classe média urbana, que se apresenta como consumidores de novos 

produtos e serviços, gerados a partir deste processo migração. Exemplos disso são: 

trabalhos de consultoria; aulas lecionadas remotamente por meios virtuais; 

comunicação socioambiental via mídia sociais; produção de alimentos de ciclo curto, 

como a horticultura, para venda de cestas orgânicas ao público urbano; e adaptação 

da propriedade para turismo ou como escola de educação ambiental. 

[...] com certeza eu tenho muitos privilégios, primeiro que eu tenho uma outra 
profissão que não vem diretamente do campo e, então, eu posso ter um 
laboratório disso, né?  
[...]  
Eu já sei que essa renda paralela sempre vai tá me acompanhando, então eu 
já não parto dessa condição de que a terra é tudo o que eu tenho, né? (Músico 
e professor, 26 anos, planejando a migração)  

A condição de ser originário de uma classe média urbana, de certa forma, 

credencia a permanência deste indivíduo em sua nova vida no campo, uma vez que 

esta rede social será determinante na garantia de renda complementar, seja por meio 

de serviços remotos ou da aquisição de produtos gerados na roça.  

O que a gente teve assim, como um registro importante dessa transição, que 
eu acho que pro seu estudo é importante: a gente teve subsídio da cidade, o 
subsídio da nossa escolaridade, o subsídio do nosso conhecimento prévio 
pra poder fazer a primeira etapa de transição. Sem isto, seria muito difícil. 
(Consultor de políticas ambientais, 44 anos, migrado). 

 

 

4.2.4 Perspectivas de futuro 

 

 

Sobre às perspectivas de futuro, é interessante observar o quanto os 

entrevistados estão mais centrados em sua abordagem individual, ou seja, como os 

entrevistados planejam se manter em suas novas vidas, dependendo cada vez menos 

das demandas urbanas; contrapondo suas perspectivas com a esfera 
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socioeconômica, ou no modo em que enxergam a agroecologia como instrumento 

perante ao agronegócio e seu real potencial de transformação e justiça social. 

 

 

4.2.4.1 Plano individual 

 

 

Assim como na prática agrícola em si, fundamentada na agroecologia, existe 

praticamente um consenso entre os entrevistados de que suas fontes de renda não 

devem depender de monoculturas, assim como também devem ter diferentes e 

variadas origens, não apostando na extrema especialização, como tipicamente está 

calcado o capitalismo contemporâneo. Acreditam que, para viver no campo, sua 

concepção de trabalho e renda deve ser composta por opções múltiplas de produtos 

e serviços. 

A variedade de cultivos é um dos princípios da garantia de equilíbrio ecológico, 

no entanto, é sabido que os ciclos de germinação, crescimento e colheita das espécies 

são completamente diferentes, chegando a variar de meses a anos. Envoltos pela 

filosofia de integração ao meio ambiente, os entrevistados indicam que faz parte do 

planejamento financeiro sincronizar os períodos de produção com as oportunidades 

de renda. Por exemplo, é muito comum que, nas primeiras fases da transição, os 

novos agricultores consigam vender a produção de hortaliças, que naturalmente têm 

ciclos mais curtos do que uma colheita de frutíferas ou corte de madeira. Também é 

fundamental aprender a manufaturar ou beneficiar os alimentos, para ofertar produtos 

com maior valor agregado, não ficando restritos à venda somente in natura. 

Com a ampliação do espectro de atividades e pluralidade das lavouras, agrega-

se uma maior dificuldade logística, de organização e escoamento da produção, ainda 

que esta seja pequena. Alguns entrevistados relataram suas experiências de 

distribuição de cestas orgânicas, com suas produções para amigos ou conhecidos na 

cidade, e a complexidade de conciliar o trabalho diário na roça com planejamento, 

separação, embalagem e transporte torna essa tarefa quase impossível de ser 

realizada sem algum tipo de ajuda. 

O suporte necessário pode ser encontrado na organização do trabalho em 

cooperativas, ou em cooperação, como eles preferem se referenciar. A busca pela 
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sustentabilidade se expande para além da esfera ambiental e alcança a concepção 

das relações comerciais e de trabalho, além da inserção do indivíduo em uma rede 

comunitária. Esse tipo de arranjo produtivo, no qual o lucro e a acumulação ilimitada 

de capital não movem ambição individual, propõe uma economia compartilhada, 

organizada em negócios socioambientais, com conscientização de que a natureza não 

deve ser manipulada somente como recurso infinito. Na verdade, com esta lógica, a 

atuação humana, de forma respeitosa, pode se tornar um organismo de reprodução, 

sem necessidade de destruição. 

 Na ausência da capacidade de o Estado garantir políticas públicas necessárias 

para um real desenvolvimento sustentável, o mercado continua ocupando o espaço 

de ordenador do sistema econômico e deseducando a população, reforçando a 

mentalidade de competição individual. Para qualquer tipo de debate que defenda 

novas formas de produzir e consumir, a partir de uma racionalidade não econômica, 

é preciso uma forte organização social em redes de difusão de conhecimento, 

aprendizado e militância no campo ambiental. 

[...] o desenvolvimento sustentável, que na verdade é uma falácia, né? E aí, 
muita gente vê nisso um nicho de mercado, e de fato é, né? Quando você 
mora em um país, onde as autoridades afirmam que os pobres têm que comer 
comida envenenada porque é o único jeito que você tem de plantar, você cria 
um nicho de mercado para comida sem veneno para quem pode pagar. 
(Professor de sociologia, 32 anos, migrado) 

A atuação dos entrevistados corrobora com uma das principais interpretações 

desta pesquisa, de serem a articulação coletiva e a comunicação socioambiental 

intensa fatores determinantes no êxito da transição. Durante as fases de planejamento 

da migração, dificilmente os entrevistados tinham consciência sobre o poder e o 

alcance de atuação das redes sociais79, isso porque ainda não conheciam sua própria 

limitação como novos agricultores.  

[...] começa esse processo de compreensão do que nós somos. A gente 
imaginava, num primeiro momento, que a gente aqui, iria plantar, iria ser 

 
79 Não se refere à rede social virtual, caracterizada por sites, plataformas e mídias sociais veiculadas pela internet, 
se trata da concepção de rede como forma de organização social que conecta pessoas com interesse comum, 
criando camadas de comunicação, com potencial de difusão de informações, independente da restrição geográfica 
representadas através da conexão entre os indivíduos a partir de relações de amizade ou parentesco familiar, 
tendo vínculos diretos ou indiretos. Redes sociais são estudadas pela sociologia desde do início do século XX, 
com as percursoras ideias de Georg Simmel sobre as dinâmicas das formas sociais básicas. Essa conceituação 
também foi muito explorada pela sociologia econômica, devido ao nítido efeito das conexões e suas potências 
sobre relações de trabalho, mercado, competitividade, definição de preços, influência de preferências etc. 
Atualmente, com o avanço da tecnologia da informação, expandiu o alcance e a capacidade de influência das 
redes nas estruturas organizacionais e sociais. (GIDDENS; SUTTON, 2017)  
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agricultor, iria ter orgânico, iria ser “permacultor”, fazer nossa casa de barro, 
pisando nele e tal. Isso foi, na verdade, um motivador, mas era um grande 
romantismo. [...] então, vamos dizer assim, nós temos esse movimento, esta 
transição que, no momento, ela parece uma fuga, depois ela tem uma 
reconciliação. A gente tem uma reconciliação com a nossa trajetória e com 
nossos conhecimentos, e com a nossa identidade. Aí, essa reconciliação, ela 
tem: uma reconciliação com o conhecimento, com a inteligência, mas ela 
carrega agora outros valores e outros princípios, que vão nortear, que é aquilo 
que eu falei lá atrás, que é a vinculação com a natureza, é tudo isto, a serviço 
da natureza, é tudo isso a serviço da regeneração. (Consultor de políticas 
ambientais, 44 anos, migrado) 

 

Na ânsia de sair da cidade, é comum ter imaginado que seriam capazes de 

plantar, colher e manufaturar os alimentos com pouca ou nenhuma ajuda. Todavia, 

quando se depararam com a falta de experiência prática com o cotidiano da roça, com 

o excesso de trabalho para adaptação da propriedade à cultura escolhida como “carro-

chefe”, ou até mesmo com o pouco domínio sobre o clima e as condições do solo, os 

entrevistados perceberam que a lógica da meritocracia individual, trazida de sua vida 

urbana, não se aplicaria à nova realidade no campo. A cooperação coletiva e a 

atuação comunitária ressignificam as relações sociais e a perspectiva de alcance do 

resultado do trabalho agrícola. 

Um dos mecanismos citados pelos entrevistados, como exemplo de 

articulação, são as Comunidades que Sustentam a Agricultura (CSAs). Com o objetivo 

de expandir o pensamento crítico sobre como os alimentos são produzidos e 

distribuídos, são formados alguns grupos para conectarem os consumidores 

diretamente aos produtores, sem intermediários. No entanto, em vez do modelo de 

compra praticado ser equivalente a de um mercado convencional, no qual são 

escolhidos quantidade e tipo de produto, o consumidor se associa ao produtor, 

ajudando a sustentar o processo de produção por meio de uma mensalidade e 

recebendo os produtos de acordo com a safra. 

Essa aproximação entre consumidor e produtor pode ser, sobretudo, 

estabelecida entre pessoas que permanecem na cidade e aquelas que vivem no 

campo. Pretende-se, a partir da alimentação, prover estímulo para que toda a cadeia 

de consumo seja questionada e a opção de se associar a um CSA seja compreendida 

como um ato político. “Você empodera quem, comprando no mercado?” (Professor de 

educação física, 34 anos, migrado). 

A constante comunicação entre as pessoas recém-migradas cria ambientes 

favoráveis, tanto para soluções conjuntas de questões práticas, como é o caso dos 
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CSAs ou da gestão de ecovilas, quanto para aprendizados e cumplicidade de 

vivências, gerando novos ciclos sociais no campo. Quando questionados sobre o que 

sentiriam mais falta após a transição para a vida rural, os entrevistados, que estavam 

em fase de planejamento ou no início de sua transferência, receavam não conseguir 

estabelecer relações pessoais de amizade e laços familiares neste novo ambiente, se 

imaginando fortemente vinculados à cidade. 

Entretanto, o amadurecimento do processo de migração mostrou, aos mais 

experientes, que o círculo cooperativo impulsiona novos convívios e, 

consequentemente, enriquece a vida social e cultural neste novo ambiente rural, a 

ponto de sentirem cada vez menos falta da cidade, contrariando suas primeiras 

previsões. De toda forma, este novo modo de viver no campo é possível graças à 

tecnologia, em particular, pela disponibilidade de internet e conexão em redes sociais 

virtuais. A comunicação permanente dos grupos migrantes entre si e com as pessoas 

que permanecem no mundo urbano diferencia os neo-rurais dos agricultores 

familiares tradicionais. 

[...] o que percebo também, uma diferença é que quem é agricultor de 
gerações, e tal, originários, têm uma vida mais simples realmente. A gente de 
classe média traz a tecnologia para o campo. [...] Então, a gente está indo 
para o campo, mas com o conforto da tecnologia. [...] Inclusive, como é que 
você vai tornar a parada viável, se você não tem equipamentos bons? 
(Consultora de ecoturismo, 28 anos, em migração) 

 

 

4.2.4.2 Projeto de sociedade 

 

 

De todas as questões abordadas nas entrevistas, as relacionadas ao potencial 

da agroecologia, como movimento social ou ferramenta para enfrentamento do 

agronegócio, foram as que tiveram respostas menos conclusivas e com pouco 

consenso. Diante disso, pode-se concluir que, para os migrantes, o debate e a reflexão 

sobre a esfera social ainda precisa de muito diálogo para se consolidar como um 

projeto de sociedade, estão contradições vão sendo expostas através de algumas 

citações selecionadas apresentadas a seguir. 

[...] a agroecologia pressupõe não só a preservação ambiental, mas a 
igualdade social, a igualdade de gêneros, ela é um projeto de sociedade, né? 
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A permacultura também é um projeto de sociedade, ambas com este enfoque 
ecológico, mas com matrizes distintas. A permacultura nasce na Austrália nos 
anos setenta e a agroecologia, na verdade, aparece pela vez na União 
Soviética nos anos vinte. (Professor de sociologia, 32 anos, migrado) 

A prática da agroecologia como forma de militância em favor de justiça social 

no campo – como podem ser citadas a defesa de equiparação de salários aos de 

áreas urbanas, a redistribuição de terra, a política fundiária, ou a conquista de 

condições dignas do trabalho rural – não aparece como um motivador na escolha 

pessoal pela migração. Evidentemente, há empatia, respeito e reconhecimento do 

valor do trabalho rural, no entanto, pelo menos dentro do grupo de entrevistados, 

pouco se observou sobre o exercício de liderança política para a transformação da 

realidade rural precedente à transição. 

[...] o que eu diria hoje, é que as duas coisas acontecem: existe uma classe 
média engajada e que tem sede de justiça social, que tem vontade de 
transformação do mundo, tem vontade de atuar socialmente, [...] e 
normalmente, isso precede a transição ou ruralização, quer dizer, a pessoa 
que já tinha essas características vai encontrar na transição e na ruralização 
uma maneira efetiva de atuar no mundo, muito mais do que na academia, 
muito mais do que hoje nas comunidades eclesiais de base, muito mais do 
que hoje nos próprios movimentos sociais, então ela já vem com esse impulso 
e ela irriga o movimento agroecológico, o movimento permacultural e o 
movimento da transição com este desejo de atuação social [...] e tem o culto 
burguês, que vem olhando pro próprio umbigo, que quer ter uma vida mais 
tranquila, que quer ter uma vida mais sossegada e encontra também na 
ruralização e na transição maneiras de ser burguês diferente. (Professor de 
jornalismo, 49 anos, migrado) 

A própria constituição de cursos e mídias de divulgação das técnicas 

agroecológicas e permaculturais passa por uma linguagem e modelagem muito 

elitizada. Dessa forma, ainda fica o questionamento sobre qual é o alcance que terá a 

classe média, se não houver um envolvimento social como um todo. 

[...] é bem elitizado e acho que essa é a maior discordância que eu tenho da 
permacultura em si, porque ela traz muitas questões políticas interessantes e 
tal, mas ela não vê a questão da classe. E não tem como você viabilizar isto 
só para uma parte, sabe? No caso que eu fiz, ela foi muito vendida assim pra 
classe média mesmo, pra a elite, como para as pessoas que têm a condição 
de fazer a revolução - e isto é muito vendido como revolução - e que essa 
revolução vai liderar o novo mundo para as outras pessoas, só que essas 
outras pessoas são sempre invisíveis neste processo. (Bióloga, 28 anos, em 
migração) 

Mesmo não estando na liderança da luta de classe em favor do trabalhador 

rural, este posicionamento dos neo-rurais originários da classe média não diminui a 

relevância do seu papel no movimento agroecológico. Sua influência potencial sobre 
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o meio urbano em favor do consumo consciente pode parecer pequena, diante do 

poder das multinacionais que dominam o mercado de alimentação e bens de 

consumo, no entanto, permanecem fiéis a seus valores e atuantes na difusão e 

intensificação do diálogo socioambiental.  

Então, eu saio do governo, e vamos dizer, mais ou menos nessa mesma 
época, é o momento em que eu tô apaixonado pelas questões ambientais, 
que eu tô vendo que as políticas públicas têm um limite, que o Estado tem 
um limite, no momento em que eu vejo que o mercado se articula pra dominar 
tudo que é de seu interesse e mudar de água pro vinho. Se mudarem as 
águas interessar para eles, eles mudam também; não existe nenhuma 
vinculação, nenhuma visão de mundo nem para o Estado, nem para o 
mercado. Aí, nesse momento, fica claríssimo pra mim, a minha posição 
política no mundo, que é: eu sou um instrumento da natureza, eu sou, eu sou 
um ser criado pela natureza em sociedade, mas que eu sou, com a minha 
capacidade, com a minha inteligência, com o que eu estudei, com o que eu 
conseguir comunicar, eu estou à disposição pra trazer o que for necessário 
pra a natureza se regenerar. (Consultor de políticas ambientais, 44 anos, 
migrado) 

Trazer a questão ecológica e social para o centro do debate de abastamento 

gera a oportunidade de criação de uma nova narrativa histórica, e permite o aumento 

de visibilidade e integração de outros movimentos sociais, como quilombolas e 

indígenas, expandindo o olhar urbano para várias formas de viver diferente. 

[...] você tem, ao mesmo tempo, esta galera que se isola nas suas 
“privatopias”; tem esta galera que enxerga no discurso ambientalista um nicho 
de mercado e vai explorar isto economicamente e tem uma galera que tem 
um interesse de mudança estrutural e sistêmico, e que enxerga nas 
ferramentas, como permacultura, caminhos para isso. Tudo isso convive, 
coexiste, simultaneamente, no tempo e no espaço. (Professor de sociologia, 
32 anos, migrado) 

Sobre a capacidade da agroecologia de produzir alimentos suficientes para que 

a economia brasileira, ou até mesmo a global, não dependam mais do agronegócio, 

existe muita divergência de opinião entre os entrevistados. Ao mesmo tempo que 

reconhecem não haver uma limitação tecnológica para se produzir alimentos 

localmente, com qualidade e quantidade suficientes, nem todos acreditam ser possível 

vencer a força política exercida pelo capital financeiro e descentralizar as grandes 

propriedades produtoras de commodities e monocultura.  

Acho que são duas coisas que acontecem paralelamente hoje em dia. É 
impossível não ter o agronegócio também, tipo para alimentar realmente as 
7 bilhões de pessoas e manter o padrão de consumo que a gente tem hoje, 
a gente precisa do agronegócio, e assim... precisa também porque é um 
sistema que foi forjado desse jeito.  Então não tem como você pensar o 
sistema de outra forma, mas tende a ficar cada vez mais local, com 
alimentação, com as pessoas vendo a importância de se alimentar melhor, 
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enquanto ajudam o meio ambiente, né? A agroecologia vai ganhar força, 
inexoravelmente [...] está acontecendo no mundo inteiro, mas em uma 
velocidade que não é a desejável. (Estudante universitário, 29 anos, em 
migração) 

Como comentado, para alguns entrevistados, ainda falta clareza no 

entendimento do papel do Estado e da permissibilidade em relação ao mercado, 

demonstrando uma perspectiva de atuação individualizada, com dúvidas em relação 

ao alcance da agroecologia como um modelo de fornecimento de alimentos em esfera 

global e perante a hegemonia capitalista. 

Agroecologia requer cuidado, dedicação e mão de obra humana, mesmo 

podendo ser, em certa medida, mecanizada, não pode ser substituída por uso 

extensivo de maquinário e altos índices de gastos energéticos. Seus princípios e 

práticas podem servir como modelo de reconstrução de áreas muito degradadas ou 

de comunidades com vocação agrícola de produção familiar, porém, em esfera local, 

sem perspectiva de universalização em tempo hábil para as atuais gerações. 

[...] talvez depois outras pessoas vão ver e vão pensar: “ah, nossa, mas daí 
pra eu poder fazer uma transição, pra ter uma vida mais saudável é, pra eu 
poder ter uma vida mais equilibrada e tal pô, eu tenho que ser genial”. Nada 
disso, a gente só precisa começar [...] Nós não estamos vivendo o paradigma 
da escassez como parece tá, isso é uma grande falácia também, a gente tem 
muito mais do que a gente precisa, o desperdício ele é absurdo. (Consultor 
de políticas ambientais, 44 anos, migrado) 

 

Formas alternativas de educação, saúde, construção de moradias e 

convivência comunitária complementam, em outras dimensões das necessidades 

humanas, a filosofia de equilíbrio do ser humano com a biosfera, difundida pela 

agroecologia. Neste sentindo, não se restringindo à prática agrícola, o Estado deveria 

ocupar um espaço maior e impulsionar as iniciativas em curso para realmente mudar 

a matriz de recursos e produção, para uma matriz agroecológica, garantindo, por 

exemplo, formação sobre como lidar com a terra, direito à semente e, acima de tudo, 

definição de uma política fundiária justa para o planejamento do futuro com segurança.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As principais motivações consideradas na presente dissertação, sobre a 

construção de um projeto de vida agroecológica, para pessoas originárias da classe 

média urbana, foram vistas diariamente em propostas de autonomia, como no cultivo 

de uma pequena produção de alimentos, na reconexão com a natureza, na descoberta 

do tempo necessário para fazer o que consumimos e na reconstrução de laços de 

solidariedade, questionando a impessoalidade da vida urbana. 

No processo de realização deste trabalho, tanto durante as entrevistas, quanto 

em conversas informais com pessoas interessadas em discutir o tema, a indagação 

sobre quem seria considerado como membro originário da classe média sempre foi 

colocado de forma muito desconfiada. Nitidamente, gostariam de ouvir uma definição 

isenta de estereótipos, que desassociasse a atuação individual da ambição capitalista 

de enriquecimento pessoal, ou do comportamento subjetivo de almejar um estilo de 

vida considerado superior ao seu, ou ainda que desvinculasse a imagem de 

subordinação intelectual e política em relação às classes dominantes. 

Como era previamente sabido, o exclusivo critério de faixa de renda é 

insuficiente para classificar a origem da classe média, dessa forma, a definição 

adotada vinha sempre complementada pela explicação dada pela autora, de que, para 

este trabalho: membros de classe média eram aqueles, que além de usufruírem das 

faixas de renda intermediárias para altas, foram preparados por um conjunto de 

valores sociais e familiares para replicarem a lógica capitalista e o estilo de vida 

urbano. 

Em um primeiro momento, praticamente todos os entrevistados rejeitavam esse 

estereótipo pré-concebido. Entretanto, quando começavam a refletir sobre o seu ciclo 

social e sobre os investimentos feitos por seus familiares em sua formação pessoal, 

reconheceram que foram criados rodeados de privilégios financeiros e culturais, 

típicos da classe média. Ser de classe média não significa ser incapaz de questionar 

o sistema capitalista, suas relações de trabalho e os efeitos predatórios ao meio 

ambiente. Muito pelo contrário, este pequeno grupo entrevistado, mostra que, por ser 

originário de classe média, recebeu estímulos suficientes para indagar o modelo 

hegemônico e promover uma interrupção no curso de vida esperado pela sociedade. 
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Dessa forma, como no pressuposto inicial deste projeto, foi observado que a 

classe média transmite capital imaterial entre as gerações, acumulados através de 

privilégios intelectuais e financeiros. No grupo migrante estudado, os efeitos dos 

aportes recebidos podem ser vistos sob várias perspectivas, assim como: no 

questionamento pessoal em relação à submissão e dependência das classes 

dominantes; na conscientização a respeito dos efeitos causados pelo predominância 

do excesso de consumo ao  meio ambiente; nas condições econômicas que lhes 

permitem optar por um estilo de vida diferenciado; e na coragem de romper com o 

senso comum em manter um elevado padrão de consumo, socialmente reconhecido 

como forma de distinção do seu estrato social. 

O apelo pela agricultura verde cresce em países de capitalismo avançado e, 

ao longo da execução deste trabalho, foi ficando evidente o quanto a adoção de 

escolhas ecológicas reflete um privilégio de classe. O perfil dos neo-rurais 

entrevistados tem preferência por agricultura ecológica e possuem condições 

financeiras de investir em propriedades particulares sem a urgência do retorno de 

rendimentos imediatos. Outro aspecto observado está relacionado à prioridade das 

necessidades básicas e aos recursos acessíveis a cada classe social, como exemplo, 

pode-se citar que é praticamente impossível esperar que famílias pobres possam 

fazer separação de lixo reciclável e lixo orgânico, quando o bairro onde vivem não 

dispõe nem ao menos de saneamento básico. 

O projeto pessoal articulado em seu próprio benefício demonstra que membros 

da classe média podem aproveitar o capital imaterial que adquiriram ao longo da vida, 

recebido através dos estímulos e do conforto proporcionados por suas gerações 

anteriores. Também é verdade que lhes falta interesse em utilizar esta mesma 

capacidade para construir um Estado mais forte e não cair na armadilha de que o 

mercado será suficiente para proporcionar o bem-estar pleno, ou que poderão optar 

por viver à parte do sistema, sem a concepção de um projeto de sociedade. 

A espontânea transição para o campo comprova a sua competência individual 

em conseguir mudar a concepção das necessidades de consumo imediatistas, 

implantadas pelo jeito de ser urbano, onde qualidade de vida é sinônimo de 

maximização de consumo. Por outro lado, a conscientização sobre os impactos 

antiecológicos da manutenção deste padrão de vida também reafirma a habilidade de 
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converter a sua indignação em ação prática, deixando sua conduta condizente com 

seu discurso de sustentabilidade. 

Atualmente, assim como no comportamento individual, muitas empresas se 

apropriaram do termo sustentabilidade como uma propaganda positiva, ou seja, uma 

maneira de deixar seus produtos mais atraentes ao público consumidor. No entanto, 

as práticas sustentáveis não devem ser tomadas apenas como teoria, devem ser 

exercitadas cotidianamente pelos consumidores. A questão ecológica deve ser 

adotada como um critério determinante no mecanismo de decisão de consumo, 

considerando tanto se os meios de produção respeitam a preservação da 

biodiversidade, quanto se os fins estão sendo considerados, identificando os 

princípios éticos dos fabricantes, tanto ecológicos, quanto sociais. 

Além do caráter de manutenção do equilíbrio ambiental, a sustentabilidade não 

pode ser desvinculada da viabilidade econômica e da garantia de justiça social, com 

a preservação de direitos e condições sociais igualitárias. Sociedades sustentáveis 

precisam se preocupar mais com a sua própria estrutura social, em vez de se ocupar 

em promover desenvolvimento econômico. Neste sentindo, é fundamental o respeito 

à diversidade cultural humana e aos grupos sociais não hegemônicos, através de uma 

gestão política democrática.  

A produção de riqueza, não exclusivamente monetária, pode ser alcançada 

pela diversidade de produção não focada na extrema especialização capitalista, ao 

mesmo tempo em que a articulação ecológica entre sistemas biodiversos asseguram 

uma flexibilidade adaptativa das espécies e sua resiliência perante a variações 

climáticas. A redescoberta do equilíbrio natural desperta uma cumplicidade com a 

natureza, retroalimentando a manutenção dos ecossistemas, como a recuperação de 

mananciais de água, a qualidade física e biológica dos solos, e o renascimento de 

vegetação e fauna nativas. 

A preocupação com a conversão de ciclos de bens ecológicos em rentabilidade 

econômica, capazes de expandir a escala de produção local em uma dimensão global, 

está no centro do debate da ciência agroecológica (MAYA, 2013; BERNAL; MARTINS, 

2015; MACHADO; MACHADO FILHO, 2014; LONDRES; MARTINS; PETERSEN, 

2017; CANUTO, 2017). Como discorrido em vários trechos deste trabalho, a 

agroecologia é um projeto de justiça social e os membros da classe média, em sua 
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maior parte, são motivados a aderir aos movimentos agroecológicos por demandas 

individuais, sem chegar a propor uma real mudança na estrutura social.  

A classe média no campo não vem questionando a concentração de terra e a 

política fundiária e agrícola de forma geral, a exemplo da estrutura educacional rural, 

que atualmente despreza os saberes tradicionais do campesinato e é apenas uma 

transposição da educação praticada nas cidades para o campo, restrita ao ensino de 

técnicas agroindustriais e aculturação urbana80. Ainda não existe evidências de 

ameaça ao agronegócio, muito menos de que a classe média esteja nas fileiras de 

liderança desta luta, justamente pela sua posição de classe contraditória, que oscila 

entre a empatia com os trabalhadores e a vontade de se aproximar da classe 

dominante.  

As pequenas manifestações de resistência camponesa permanecem pouco 

visíveis, socialmente e geograficamente isoladas, porém se somam em uma 

multiplicidade de experiências autônomas construídas “de baixo para cima”, apoiadas 

na força dos movimentos sociais e na criatividade popular. As redes de participação 

social se destacam como veículo fundamental para conseguir articulação com os 

demais atores sociais na conquista de expressão política e direitos básicos, assim 

como estradas, energia, políticas públicas, suporte técnico e possibilidade de 

comercialização.  

Dessa forma, como uma das interpretações mais relevantes deste projeto, 

acredita-se em uma permanente diferenciação entre os neo-rurais e os trabalhadores 

locais, supondo que o papel fundamental da classe média deve ser de comunicação 

com uma rede social de maior alcance comparada aos horizontes dos agricultores, e 

que opere na defesa, na argumentação e na exposição das questões ambientais. As 

ações com fundamentos agroecológicos melhoram as condições de permanência dos 

agricultores na terra e, consequentemente, a reprodução dos agrossistemas. 

Outra expectativa deste trabalho era compreender o quanto o membro da 

classe média urbana será capaz de aderir ao estilo de vida do agricultor familiar, que 

é mais semelhante ao modo de vida camponês. Além da simplicidade nos hábitos 

rotineiros e posse de menos variedade de utensílios domésticos, a diferença 

fundamental está na racionalidade econômica não exclusivamente capitalista, à 

 
80 Outros exemplos do processo de aculturação urbana nas relações sociais rurais são modelos de trabalho, 

imprensa e turismo. (FREITAS, 2005) 
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medida que os agricultores tradicionais buscam, em primeiro lugar, produzir seu 

próprio alimento e comercializar somente o excedente. Este ponto ainda permanece 

em aberto, considerando que a evolução da pesquisa não foi suficiente para encontrar 

diretrizes conclusivas. 

Possivelmente, os membros da classe média encontram, nas práticas 

agroecológicas e relações saudáveis de cooperação, uma fonte de renda alternativa, 

além da liberdade de escolher como desejam dispender seu tempo de trabalho. No 

entanto, ao combinar outras fontes de rendas não exclusivas das atividades agrícolas, 

não chegam a se desprender da racionalidade econômica capitalista.  

 Ainda que não haja uma mudança estrutural no sistema capitalista e na 

predominância da vida urbana, o projeto de vida agroecológica, praticado pela classe 

média, objeto de estudo deste trabalho, parece trilhar apenas uma parte do caminho 

que está sendo traçado pelo movimento agroecológico, ou até mesmo pela teoria 

ecossocialista. Essa distinção se dá no sentido em que a perspectiva individual não 

parece ter a ambição de uma mudança social e civilizatória da magnitude idealizada 

pela agroecologia.  

A discussão sobre a propriedade dos bens de produção não é uma questão 

fundamental trazida pelo grupo entrevistado, uma vez que sua essência está muito 

mais relacionada à contenção ou adequação de seu estilo de vida a um consumo 

guiado pela racionalidade ecológica do que à articulação política para redefinição 

social da estrutura produtiva. Isso não significa que esses movimentos são contra a 

democratização dos bens de produção, somente destaca que sua prática ocorre 

independente desta discussão.  

Como ambas perspectivas são motivadas pela consciência ecológica e 

concordam que o capitalismo se utiliza do mecanismo de estímulo ao consumo para 

manter a acumulação irrestrita de capital, suas filosofias têm muito em comum. 

Possivelmente, a constituição de propriedades, comunidades e projetos praticantes 

de agroecologia sejam um tipo de microestrutura que, no futuro, possam fazer parte 

da configuração de um suposto modo de produção ecossocialista.  

Em pequena escala, a experiência de projetos agroecológicos já é uma realidade 

e apresenta resultados concretos em resposta ao mecanismo destrutivo do 

capitalismo. Estes modelos podem até ser ampliados e conquistarem um espaço mais 

significativo em uma era pós-industrial (HOLMGREN, 2013), no entanto, não é 
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possível de forma alguma afirmar que isto será suficiente para garantir qualquer 

perspectiva de substituição do sistema capitalista. 
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APÊNDICE A – PROJETO DE VIDA AGROECOLÓGICA COMO RESSIGNIFICAÇÃO 

DAS RELAÇÕES PESSOAIS E ECONÔMICAS 

 

Questões de identificação 

1. Nome completo 

2. Idade 

3. Grau de instrução / Formação 

4. Residência (antes e depois da migração) 

5. Classe social / Faixa de renda (se identificar a partir de uma das classes 

abaixo antes e depois da migração) 

 

CLASSES ECONÔMICAS*     LIMITE INFERIOR   LIMITE SUPERIOR 

Classe E                                         0                             R$ 1.254 

Classe D                                      R$ 1.255                    R$ 2.004 

Classe C                                      R$ 2.005                    R$ 8.640 

Classe B                                      R$ 8.641                    R$ 11.261 

Classe A                                      R$11.262                           -  

Fonte: FGV Social (2014?) 

*As classes econômicas são definidas a partir dos rendimentos familiares per capita e estão 

expressos em preços (R$) de janeiro de 2014. Referência Salário Mínimo: R$ 1.039,00 (10/01/19) 

 

6. Qual é a sua principal atividade? (antes e depois da migração) 

7. Grupo em que se identifica melhor: 

• Fase I: indivíduo no processo de formação, participando dos primeiros 

cursos ou oficinas, e sendo apresentado ao novo estilo de vida. 

• Fase II: indivíduo que já acumula algum conhecimento e está planejando a 

migração para o campo, caracteriza-se como recém-migrado. 

• Fase III: indivíduo já consolidado no campo, vivendo em propriedade 

individual ou em comunidade, como em ecovilas. 

 

Questões orientadas 

1. Você se considera um migrante da cidade para o campo? 

2. Há quanto tempo fez o processo de migração? 

https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes
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3. Qual é a sua principal motivação para a migração? 

4. Como teve contato com a opção de vida voltada para um projeto 

agroecológico? 

5. Qual é a sua definição de agroecologia? 

6. Como entende a agroecologia como representação de um movimento social? 

7. Qual é a sua relação (se houver) com os agricultores familiares da região? 

8. Consegue viver exclusivamente dos rendimentos de sua atividade econômica 

relacionada à agroecologia? 

9. Quais são as principais mudanças que percebe no seu estilo de vida? 

10. Tem algo na vida urbana que lhe parece melhor do que as opções encontradas 

no campo? 

11. Você considera ter alguma vantagem (financeira, intelectual, social) em relação 

aos agricultores já estabelecidos no campo? 

12. Como o movimento de agroecologia se sustenta, perante ao agronegócio? 
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APÊNDICE B – DADOS COMPLETOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

# Idade 
Grau de 

escolaridade 
Formação 

Ocupação 
anterior 

Ocupação atual 
Residência  

anterior 
Residência  

atual 

Faixa de 
renda  

anterior 

Faixa de 
renda  
atual 

Fase 
Início da 
transição 

Dependentes 
Data da 

entrevista 
Tipo Tempo Mídia Gênero 

1 32 
Superior 
completo, 
mestrado 

Ciências 
sociais,  

permacultura 

Pesquisador, 
professor 

secundário 
(sociologia) 

Educador, permacultor, 
ecologista, gestor de 

entidade ambientalista e 
agricultor urbano, 

praticante de agricultura 
de subsistência 

São 
Carlos/SP 

São Carlos/SP * * * 2008 * 3/12/2019 Remoto 00:54:03 Vídeo Masculino 

2 28 
Superior 
completo 

Administração 
de empresas 

Consultora 
de 

ecoturismo 

Comunicador 
socioambiental via 

mídias sociais 

São 
Paulo/SP 

Araraquara/SP * D II 2013 Não 14/01/2020 Presencial 00:56:44 Áudio Feminino 

3 43 
Superior 
completo,  

pós-graduação 

Cenografia, 
gestão pública 

Gestor 
público 

Responsável por sítio 
em adaptação 
agroecológica, 

praticante de agricultura 
de subsistência 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Miguel 
Pereira/RJ 

B D II 2008 Não 5/07/2020 Presencial 
Sem 

Registro 
Sem 

registro 
Masculino 

4 28 
Superior 
completo,  

pós-graduação 

Biologia, 
agroecologia 
(em curso) 

Estudante 
universitário 

Desempregada, 
praticante de agricultura 

de subsistência 
Friburgo/RJ 

Miguel 
Pereira/RJ 

E E II 2015 Não 30/07/2020 Presencial 00:32:57 Vídeo Feminino 

5 26 
Superior 

incompleto 
Jornalismo, 
audiovisual 

Músico, 
professor de 

música 
** Caxias/RJ 

Miguel 
Pereira/RJ 

D ** I 
Em 

processo 
Não 1/08/2020 Presencial 00:48:53 Vídeo Masculino 

6 29 
Superior 

incompleto 
Artes visuais 

Estudante 
universitário 

Comunicador 
socioambiental via 

mídias sociais, 
responsável por sítio em 

adaptação 
agroecológica, 

praticante de agricultura 
de subsistência 

São 
Paulo/SP 

Araraquara/SP * E II 2013 Não 3/08/2020 Remoto 00:48:57 Vídeo Masculino 

(*) Não consta informação, (**) Não se aplica. 

Continua 
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Continuação 

# Idade 
Grau de 

escolaridade 
Formação 

Ocupação 
anterior 

Ocupação atual 
Residência  

anterior 
Residência  

atual 

Faixa de 
renda  

anterior 

Faixa de 
renda  
atual 

Fase 
Início da 
transição 

Dependentes 
Data da 

entrevista 
Tipo Tempo Mídia Gênero 

7 49 
Superior 
completo, 
doutorado 

Jornalismo 
Professor 

universitário 

Promotor de cursos e 
eventos educacionais 

relacionados à 
permacultura, 

bioconstrução e 
agroecologioa, 

administrador de sítio 
permacultural, praticante 

de agricultura de 
subsistência 

São 
Paulo/SP 

Piracaia/SP A D III 2008 * 4/08/2020 Remoto 01:02:34 Áudio Masculino 

8 42 
Superior 
completo,  

pós-graduação 

Jornalismo, 
agroecologia 

Jornalista 

Produtora de café, 
fornecedora de cestas 

orgânicas, praticante de 
agricultura de 
subsistência 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Caxambu/MG C C III 2002 Sim 5/08/2020 Remoto 00:42:58 Áudio Feminino 

9 44 
Superior 
completo,  

pós-graduação 

Ciências 
sociais 

Consultor de 
políticas 

ambientais 

Promotor de criação de 
negócios 

socioambientais com 
arranjos produtivos de 
cooperação, gestor de 

sistema de compras on-
line de produtos de 

origem agroecológica 

Santo 
André/SP 

Brasília/DF C D III 2001 Sim 7/08/2020 Remoto 02:15:52 Vídeo Masculino 

1
0 

55 
Superior 
completo,  

pós-graduação 

Medicina 
veterinária, 
homeopatia 

* 

Produtor de produtos 
alimentícios orgânicos 

(cultivo e 
processamento) 

* Ouro Fino/MG * B III 1985 * 8/08/2020 Remoto ** E-mail Masculino 

1
1 

34 
Superior 
completo,  

pós-graduação 
Educação física  

Professor 
primário 

Professor primário 
responsável por sítio em 

adaptação 
agroecológica, 

praticante de agricultura 
de subsistência, 

fornecedor de cestas 
orgânicas 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Miguel 
Pereira/RJ 

C C II 2009 Não 9/08/2020 Presencial 00:53:05 Áudio Masculino 

Informações fornecidas pelos entrevistados, durante as entrevistas. As faixas de renda foram registradas, conforme identificação sugerida pela FGV Social 

(2014?), indicadas no Apêndice A. 

(*) Não consta informação, (**) Não se aplica. 
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