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O

selo Coleção Universitária, da Editora ArtNer Comunicação, é dedicado
aos livros de cunho universitário e científico das mais diversas disciplinas,
cujo autores sejam professores, mestres ou mestrandos, doutores ou doutorandos e que apresentam um Conselho Editorial próprio da organização da obra.
O primeiro volume da Coleção Universária é Literatura - revelação do
mundo: estudos e intersecções, com organização de Éverton Santos e Matheus Luamm Santos Formiga Bispo, editado em 2018.
A presente obra, Ajuste espacial do capital no campo - Questões conceituais e r-existências, de 2019, é o segundo volume, que dá continuidade à
coleção, demonstrando que a produção científica e literária no âmbito universitário continua atuante.
A editora ArtNer orgulha-se de tornar material e pública essa produção,
pois entende e acredita que o Conhecimento deve ser amplamente disseminado, contribuindo para o enriquecimento intectual de seus leitores.
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Ajuste espacial do capital no campo • Questões conceituais e R-existências

APRESENTAÇÃO

P

ara demarcar o nosso caminho, empregamos Carlos Nelson
Coutinho, que nos convida a julgar: “Entre o que a burguesia
agora apressava-se a abandonar estava talvez em primeiro
lugar, a razão”1. A razão, fundamento que nos separa do macaco e
nos orienta as vontades, foi objeto desse autor marxista no alvorar
dos anos 1970. Nesses tempos de barbárie, de ascenso da ultra
direita conservadora no Brasil, quase 50 anos à frente, registrar a
razão é uma daquelas obrigações de todos os que não abrigam a
regressão investigativa, nem aceitam abandonar o legado cultural
de sua civilização.
Nessa fase de acumulação flexível, em que um dos atributos
“ideais” do capital é a mobilidade, a recusa a se prender a modalidades de comprometimento social ou geográfico (fora da sua
natureza), seus representantes políticos têm avançado na negação
prática e discursiva das formas de produção da vida emanadas
das territorialidades dos sujeitos em movimento. A pressão
pelo avanço das fronteiras extrativas para ampliar o modelo de
desenvolvimento primário exportador a partir da espoliação
dos bens da humanidade supõe para essas elites a única via de
inserção dos países da Nossa América/Abya Yala numa ordem
global atravessada por uma ofensiva imperialista e na disputa
entre diversas potências.
A questão agrária nesse cenário, vem passando por profundas
transformações, que têm implicado no saque das grandes reservas
1 COUTINHO, Carlos Nelson. O Estruturalismo e a Miséria da Razão. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2010.
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