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Resumo:  

Este artigo tem como objetivo elucidar a realidade econômico-social das unidades de 
produção dos camponeses aleixense. Antes de entrar no debate, é preciso salientar que o 
campesinato não vive da renda fundiária, devido ter a produção como o seu meio de 
subsistência imediato. Neste caso, temos dois problemas que se conjugam conflitantemente no 
espaço. Ao dá a ideia de que parte da produção do camponês é destinada para o seu próprio 
consumo interno, e quando consegue vender o excedente para o mercado, enfrenta quase 
sempre a monopolização do território pelo capital. Em suma, o impasse sobre a existência de 
uma renda na unidade de produção camponesa é, sem duvida, uma parte constituinte da 
questão camponesa e um dos elementos fundamentais. Pois, a economia familiar camponesa 
não possui a mesma natureza da economia capitalista moderna.  

 
Palavras - chaves: camponês, propriedade privada, renda. 

Resumen:  
Este artículo tiene como objetivo esclarecer la realidad social y económica de las 

unidades de producción de los campesinos aleixense. Antes de entrar en el debate, debe 
señalarse que el campesinado no vive de alquiler del terreno, porque tienen a la producción de 
sus medios de subsistencia inmediatamente. En este caso, tenemos dos problemas a los que se 
conjugan conflitantemente en el espacio. La idea de que parte de la producción de los 
campesinos y pensado para su propio consumo interno, y cuando usted puede vender los 
excedentes para el mercado, es casi siempre la monopolización del territorio por el capital. En 
resumen, la situación de estancamiento en la existencia de un alquiler en la unidad de 
producción campesina y, sin duda, uno de los elementos constitutivos de la cuestión campesina 
es uno de los elementos clave. Por lo tanto, la economía familiar campesina no tiene la misma 
naturaleza de la economía capitalista moderna.  

 
Palabras claves: campesinos, la propiedad privada, los ingresos. 
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Antes de entrar na questão agrária de nossa realidade local/territorial, é preciso salientar 

que o campesinato não vive da renda fundiária, devido ter a produção como o seu meio de 

subsistência imediato. Ao observar a estrutura interna da unidade de trabalho familiar é 

suficiente para compreender que é impossível, sem a categoria salários, impor a esta estrutura o 

lucro líquido, a renda e o juro do capital, como categorias econômicas reais, no sentido do 

termo da palavra (Chayanov, 1981). Aliás, os camponeses são diferenciados conforme as 

unidades agrícolas de estruturas e tamanhos diferentes, e apesar de tudo continuam a existir 

com seu “modo de vida” (Shanin, 2005). 

As fortes pressões do mercado internacional influenciou a inserção do Brasil no 

processo de comercialização globalizante e liberal. Provocando na política economia 

transformações que levam a sociedade brasileira a não ter projetos de governo que atendam os 

vários setores. Há ausência de políticas de desenvolvimento econômico para o campo brasileiro 

decorrem de uma forte e clara subordinação da esfera estatal aos interesses empresariais. Ao 

executivo federal tem cabido o papel de estabelecer condições favoráveis à entrada de capitais 

e de investimentos estrangeiros. A busca dos capitalistas por espaços novos para aplicar 

capitais é uma prática já conhecida da sociedade brasileira atuante que, a reestruturação dos 

sistemas produtivos em sua essência tem apenas, a pretensa de recuperação da produtividade e 

lucratividade. Tais medidas auferidas pela classe dominante, detentora do controle das 

instituições pertencentes ao Estado, tendem a concentrar e limiar ainda mais a frágil estrutura 

econômica do território brasileiro. 

Tudo pode ser comprovado quando se evidencia a fragilidade do país através da queda 

generalizada das condições econômicas e da estrutura do emprego no espaço rural e urbano, 

por intermédio da redução dos investimentos em políticas sociais e também devido à 

concentração de renda seguida pela inclusão excludente. Esta concepção de entender o referido 

processo (contraditório) de organização societária nos dá respaldo e certeza de que o termo 

exclusão seria uma expressão que deveria ser vista como se fosse “(...) do conjunto das 

dificuldades, dos modos e dos problemas de uma inclusão precária e instável, marginal”. 

(Martins, 1997, p. 26). Uma vez que o processo de “(...) inclusão daqueles que estão sendo 

alcançados pela nova desigualdade social produzida pelas grandes transformações 

econômicas e para os quais não há senão, na sociedade, lugares residuais.” (Ibidem, p. 26). 

Ou melhor, dizer, em outra passagem do mesmo autor: “a sociedade capitalista desenraiza, 

exclui, para incluir, para incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, segundo sua 

própria lógica” (Idem, p. 32). Assim, tais regras do sistema capitalístico impõem-se contrarias 

as perspectivas de um suposto cenário no qual a liberdade de cada camponês acontecesse de 
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fato. A liberdade burguesa representa a ideação objetiva de nossa dinâmica social, a qual 

inviabiliza a criação das condições necessárias para os camponeses conseguirem ficar 

enraizados no pedaço de chão. 

O novo processo da economia brasileira traz graves consequências, no momento em 

que demonstra de início o fim de muitos postos de trabalho, as transformações no processo de 

mobilidade da força de trabalho e a redução dos serviços públicos para a população rural e 

urbana. A econômica atual, por estar voltada a exportação, obviamente favorece as empresas 

com terras de maior potencial de produção de exportáveis, aquelas que detêm a capacidade de 

obtenção de crédito e de se apossarem da tecnologia e da informação sobre as condições do 

mercado interno e externo. E muitas pessoas da sociedade que já vinham excluídos do contexto 

centrado em tecnologia e informação, produção e mercado e que era encontrada em territórios 

locais, devido sua estrutura agrária ser responsável pelo funcionamento dos mercados rurais, 

hoje se encontra marginalizados neste novo processo gerado entre agricultura e território por 

causa da permanência de antigos problemas estruturais da sociabilidade regida pelo capital.  

As transformações econômicas em ritmo de aceleração constante e exigindo dos setores 

produtivos uma rápida adaptação, não foi acompanhada pela significativa parcela das pessoas 

que vivem no espaço rural, correspondente àqueles que, historicamente em termos de 

incentivos e prioridades, não haviam sido atendidos. Para atender as suas necessidades básicas 

não atendidas e aumentar a renda da família, a pluriatividade apresenta-se como uma forma de 

relação de troca, devido à circulação de dinheiro ter ganhado importância. O modo de vida 

pluriativo do camponês na esfera da produção comercial capitalista, esta se faz útil para 

compensar as perdas ocasionadas na esfera do autoconsumo. Tais perdas de rendimentos das 

unidades de produção dos camponeses aleixenses resultam de sucessivas rapinagens 

ocasionadas pela a esfera da produção comercial vinculada ao sistema burguês. Proeminente 

em trazer para o trabalhador rural proprietário, a necessidade de ir à busca de outras receitas no 

mercado. De um lado, os camponeses proprietários jurídicos da terra vão à busca de 

rendimentos por meio de outras receitas. Por outro lado, os trabalhadores que têm apenas a 

força de trabalho como mercadoria, utilizam-se dela no trabalho direto para obter renda. 

 

Materiais e Métodos:  

Para alcançar os objetivos propostos na referente pesquisa, foi necessário primeiro de 

uma leitura bibliográfica, que viesse ajudar entender o espaço rural e em especificidade os 

rebatimentos das unidades de produção dos camponeses aleixenses. Tais análises forneceram o 

suporte teórico e metodológico com foco à temática em questão. As informações necessárias 
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foram buscadas nas idas a campo e junto às instituições, a partir de visitas aos sites oficiais e 

em suas sedes, com o intuito de extrair os dados necessários para continuar no desenrolar da 

pesquisa. Tal preocupação nos fez optar pelo método materialista dialético, o qual possibilitou 

a leitura das inter-relações econômico-sociais existentes na região, circunscritas na atuação do 

Estado em sua produção laboral em um contexto de uma política econômica de inclusão 

excludente. 

 

Discussões e Resultados:  

Esta pesquisa objetiva demonstrar a maneira desigual da política econômica e da 

estrutura fundiária no Brasil, como os elementos determinantes no agravamento das condições 

econômico-sociais dos camponeses aleixenses. Sendo assim, não devemos aceitar 

fundamentações que levam todos os debates a seguir a vertente neoliberal. Tida como 

orientadora da sociabilidade do ser social no território brasileiro, usando práticas materialistas 

e discursivas com foco na perspectiva enviesada, emanada daquela ordem social de ênfase 

capitalista. A teoria agrícola adepta desse raciocínio, passa a inverter o foco do processo de 

inclusão excludente dos camponeses no mercado, há um nível de abstração permissível para 

que viabilizasse o empreendimento capitalístico no âmbito socioespacial. Tudo acontece 

quando o ideário neoliberal esboça por meio de políticas públicas os fundamentos necessários 

para que suceda a sua perpetuação. Uma vez que o sistema de mercado necessita dos serviços 

camponeses para fazer tudo àquilo que é dispendioso para o modo capitalista de produção 

realizar também seja produzido. Para tanto, os camponeses precisam, muitas das vezes, de 

adequação constante para incluir-se e/ou resistir aos paradigmas produtivistas impostos pelo 

capital. Mas, justificados pela a teoria agrícola como atividade propicia para a geração de 

rendimentos nas unidades de produção dos camponeses. No entanto, para eles terem 

produtividade na cultura agropecuária é preciso de insumos dos mais variados, os quais são 

obtidos através de relações comerciais que acontecem nos centros urbanos. 

A produtividade obtida com o cultivo de milho transgênico no espaço rural de S. M. do 

Aleixo/SE é verificada também por nós, como determinante no processo de precarização da 

vida do campesinato, ao criar mecanismos políticos e sociais de edificação do processo de 

sujeição da renda da terra ao capital.  Por exemplo, quando os camponeses compram os 

insumos agropecuários. Outros fatores que impedem a realização da justiça social, 

emancipação e liberdade de vários camponeses estão relacionados com os fatores: o pequeno 

tamanho de suas terras, a baixa disponibilidade de insumos agrícolas, especialmente de água, a 

falta de assistência técnica, e os baixos preços pagos pelos seus produtos, etc. Tudo resultando 
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de práticas capitalistas de valorização do espaço, as quais estabelecem a territorialidade quando 

conquista/apropria o uso do território, definindo relações sociais e de produção no lugar. 

Objetivando apenas viabilizar o processo de mercado neoliberal, o qual almeja, acima de tudo, 

transformar os recursos humanos e naturais em mercadorias (D – M – D’).  

A lógica capitalista de espacialização apoia-se numa ordem global e numa ordem local, 

como já dizia Milton Santos (2001), ao dizer que: 

A ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E 
os lugares respondem ao Mundo segundo os diversos modos de sua própria 
racionalidade. A ordem global serve-se de uma população esparsa de objetos 
regidos por essa lei única que os constitui em sistema. A ordem local é 
associada a uma população contígua de objetos, reunidos pelo território e 
como território, regidos pela interação (Idem, 2001, p. 230). 
 

Esta ideia de dominação/apropriação, pelo poder do capital, se estabelece no momento 

que, ao abrir novos espaços para a sua acumulação/reprodução, o capital os torna territórios de 

uso e exploração em função dos seus fins. Daí sucede o aparecimento de novos problemas nas 

unidades de produção dos camponeses aleixenses. Por conjugar a ideia de que a ordem global 

ao manter dialeticamente interação com a ordem local, por sua vez, tais ordens começarão a 

estabelecer uma lógica econômico-social conflituosa. Dentro desse amplo contexto, foi 

identificado que parte da produção de mercadorias resultantes do trabalho camponês, são 

destinadas de início ao seu próprio consumo interno e quando consegue vender os excedentes 

para o mercado, enfrenta quase sempre a monopolização do território pelo capital. Esta 

monopolização de frações do território permite o capitalismo apropriar-se da renda contida no 

território, a qual será apropriada pelo capital quando os camponeses proprietários venderem os 

produtos no mercado. 

A falta de renda entre os camponeses aleixenses, que sucede em suas propriedades 

jurídicas, impõe-lhes a necessidade de dar respostas adaptativas às crises, recorrendo até 

mesmo ao trabalho acessório não agrícola e à mobilidade. Segundo Teodor Shanin (2005, p. 9), 

Eles servem ao desenvolvimento capitalista em um sentido menos direto, um 
tipo de “acumulação primitiva” permanente, oferecendo mão de obra barata, 
alimentação barata e mercados para bens que geram lucros. Eles produzem, 
ainda, saudáveis e tolos soldados, policiais, criadas, cozinheiras e prostitutas; 
o sistema pode sempre fazer algo mais de cada um deles. 
 

 Temos de entender que estas situações que, a princípio, seriam indícios de 

descamponização, no entanto, percebe-se como prática convertidas em estratégias de 

resistência. “E, obviamente, eles, isto é, os camponeses, dão trabalho e problemas para os 

estudiosos e funcionários, que quebram a cabeça em torno da questão do seu não 

desaparecimento”. (Ibidem, p. 9). O modo pluriativo dos camponeses para enfrentar estas 
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adversidades sociais e políticas do espaço humano, já vinha acontecendo desde muito tempo 

atrás. Neste caso, o camponês no primeiro momento “nega-se” para continuar sendo aquilo que 

nunca deixou de ser. 

É, pois, essa unidade dialética entre a expansão do latifúndio e da unidade 
camponesa, entre trabalho assalariado e trabalho familiar camponês, e entre a 
territorialização do monopólio capitalista e a monopolização de frações do 
território dominado pelos camponeses que marca a estrutura agrária do Brasil 
(Oliveira, 1994, p.14). 
 

Tal permanência histórica do campesinato deve ser explicada, precisamente, através do 

fato de o camponês não visar o lucro de sua atividade econômica, mas apenas a reprodução de 

seu grupo familiar, mesmo quando é dono da propriedade jurídica da terra. O camponês sendo 

proprietário de terra não que dizer que ele seja um capitalista, “(...) não é toda a propriedade 

que é capitalista, mas apenas a que é baseada na apropriação do trabalho de outrem”. (Amin; 

Vergopoulos, 1986, p. 114.). O processo de trabalho camponês é uma relação não capitalista 

porque nele não se realizam todas as condições essências do capital, porque os instrumentos de 

trabalho não se encontram dissociado da força de trabalho. Daí, “[...] o camponês é, a um só 

tempo, um agente econômico e o cabeça de uma família. Sua propriedade tanto é uma unidade 

econômica como um lar”. (Wolf, 1970, p. 28.). Assim, o trabalho familiar camponês em suas 

respectivas unidades de produção terá de prover instantaneamente as benesses requeridas pelo 

grupo familiar de todas as formas. Isto não quer dizer que o camponês evoluirá para o patamar 

de capitalista patronal ou, que eles devessem permanecer como seres sociais “primitivos”, 

afastados de instrumentos construídos pela ciência e tecnologia da sociedade moderna. Em 

geral, ignora-se o valor de uso que os camponeses dão aos instrumentos materiais utilizados. 

Mas, haverá também usos com finalidades comerciais, pois o mercado neoliberal submete, 

dialeticamente, tais sujeitos a essas condições.    

A concepção de liberdade expressa por muitos camponeses aleixenses, por causa de 

deterem a posse da terra, também contraria à ilusória liberdade burguesa, quando temos em 

vista a distinção da premissa de liberdade na sociedade civil moderna. A liberdade camponesa 

se encontra no interstício do capitalismo, diferenciando-se da concepção de mundo burguesa 

circunscrita no território, ao expressar outra forma moral e objetiva de relacionamento com sua 

propriedade, identificada como portadora do desejo camponês de criar raízes no seu pedaço de 

chão.  

 De acordo com a interpretação de Klaas Woortamann (1990, p. 43.): 

A liberdade do sitiante, do agricultor, do colono – sempre um pai de família, 
ou mesmo um patriarca, chefe de uma Casa tronco, como entre os colonos do 
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Sul – tem como uma de suas dimensões a autonomia do processo de trabalho 
e do saber que a este informa, transmitido de pai a filho. 
 

Diante destas assertivas, entende-se a economia familiar camponesa como aquela que 

não possui a mesma natureza da economia capitalista moderna, pois o modo capitalista de 

produção desenraiza, faz a sujeição da renda, além de ter na renda moderna o sobrelucro 

quando é realizado no mercado. Neste sentido, é o cultivador camponês que suporta o seu peso 

de imediato, quando o produto de seu trabalho é apropriado pelo capital (Amin; Vergopoulos, 

1986, p. 151). Num segundo momento, é toda a sociedade que suporta a pesada lógica 

capitalista de obtenção de lucro, devido o caráter social da população, cobrir os seus custos 

quando o mesmo vai comprar no mercado capitalista os produtos uteis para sua existência 

(Ibidem, p. 151). Neste paradoxal contexto pelo qual o campesinato estar inserido, é por onde 

ocorre a drenagem da riqueza produzida pelo trabalho camponês para as mãos dos capitalistas, 

mediante a sujeição da renda da terra. Devido o camponês ser proprietário jurídico da terra e 

nela trabalhar com a força de trabalho de sua família.  

Os camponeses se inserem no sistema mercadológico através do seu produto, ou seja, 

pelo trabalho contido no seu produto, donde acontece também a diferenciação entre os 

trabalhadores operários que tem uma exploração direta. Revela que mesmo haja um grande 

envolvimento do camponês aparecendo dependente do capital, o que ocorre não é a 

territorialização, mas a monopolização do território pelo capitalismo. Por não ocorre esta 

sujeição real e nem formal da força de trabalho do campesinato ao capital, é que acontece a 

sujeição da renda da terra ao capital.  

 Martins (1981) adverte a respeito desta questão de sujeição da renda, quando diz: 

O que essa relação nos indica é outro coisa, bem distinta: estamos diante da 
sujeição da renda da terra ao capital. Esse é o processo que se observa hoje 
claramente em nosso país, tanto em relação à grande propriedade, quanto em 
relação à propriedade familiar, de tipo camponês. [...] o capital tem se 
apropriado diretamente de grandes propriedades ou promovido a sua 
formação em setores econômicos do campo em que a renda da terra é alta, 
como no caso dos setores de alimentos de consumo interno generalizado, 
como os que já foram indicados, o capital não se torna proprietário da terra, 
mas cria as condições para extrair o excedente econômico, ou seja, 
especificamente renda onde ela aparentemente não existe (Idem, p. 175). 
 

O autor esclarece nesta interpretação que a sujeição real deve ser descartada justamente 

porque os camponeses continuam, em sua maioria, donos da terra e dos instrumentos de 

trabalho, mesmo na situação agropecuária de contrato. Além disso, Martins (1981) discorre que 

não há nem mesmo a sujeição formal. A sujeição da renda da terra ao capital apresenta-se de 

forma oculta por meio do crédito bancário, na circulação da mercadoria, na transferência de 
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riqueza para as empresas urbanas através de alimentos a baixo custo. Esse mecanismo é quem 

abre uma brecha para que ocorra a dominação do modo de produção capitalista de produção 

sobre a economia camponesa. O camponês preconiza o mecanismo interno de busca da 

satisfação das necessidades da família, em que a condição de funcionamento não é a obtenção 

de um lucro médio.  

Sobre isso Amin e Vergopoulos esclarecem que: 

O pequeno camponês proprietário não tem, na verdade, o comportamento de 
um arrendador, nem o de um empresário capitalista. Inicialmente é ele 
obrigado a produzir, seja qual for a conjuntura do mercado, sob pena de não 
sobreviver. Contenta-se, em seguida, com o equivalente a um salário, se 
levantar problemas de renda ou de lucro (Idem, 1986, p. 113). 

Dessa forma, às contribuições teóricas de Amin e Vergopoulos a cerca dos limites da 

economia camponesa faz sentido, em parte. Pois, o melhor conceito que permite entender a 

transferência de renda da riqueza dos camponeses para o capitalismo urbano, é a expressão 

utilizada por Ariovaldo Umbelino de Oliveira, quando ele conceitua esta questão através do 

termo monopolização do território pelo capital.  

Neste sentido, destaca-se o começo da articulação dos meios heterogêneo do 

capitalismo operar, viabilizando formas diferenciadas de fazer à apropriação e a subordinação 

de produtos das unidades agrícolas dos camponeses ao seu sistema. Daí ser possível existir 

renda na terra camponesa. Mesmo a propriedade jurídica camponesa ser vista e entendida de 

outra maneira, conforme caracterizadas nas explicações de Chayanov (1981). 

Na exploração agrícola familiar, a família, equipada com meios de produção, 
emprega sua força de trabalho certa quantidade de bens. Uma simples 
observação de estrutura interna da unidade de trabalho familiar é suficiente 
para compreender que é impossível, sem a categoria salários, impor a esta 
estrutura o lucro líquido, a renda e o juro do capital, como categorias 
econômicas reais, no sentido da palavra (Idem, p. 137-138). 

Mesmo sendo impossível existir o lucro líquido dentro da estrutura interna da unidade 

de trabalho familiar, em decorrência da não existência de categorias econômicas reais, observa-

se o camponês proprietário aparecer subordinado ao capitalismo. Isto é, ele tem como 

mercadoria o produto final de seu trabalho na sua propriedade, realizado com o auxilio da 

família. Apesar de o camponês possuir uma relação com o modo de produção capitalista não o 

torna dependente. De acordo com o foco dado por Martins em sua análise, fica entendido que: 

Na sociedade capitalista, o camponês deve ter algum vinculo com o mercado, 
com o dinheiro e, portanto, com o capital. Mas, ao mesmo tempo, ao não ser 
empregado, assalariado, de outrem, aparece como a pessoa que trabalha para 
si mesma, com a sua família. O seu trabalho é independente, mas sua vida está 
residualmente articulada com a trama de relações do mercado (Idem, 2002, p. 
65). 
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O trabalho do camponês pode ser distinguido do trabalho assalariado, porque o 

campesinato é independente, além de não ser mercadoria, caso contrário ocorre com o 

trabalhador assalariado, em que a força de trabalho é condição de sobrevivência. Desde logo, o 

capitalismo agrário é caracterizado pelo antagonismo das classes sociais. De um lado os donos 

dos meios de produção e de outro ficam os que possuem apenas a força de trabalho como o 

único meio de adquirir rendimentos. A partir deste processo, o fato mais instigante que 

acontece no âmbito societal aleixense é quando a falta de dinheiro do camponês passa submetê-

lo também ao processo de exploração direta.  

Mesmo tendo os meios de produção, os camponeses precisam vender a sua força de 

trabalho a exploração direta, uma vez que as condições criadas pelo capital para extrair renda 

da unidade de produção, onde aparentemente não existiria renda, usurpa quase toda a riqueza 

elaborada dentro das unidades. Acontece quando os capitalistas se apropriam do excedente do 

trabalho que está contido no produto e que é vendido no mercado. A renda dos camponeses 

estando a um nível abaixo das condições necessárias para subsidiar as exigências básicas do lar 

familiar, causa de imediato à miséria no espaço rural e além de impor ao grupo familiar das 

unidades de produção, certa crueldade quando insere destes camponeses ao imperativo seja ao 

produzir para o mercado, seja a exploração direta. Havendo aí luta constante do campesinato 

para buscar diversificar não apenas as culturas das unidades de produção, mas também as 

atividades. Isso revela que o modo de vida pluriativo do camponês tornou-se ainda mais uma 

necessidade, ao deixar o processo de especialização e de diversificação das culturas, e 

passando também a diversificar as suas atividades de trabalho. A força de trabalho do 

camponês proprietário ao ser mercadoria também, permite complementar a renda da família. E 

quando o camponês é desprovido dos meios de produção totalmente, começa a depender 

unicamente de sua força de trabalho, vendendo-a para adquirir dinheiro. E é dentro desse limiar 

que a produção social sucede e quando os camponeses são submetidos mais ainda ao valor de 

troca, vemos estes sujeitos atrelando-se a um nível de pobreza absurda. O capitalismo não é um 

modo muito eficiente de suprir as necessidades humanas. Tendo o progresso técnico gerado 

conquistas importantes, e com seus avanços contínuos de aperfeiçoamento, vemos que tais 

conquistas são materializadas com outros propósitos, e que causam enormes disparidades 

socioeconômicas. A capacidade produtiva engendrada pelo capitalismo e que ele, de fato, 

oferece, não é determinada pelas necessidades da sociedade, mas por aquilo que proporcionam 

mais lucro. Revela a subexploração societária e dos recursos naturais para suprir sua ambição. 
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O contexto econômico-social no qual os camponeses aleixenses estão inserido hoje, 

muitas das vezes, vivenciando os efeitos da dialética da Natureza e mais do político-social, 

agrava-se, quando o processo de reestruturação do capital impõe a ordem local uma única 

racionalidade. Com a chegada da fabrica calçadista West Coast2 de Ivoti/RS, ao espaço urbano 

da cidade de N. S. Aparecida/SE, foi determinante para o início do processo de mobilidade de 

muitos trabalhadores rurais de S. M. do Aleixo/SE em direção a aquele centro urbano. A 

mobilidade dos camponeses em busca de emprego na cidade de Aparecida/SE é o resultado da 

falta de perspectiva de ocupação na sua própria área rural.  

Tal reestruturação do capital no centro urbano de N. S. Aparecida/SE está submetendo 

o local a um processo de uma única racionalidade, mesmo que a lógica local com o seu próprio 

modo de racionalidade tente apresentar-se como contraponto à ordem global. O capital busca 

se servir de uma população contígua de objetos, os quais quando estão reunidos pelo território 

e como território passam a corroborar com esta reprodução, e regidos por esta lei única que os 

constitui em sistema. Entender assim a questão agrária é priorizar construir um conhecimento 

que veja também a força de trabalho camponesa servindo ao sistema capitalista fabril de modo 

parcial. Isto explica que o camponês é explorado duas vezes, primeiro, em um turno de 

trabalho na fábrica e a segunda vez com a venda dos produtos no mercado, os quais são obtidos 

em tais unidades familiares de produção. Portanto, os camponeses “(...) servem ao 

desenvolvimento capitalista em um sentido menos direto, um tipo de ‘acumulação primitiva’ 

permanente, oferecendo mão de obra barata, alimentação barata e mercados para bens que 

geram lucros.” (Shanin, 2005, p.9). 

O processo de reestruturação do capitalismo na cidade de N. S. Aparecida/SE é o 

reflexo de uma necessidade do sistema do capital de criar espaço novo para manter a sua 

acumulação. Conforme Harvey, 

O capitalismo apenas consegue escapar de sua própria contradição por meio 
da expansão. A expansão é, simultaneamente, intensificação (de desejos e 
necessidades sociais, de populações totais, e assim por diante) e expansão 
geográfica. Para o capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço 
novo para a acumulação (Idem, 2005, p. 64). 
 

Hoje, o sistema capitalista encontra-se a procura de novos lugares, almejando expandir-

se mundialmente para que o excedente de capitais seja aplicado e assim tragam lucros. Eis uma 

                                                            
2 Segundo a matéria jornalística postada por Sergipe destaque, o diretor (Rafael Schefer) da fábrica West Coast, 
“sem divulgar número de empregos (o planejamento ainda está em andamento) e investimentos, disse que o 
subsídio, já aprovado, foi muito ‘atrativo’. Ou seja, as condições propostas não teriam como ser equiparadas em 
solo gaúcho. Além dos benefícios, outro fator que pesou para a West Coast foi à estratégia de mão de obra. 
‘Estamos encontrando muitas dificuldades na terceirização dos serviços, então decidimos ir pelo caminho inverso 
e fazer a desterceirização’. ‘Resumo: levar toda a produção para dentro da fábrica’”. 
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explicação para o ressurgimento da teoria liberal. Ao trazer na sua insígnia o crescimento para 

um número pequeno de pessoas, mas, justifica-se através de um discurso ideológico 

tendencioso, o qual propõe desenvolvimento sustentável para todos.  

Tudo que prejudique atualmente o capital é ignorado, pois os processos 

transformadores de certos aspectos do espaço rural estão submetendo o camponês a uma 

inserção no trabalho pluriativo e noutras atividades de trabalho, as quais impõem a urgente 

necessidade de focarmos antecipadamente, que as políticas contempladoras tanto para atender 

as atividades agrícolas como àquelas não agrícolas, sejam elaboradas de acordo com a 

realidade de social deste modo de vida. A relutância de alguns setores da sociedade de não 

formular ou aprovar tais projetos para o beneficio de várias famílias camponesas, há de 

persistir no campo os graves problemas sociais. Se propostas coerentes para os setores 

agrícolas e não agrícolas fossem aprovadas, e não se restringisse a um único setor da 

sociedade, mas sim incluísse diversas dimensões territoriais menores, ajudaria bastante o devir 

de uma concepção de política que não excluísse os sujeitos sociais que alimenta a sociedade.  

De antemão é necessário destacar que a questão de ser pluriativo é uma coisa que já era 

comum na vida do camponês há muito tempo. A pluriatividade dos camponeses aleixense 

dentro de sua unidade de produção acontece quando os mesmos realizam trabalhos: agrícolas, 

pecuários e atividades fora de sua propriedade privada. Este espaço rural de Aleixo é mais 

caracterizado atualmente como produtor agrícola de milho, e menos no cultivo de mandioca, 

feijão e fava. Além disso, o município é também um grande produtor de leite e de seu derivado 

(o queijo-coalho), também há criatório de bovinos, aves, suínos, ovelhas, etc. Tais aspectos 

identificados permitem delinear arquétipos de produtos dos quais os camponeses da localidade 

podem usar como mercadorias para comercializar e adquirir dinheiro (M-D-M). Dentre todos 

os fatores, a produção de leite e de queijo-coalho, aparece sendo os dois aspectos dos quais os 

camponeses retiram semanalmente a renda para sua sobrevivência. Outra questão de relevância 

para entendermos o porquê da produtividade relacionada ao cultivo de milho é discernida 

quando vemos a ocorrência do uso de milho hibrido e outros insumos, os quais propiciaram em 

2006 até hoje um acréscimo considerável na produção. Dando a esta localidade um aspecto de 

lugar que começa modernizar o seu processo produtivo.  

Muitos trabalhadores camponeses proprietários de terras, com diferenças nas unidades 

agrícolas em estrutura e tamanho. Estão se vinculando gradualmente à economia capitalista 

circundante, que atravessa suas vidas, quando começam a adquirir ciência, tecnologia e 

informação para aumentar sua produtividade, dependendo de suas condições de recursos 

financeiros próprios ou de empréstimos bancários. Mas eles persistem ao mesmo tempo em 
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que se transformam. Os camponeses aleixense não se dissolvem, nem se diferenciam em 

empresários capitalistas e trabalhadores assalariados, e tampouco são simplesmente 

pauperizados através de uma política econômica desfavorável ao seu “modo de vida” (Shanin, 

2005, p. 9). O uso de recursos técnicos por alguns dos camponeses da região pode de início 

expressar um ganho benéfico, mas no decorre do processo produtivo de mercado do capital, 

quem realmente levaram vantagens são aqueles vendedores de insumos e aqueles compradores 

de produtos das unidades de produção dos camponeses. Aliás, é aí que a sujeição da renda da 

terra é extraviada das mãos dos camponeses e que vão ser depositadas nas mãos dos 

capitalistas. Tudo aparentemente ocorrendo de modo “honesto”, sendo que em essência esta 

naturalização social do processo espoliativo destrói a renda das unidades de produção dos 

camponeses. Portanto, os camponeses são os verdadeiros sujeitos que suportam as exigências 

do mercado, além de todos os riscos derivados de interferências naturais e sociais. Eles são, de 

fato, quem enfrentam os efeitos de um trabalho intensivo, que só os membros da família se 

dispõem a aceitar. Além de que a multiplicidade de tarefas que ele implica requer muita leveza 

na organização do trabalho, da mesma forma que grande diversidade de competências. O 

camponês deve ser criativo e independente para desenvolver sua própria organização, através 

da qual ele pode apreciar as circunstancias que sua ação deverá levar em conta. 

Neste contexto, as diferenças nas unidades de produção em estrutura e tamanho trazem 

características de diferenciação no quesito, visto como policultura-pecuária ou então como 

monocultura-pecuária. A dupla interação ignora aquela sabia combinação entre diferentes 

técnicas, com a qual poderia atingir um equilíbrio numa relação especifica entre um grande 

número de atividades agrícolas e de criação de animais, portanto, deixando-os mais sujeitos a 

pobreza rural. Porém, a policultura-pecuária não elimina a fragilidade camponesa, nem impede 

a emergência das situações de miséria e de grandes crises de origem natural e/ou das 

implicações das relações político-sociais dominantes, especialmente a monopolização do 

território pelo capital. Assim os minifúndios não estariam livres do sistema capitalístico, que 

permanece gradualmente circundando o modo de vida dos camponeses. Portanto, em última 

análise, verificamos que o problema estar é neste modelo econômico-social capitalista que 

ilude e é legitimado por todos nós até hoje. 

       

Considerações Finais:  

As transformações econômicas no território brasileiro nos últimos tempos, e 

consequentemente no mundo do trabalho, é uma consequência do tipo de política veiculada 

pelo Estado/Nação, onde o Estado revela-se como aquele que delineia as políticas econômico-
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sociais, destacando, mas fortemente, os projetos de fomento de desenvolvimento territorial 

rural, coerentes com as práticas neoliberais pré-estabelecidas por instituições internacionais. A 

partir do início do século XXI é que o Brasil começa a se inserir, cada vez mais, no processo de 

mundialização do capitalismo. Uma vez que a intensificação da expansão mundial de capitais 

passa a ter localmente uma base concreta para permitir que a sua racionalidade global, imprima 

a lógica de ação destrutiva. A ordem local, como território, que reúne a população contínua de 

objetos, os quais são regidos pela interação com a racionalidade global, mostra-se impondo 

também a sua racionalidade de contestação.  

A prática de ajustes espaciais fomentada pelo sistema do capital quer apresentar-se 

ainda como fonte de recursos financeiros, com os quais os países, estados ou os municípios 

pudessem usa-los como investimentos para alavancar tal desenvolvimento territorial. Assim a 

aplicação desses recursos se restringe aos ditames de uma ordem de racionalidade única.  Neste 

jogo, empreendido pelo modo de produção capitalístico, nós começamos a enxergar o local 

sucumbindo aos interesses da lógica de (re) produção do sistema liberal, à medida que o seu 

território é apropriado pelos investidores de capitais e os quais também investem de modo 

indireto, pois, boa parte da técnica e ciência moderna deverá ser comprada por aqueles que 

queiram atingir uma produção de bens tangíveis. Todos nós somos sabedores de que os 

investimentos de capitais conjugados com as políticas públicas não pretendem trazer ao 

território desenvolvimento. Mas, de fato, investir na (re) produção do espaço para conseguir 

acúmulo de mais capitais. Obviamente, muitos dos camponeses aleixenses estão se inserido, 

contraditoriamente, no processo de desenvolvimento desigual e combinado, elaborado pelo 

capital. Buscando os meios objetivos com que subsidiem a sua sobrevivência e a conquista de 

renda. Diversas vezes, isso se realiza dialeticamente tanto por meio de trabalhos agrícolas 

como de trabalhos não agrícolas. A pluriatividade do camponês da localidade atrela-se também 

ao processo de mobilidade pendular, quando o mesmo precisa vender a força de trabalho aos 

comerciantes do espaço urbano do município ou de outros circunvizinhos, para alcançar 

patamares de sustentáveis e a tão esperada qualidade de vida.  

A sujeição da renda da terra de camponeses aleixense aos capitalistas do espaço urbano, 

aos atravessadores, que compram da propriedade dos camponeses os produtos como, o leito, 

queijo-coalho, milho, gado, ovelha, etc., contribuem enormemente para com o agravamento da 

pobreza social do município. Restando para os camponeses lugares residuais na sociedade. Isso 

é causado a princípio devido o preço pago aos produtos, que é comercializado pelo camponês, 

serem vendidos abaixo do que deveriam apresentar de fato.  
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O problema de precarização social dos camponeses aleixense não é sanado através da 

renda proveniente da exploração direta, pois os rebatimentos deferidos pelas estratégias 

globalizantes e liberais da classe dominante, de subordinar a força de trabalho ao capital, 

impedem a sua efetivação. Assim, as políticas sociais de ênfase governamental de 

compensação das mazelas produzidas pela inclusão excludente do trabalhador no mercado são 

os meios cada vez mais “estáveis” de transferir renda para a classe trabalhadora do campo.  

Além disso, Delgado e Cardoso Jr (apud Alentejano, 2000, p. 101 a 102) sustentam que 

a renda da previdência social contempla a regularidade, a segurança e a liquidez monetária que 

caracterizam os pagamentos previdenciários, os quais se apresentam em termos absolutos de 

valor unitário de um salário mínimo. Eles podem estar a princípio exercendo a importante 

função de ampliar as oportunidades e a recorrência de gastos com a manutenção de atividades 

voltadas seja para o autoconsumo familiar, seja para a geração de pequenos excedentes 

comercializáveis. Parece desempenhar um papel significativo na sustentação das estratégias 

familiares de sobrevivência, tanto nas áreas rurais como nas pequenas cidades fortemente 

dependentes das atividades agrícolas. Em suma, o camponês proprietário ou não proprietário, 

começam adquirir daí benefícios do governo federal para sobreviver e resistir aos ditames 

deferidos pelo capital. Em parte, a renda proveniente de transferências diretas, ação escolhida 

pelo Estado para acalmar os reclames da maior parte dos cidadãos, excluídos de receberem as 

benesses constituídas com o labor de boa parte dos cidadãos e de suas múltiplas inversões, 

continua sendo apropriadas pela lógica cruel do valor de troca.  

As questões levantadas por Delgado e Cardoso Jr, e comprovadas também no espaço 

rural de S. M. do Aleixo/SE, não significa uma nova configuração da realidade agrária local ou 

nacional, o que de fato sucede neste novo processo, sem dúvida, é a forma encontrada pelos 

camponeses de resistir aos desígnios de controle social veiculados pelo capital, por meio de 

mecanismo estabelecido pelo próprio sistema. Portanto, apesar de o salário mínimo ser o meio 

pelo qual os capitalistas disponibilizam recursos tão uteis para a reprodução social, e como 

tudo que é para a maioria dos indivíduos de uma sociedade regida pelo capitalismo é mínimo, 

de imediato tal salário é quem subsidia também o processo de sobrevivência/resistência dos 

camponeses contra o capital. Neste caso, a contribuição previdenciária não é ainda o 

instrumento que conseguirá livrá-los da lógica de subalternidade imposta pelo modelo de 

produção capitalista. Isto não significa que os camponeses são organizados socialmente pelo 

sistema que invade o seu modo de vida, pois os camponeses recusam às imposições que tentam 

ditar como eles hão de se organizar. Eles vão à luta para conseguir sobreviver, e ao invadir os 
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interesses de uma minoria de pessoas da sociedade que são privilegias, ocasionam o 

surgimento de conflitualidade.  
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