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RESUMO 

 

 

A presente dissertação analisa os desdobramentos da mobilidade do trabalho no município de 

Ribeirópolis/SE, redefinindo a dialética campo cidade a partir da reestruturação produtiva 

como movimento de descentralização do processo produtivo no contexto da acumulação 

flexível do capital sob a intervenção das políticas de desenvolvimento custodiadas pelo 

Estado. Procurou-se desvendar o movimento contraditório de territorialização e 

monopolização do capital subordinando o trabalho no campo e na cidade às mais perversas 

instâncias totalizadoras de controle e extirpação da mais valia. O recorte espacial da pesquisa 

tomou como base os povoados Lagoa das Esperas, Esteios, Serrinha, Serra do Machado, João 

Ferreira, Fazendinha e Queimadas, como locais que indicam os processos em curso do avanço 

do capital fundiário mercantilizando e redirecionando o uso da terra, por meio do seu 

parcelamento, o que torna sobrante, as gerações mais novas dos produtores familiares 

camponeses. Uma vez “supérfluos” no campo, a marcha forçada para o urbano permite 

desvendar a consonância do estabelecimento do capital industrial em busca da satisfação da 

reprodução em escala ampliada, consumindo vidas humanas com extensivas taxas de 

exploração da força de trabalho tornada precária. A leitura da realidade é realizada a partir do 

materialismo histórico-dialético, já que sua base de desenvolvimento impõe a leitura da 

totalidade das relações sociais como necessária para revelar a produção da realidade histórica 

pelos sujeitos que a constroem, ou seja, é possível revelar o território inscrito no movimento 

da produção, reprodução e apropriação do espaço pelo capital, e como as relações sociais e 

produtivas se materializam nos conflitos de classe historicamente construídos. Identificou-se 

o avanço do capitalismo no campo, que em parceria com o Estado, vem redirecionando o uso 

da terra para a pecuária e produtos agrícolas voltados para o comércio, ao tempo que 

subordina as pequenas unidades produtivas às determinações do mercado por meio da 

dependência de créditos, insumos e fertilizantes. Como rebatimento destaca-se a expulsão de 

parte do trabalhador das suas lavouras em direção às cidades engrossando as fileiras do 

exército de reserva. Por sua vez, o capital industrial tem a custódia do Estado como indutor do 

desenvolvimento via incentivos fiscais, infraestruturas, e desregulamentação dos direitos 

trabalhistas, para se apropriar dos territórios vantajosos e de extensivas horas de trabalho do 

operariado. A inscrição de uma divisão social e territorial do trabalho conforme a lógica 

acumulativa do valor é resultante de uma nova articulação campo-cidade como centro- 

periferia. Contraditoriamente, na cidade, observa-se a especulação imobiliária e a valorização 

do solo, com a extensão do tecido urbano conforme a demanda por habitações e a produção de 

espaços segregados como condição de negação da obra do urbano para quem a produziu.  

 

 

Palavras-chave: Mobilidade do trabalho, reestruturação produtiva, relação campo-cidade, 

Estado. 
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RESUMEN 

 

 

Esta tesis analiza las ramificaciones de la movilidad laboral en el municipio de Ribeiropolis/ 

SE, redefinindo la dialéctica campo versos ciudad de la reestructuración productiva como 

movimiento de descentralización del proceso de producción en el contexto de flexible 

acumulación de capital en la intervención de las políticas de desarrollo en custodia por parte 

del Estado. Intentamos descubrir el movimiento contradictorio de la territorialización y 

monopolización del capital por hacer el trabajo en el campo y en la ciudad los más perversos 

casos totalizadores del control y extirpación de valor añadido.El área espacial de la 

investigación se basó en las aldeas de Laguna da Espera, Esteios, Serrinha, Serra do Machado, 

Juão Ferreira, Fazendinha y Queimadas, como territorio que indica los procesos en curso del 

capital de la tierra y reorientando el uso de la tierra, por medio de su división, lo que hace 

recortes, las generaciones más jóvenes de la familia los productores campesinos. Una vez 

"superfluos" en el campo, la marcha forzada a las zonas urbanas permite descubrir la 

consonancia de la creación del capital industrial en búsqueda de la satisfacción de 

reproducción en escala mayor, consumiendo vidas humanas ampliadas con las tasas de 

explotación de la fuerza del trabajo prestados precaria. La lectura de la realidad es realizada a 

partir del materialismo histórico-dialéctico, ya que la base del desarrollo requiere de la lectura 

de la totalidad de las relaciones sociales como obligados a revelar la producción de la realidad 

histórica de los sujetos que la construyen, o sea, és possible revelar el territorio incluido 

dentro del movimiento de la producción, reproducción y propiedad del espacio por el capital, 

y cómo las relaciones sociales y productivas se materializan en los conflictos de clase 

históricamente construídos. Identificamos el avance del capitalismo en el campo, que en 

colaboración con el Estado, canaliza el uso de la tierra para el ganado y los productos 

agrícolas destinados al comercio, hace tiempo que subordinan las pequeñas unidades de 

producción a las determinaciones en el mercado por medio de la dependencia de los créditos, 

insumos y fertilizantes. Como rebatido se encuentra la expulsión del parte del trabajador de 

sus plantaciones a las ciudades y aumentar las filas del ejército de reserva. Por  su vez, el 

capital industrial tiene la custodia del Estado como inductor del desarrollo por los incentivos 

fiscales, la infraestructura, y la desregulación de los derechos laborales, para aprovechar los 

territorios ventajosa y extensas horas de trabajo del proletariado.La entrada de la división 

social y territorial del trabajo según la lógica del valor acumulado y resultante de una nueva 

articulación campo-ciudad como el centro-periferia. Paradójicamente, en la ciudad, 

observamos la especulación inmobiliaria y la mejora de suelos, con la extensión del tejido 

urbano conforme la demanda  por habitacíon y la producción de espacios separados como una 

condición de negación de las transformaciones urbanas para aquellos que producen. 

 

 

Palabras clave: Movilidad Laboral, Reestructuración productiva, Relación campo-ciudad, 

Estado. 
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INTRODUÇÃO 

 

(...) Nos países ditos “em vias de desenvolvimento”, a dissolução da 

estrutura agrária empurra para as cidades camponeses sem posses, 

arruinados, ávidos de mudança; a favela os acolheu e desempenha o papel 

de mediador (insuficiente) entre o campo e a cidade, entre a produção 

agrícola e a indústria (...) (Henri Lefebvre) 

 

A relação social edificante do capital se pauta no aprofundamento da separação 

dos produtores diretos em relação a seus meios de produção, como o caracol e sua concha
1
. O 

sistema do capital em suas determinações é orientado para a expansão e movido pela 

acumulação em busca da extração de trabalho excedente e da sua viabilidade como sistema 

sócio-reprodutivo por meio de taxas abusivas de exploração da classe trabalhadora. 

 

Portanto, o modo de produção capitalista apresenta-se como a variante mais 

acessível à estrutura totalizadora de controle sociometabólico ao estabelecer as relações 

sociais de produção sob o crivo do valor diferenciando a sociedade em classes. 

 

A história do capital é, nesse sentido, a história sangrenta e abusiva dos rastros de 

consumo da vida dos trabalhadores. O trabalho é a essência da materialização do valor que é 

acumulado e reproduzido em escala ampliada como condição de reprodução do modo de 

produção capitalista. 

 

Assim, os resultados do trabalho, da mesma forma que a natureza, são apropriados 

de forma desigual. Ou seja, o trabalho apresenta-se como a mediação metabólica da existência 

humana com a natureza, que sob o crivo das relações sociais pautadas na propriedade privada, 

potencializa a riqueza de uma classe ao tempo que edifica de forma exponencial a pobreza e a 

miséria de outra classe. 

 

Para a expansão reprodutiva de maneira ampliada, o capital viabiliza a produção 

do espaço em suas várias dimensões escalares, o que implica a dominação e subordinação do 

                                                             
1
 Termo sugestivo encontrado em uma passagem de “O Capital”, onde Karl Marx afirma que o capital separou o 

trabalhador dos meios de produção, assim como quem aparta o caracol de sua concha, colocando em risco a 

reprodução da força de trabalho. Como o caracol não consegue sobreviver sem sua proteção natural, o grande 

desafio contemporâneo é recuperar, em bases totalmente novas esta indissolúvel unidade. 
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trabalho em sua lógica, dando continuidade ao seu sistema sócio-metabólico pelas formas de 

apropriação do território. 

 

O espaço geográfico é produzido como um ato histórico pelo capital. Essa 

produção se dá inicialmente numa relação metabólica de transformação e produção da 

primeira natureza como valor-de-uso mediatizada pelo trabalho distinguindo o homem dos 

animais, porque ao produzirem seus meios de vida, os homens pensam sobre o ato da 

produção.  

 

Mas as relações sociais de produção produzem também a segunda natureza como 

valor de troca, assegurando um eco intransponível de níveis de acumulação do capital, que 

transforma o substrato da primeira natureza cada vez mais em produto social com resultados 

diferenciados dessa produção e da apropriação no que se denomina desenvolvimento desigual 

e combinado. 

 

Com a produção para a troca e de um excedente permanente, além da divisão do 

trabalho, a produção da natureza ocorre em escala ampliada desenvolvendo uma natureza 

social diferenciada, produzindo de um lado uma classe que domina os meios de produção e  

que controla o excedente apropriado da natureza e, de outro, uma classe que domina somente 

sua própria força de trabalho, que precisa ser vendida para sobreviver.  

 

Então, pela primeira vez historicamente, o crescimento econômico, sob a forma da 

acumulação do capital, tornou-se uma necessidade social absoluta, e a ampliação contínua da 

dominação da natureza tornou-se igualmente necessária. No processo dialético da produção-

reprodução a satisfação das necessidades humanas perpassa pela necessidade de acumulação 

de capital, da mais-valia, ou seja, da sua valorização, como no dizer de Carlos: “O espaço 

produzido pelo capital fundamenta-se na apropriação privada, que aliena do produtor o 

produto; nesse sentido, o espaço se reproduz a partir da contradição entre sua produção 

socializada e apropriação individual”. (2008, p. 22) 

 

Sob o capitalismo, a realização do valor de uso se materializa pelo crivo do valor 

de troca, sua oposição e negação. O capital revoluciona o espaço ao libertar-se das 

determinações imediatas da natureza, ou seja, das condições materiais-objetivas que o seu 

meio físico-natural disponibiliza, e mobiliza-se junto com o trabalho para uma produção-
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reprodução e apropriação do espaço e dos resultados da natureza passíveis de valorização no 

processo contínuo da acumulação do capital. 

 

A fase de ouro de acumulação que o capital vivencia dos finais da Segunda 

Grande Guerra até a década de setenta assenta-se no fordismo e no taylorismo. Portanto, 

produção em massa, através da linha de montagem e produtos mais homogêneos; controle dos 

tempos e movimentos por meio do cronômetro taylorista e produção em série fordista; 

trabalho parcelar e fragmentação das funções separando a elaboração da execução no 

processo de trabalho; existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas constituindo 

o operário massa. 

  

 O que não estava na agenda histórica do momento auto-expansivo do capital era o 

estreitamento das margens da viabilidade produtiva sob a égide de uma crise profunda e 

sistêmica dos idos de 1970, estendendo-se até os dias atuais. A estrutura totalizadora do 

sistema metabólico vem sendo abalada pela irracionalidade destrutiva das condições 

ambientais, das relações econômicas e das condições de realização do ser no e fora do 

trabalho. 

 

De acordo com Antunes (2007), o esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista/fordista de produção permite o surgimento de nova gestação do processo produtivo 

e do trabalho inscritos em privatizações, e uma tendência generalizada às desregulamentações 

e às flexibilizações do processo produtivo, dos mercados e da força de trabalho, entre tantos 

outros elementos contingentes que exprimem o quadro crítico recorrente à crise do sistema e à 

procura de saídas.  

 

O Toyotismo está estruturado em um novo padrão tecnológico em que a ciência e 

a tecnologia tornaram-se o principal móvel da concorrência capitalista no mercado, que é 

global através das vertentes da microeletrônica, da informática, da química e da genética. O 

avanço das forças produtivas nas quais está assentado provocou mudanças, tais como a 

flexibilização da produção e descentralização do processo de produção, elevando uma 

mobilidade geográfica do capital e do trabalho. 

 

O prolongamento do funcionamento do sistema do capital perpassa pela busca de 

configurações espaciais e territoriais que garantam a universalização do valor. Para tanto, 
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busca-se reduzir os custos de produção através da exploração das relações precárias de 

trabalho que se objetivam em diferentes formas: na subcontratação de mão de obra, nos 

contratos temporários de trabalho, no trabalho por tempo parcial ou no trabalho sem registro 

na carteira, etc. 

 

Com a maquinaria e a grande indústria, há um aperfeiçoamento contínuo do 

processo e das condições técnicas e sociais do trabalho. O meio de trabalho travestido nos 

meios de produção enquanto capital constante torna-se um concorrente do próprio trabalhador 

destruindo suas condições de existência, na medida em que, em vez de atuar com a ferramenta 

sobre o objeto de trabalho, atua apenas como força motriz de uma máquina-ferramenta, torna-

se casual a força motriz revestir-se de músculos humanos ou de forças mecânicas do próprio 

mecanismo.  

 

O manejo da ferramenta passa do trabalhador para a máquina, extinguindo o valor 

de uso e de troca da força de trabalho. A máquina, assim, transforma parte da classe 

trabalhadora em população supérflua, não mais imediatamente necessária para a 

autovalorização do capital, inundando o mercado de trabalho e reduzindo o preço da força de 

trabalho abaixo de seu valor real, o que podemos chamar de desemprego estrutural. “Toda a 

forma de movimento da indústria moderna decorre, portanto, da constante transformação de 

parte da população trabalhadora em braços desempregados ou semi-empregados”. (MARX, 

1985, p. 201) 

 

O avanço das relações urbano-capitalistas de produção na contextura da 

reestruturação produtiva tem se intensificado sem encontrar barreiras espaciais e, ao se 

expandir, valoriza, de forma desigual e combinada, o território. O campo e a cidade integram-

se no conjunto global das atividades econômicas aí desenvolvidas, denunciando o caráter 

dinâmico do capital, que ao mobilizar-se, organiza, gerando uma dinâmica que modifica 

instantaneamente a resultante dos espaços produzidos. Nessa direção ganham relevância os 

estudos que enfocam a atualidade da relação campo-cidade, posto que, como assinala Ana 

Fani A. Carlos (2004):  

 

 

A extensão do capitalismo com o desenvolvimento da troca, e com ele o do 

mundo da mercadoria (de sua lógica, linguagem), estendendo-se ao mundo 
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inteiro, também permitiu a generalização da propriedade privada e a 

submissão da vida cotidiana a sua lógica capturando os momentos, cultura e 

tradições da vida tanto na cidade quanto no campo, aproximando-os cada 

vez mais. Sua extensão no espaço, ele próprio tornado mercadoria, faz da 

produção do espaço um pressuposto, condição e produto da reprodução 

social; elemento definidor dos conteúdos da prática sócio espacial, posto que 

a extensão do capital se realiza realizando a lei do valor. (Idem, p. 01-02)  
 

 

Como indica a autora, a expansão capitalista pelo espaço global, a partir das 

intensas alterações do/no processo produtivo, assegurando produtividade acelerada articulou a 

cidade e o campo “num outro patamar deslocando a contradição cidade/campo (...) para a 

contradição centro periferia” (Ibidem). É elaborada uma hierarquia espacial diferente entre 

espaços dominados e dominantes a partir da construção de novas centralidades. 

 

Na contextura do padrão de acumulação flexível, há um deslocamento de plantas 

produtivas industriais nacionais e internacionais da região Sul e Sudeste do Brasil para outros 

espaços do Brasil, dentre esses o estado de Sergipe, e em específico, para o município de 

Ribeirópolis. O capital sujeita ainda mais as suas determinações, uma força de trabalho 

precária pelas suas condições impostas de “retirantes” do campo mobilizados para o 

“império” das fábricas na cidade.  

 

As cidades médias e/ou pequenas vêm sendo atraídas pelo setor imobiliário, que 

nos anos recentes se coloca como um último refúgio dos capitalistas que buscam no mercado 

financeiro um alívio no contexto de crise. Esses espaços se tornaram importantes para a 

acumulação de capital diante da facilitação de financiamento para aquisição de imóveis. É 

nessa direção que se colocam os programas como o federal “Minha casa, minha vida” e o 

estadual “Casa nova, vida nova”, que se inserem nessa lógica de estimular a economia através 

da associação do capital investido na construção civil e o capital financeiro. 

 

Para tanto, o Estado como braço do capital cumpre seu papel no momento de 

possibilitar a apropriação dos territórios vantajosos. Oferece isenções fiscais, infraestruturas, 

terrenos baratos e desmantela ofensivamente os diretos trabalhistas garantindo a abundância 

da força de trabalho.  

 

 Diante do quadro exposto, o estado de Sergipe se insere no processo global de 

reprodução sociometabólica do capital em época da flexibilidade. Por meio do discurso 
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desenvolvimentista e modernizador, o governo do estado oferece as “potencialidades” do 

lugar para a territorialização do capital, mediante o discurso da melhoria da qualidade de vida, 

distribuição de renda, difundindo a proposta do “desenvolvimento sustentável” e a criação dos 

territórios do “desenvolvimento participativo”. 

 

O aparato político e jurídico do Estado em Sergipe conta com o Programa 

Sergipano de Desenvolvimento Industrial- PSDI, instituído pela Lei nº 3.140 de 23 de 

dezembro de 1991 no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da 

Ciência e Tecnologia – SEDETEC, com o objetivo de incentivar e estimular o 

desenvolvimento socioeconômico estadual através da concessão de apoio a investimentos por 

meio de três tipos de incentivos: apoio locacional; apoio fiscal e apoio de infraestrutura. 

 

É dessa forma que as alterações profundas no processo de reprodução espacial 

pós-reestruturação produtiva possibilitam os estudos geográficos a explicarem esse 

movimento.  

 

O propósito foi analisar os desdobramentos da mobilidade do trabalho no 

município de Ribeirópolis (ver figura 01 abaixo), redefinindo a dialética campo-cidade 

inscrita na nova divisão social e territorial do trabalho, a partir da reestruturação produtiva 

como movimento de descentralização do processo produtivo no contexto da acumulação 

flexível do capital sob a intervenção das políticas de desenvolvimento custodiadas pelo 

Estado. 

 

Buscou-se entender quem são e de onde são os sujeitos alienados pelo “canto da 

sereia” soprado pelo capital industrial em parceria com o Estado. Uma mobilidade capitalista 

do trabalho em curso no município foi o ponto de partida para desvendar a unidade 

indissociável das formas espaciais campo cidade no movimento da reprodução ampliada do 

capital, que em tempos de crise substancia-se pela acumulação flexível
2
. 

                                                             
2
Dois anos atrás Fábio de Jesus Barreto (2010) analisou o processo de reestruturação produtiva do capital no 

território do agreste central sergipano, redefinindo o que o autor chamou de novo eixo industrial calçadista, para 

reclamar taxas abusivas de exploração da classe trabalhadora. 
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Considera-se que o município de Ribeirópolis apresenta um quadro favorável para 

visualização dos desdobramentos da reestruturação produtiva haja vista que nele se reproduz 

nova síntese dialética entre centro-periferia, à medida que se observa a dicotomia campo-

cidade sendo atenuada.  

 

O município é aqui compreendido como espaço definido pelas suas múltiplas 

determinações, desta forma, desvendar como a reestruturação produtiva se desenvolve no 

campo e na cidade, favorecendo, em última análise, a valorização do território pelo capital, 

constituiu-se objeto desta pesquisa. 

 

A reorganização das relações sociais, das relações de produção e de trabalho no 

município aponta para novas formas de sobrevivência para o trabalhador tanto no espaço 

urbano como no rural. O ambiente urbano se torna concentrado em capital e atraí indústrias de 

ramos tradicionais como a unidade Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos 

Ltda. – Filial 04, do ramo calçadista, a Starcom do Nordeste Ltda. do ramo de brinquedos 

além da Fiação Têxtil Ltda. do ramo têxtil. Trata-se de empresas que assumem um caráter 

flexível, ao deslocarem suas plantas produtivas da Região Centro-Sul para o Nordeste e para o 

estado de Sergipe, atendendo a racionalidade produtiva e atraindo parte da força móvel do 

trabalho expropriada de seus meios de produção pelo capital fundiário. Um quadro que ilustra 

muito bem a estreita relação campo-cidade, mais intensificada no contexto atual das relações 

capitalistas. 

 

O Estado, por sua vez, se coloca como instrumento de classe. Por meio de 

políticas de desenvolvimento que refletem sobre a modernização no campo, cria órgãos e 

programas governamentais que contribuem para que o capital se territorialize ou monopolize 

o território ao capitalizar a renda da terra, ao tempo que expropria uma massa de camponeses 

tornados supérfluos e moveis e/ou assujeitando-se as determinações imperativas do ambiente 

produtivo. 

 

As políticas de desenvolvimento, como o Programa Sergipano de 

Desenvolvimento Industrial (PSDI), colocam o Estado com o papel de indutor do 

desenvolvimento e regulador do mercado, através da intervenção direta na promoção do 

crescimento econômico em diferentes regiões com a instalação de indústrias. Do mesmo 

modo, empenhado em acelerar a modernização da agricultura, o Estado assume mais o projeto 
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extensionista difundindo o modo de extração do lucro capitalista através de programas e 

projetos implementados em Sergipe (Polonordeste, Projeto Sertanejo, Baixa Renda, 

Convivência do Homem com a Seca, Chapéu de Couro, Campo Verde, Pró-Sertão, entre 

outros). Os resultados são a aplicação de uma nova cultura agrícola voltada para o comércio, 

além da utilização do solo, que vem sendo disponibilizado para o desenvolvimento de 

pastagens para a criação de gado.  

 

Na cidade, a pobreza se espacializa manifestando as mais variadas formas 

precarizadas de trabalho e de segregação espacial. No campo, o município mantém a estrutura 

fundiária conforme a lógica do desenvolvimento desigual do sistema do capital em concentrar 

e centralizar o capital através dos monopólios territoriais. A tendência concentracionista de 

terras em Ribeirópolis, associada à intensa minifundização, à utilização do solo por pastagens 

para a pecuária, dificulta a reprodução das condições materiais das pequenas unidades 

familiares fazendo da mobilidade populacional a condição de sua existência, e 

contraditoriamente, da reprodução ampliada do capital quando este extrai a mais-valia 

relativa
3
. 

 

A mudança na estrutura fundiária no município associada ao avanço das pastagens 

e da pecuária contribui na mobilidade e formação de parte da força de trabalho em um 

exército industrial de reserva que será direcionado para os espaços periféricos da cidade. Vê-

se ainda a emergência da modernização do campo em nome de uma racionalidade econômica 

que agrava as condições do trabalho para os camponeses e contribui para a formação de uma 

população sobrante em áreas rurais, assim como nas cidades, colocando em evidência a 

continuidade, assim como em todo o Brasil, da realidade da concentração fundiária. Esta força 

de trabalho, que precarizada ao extremo em virtude do desemprego estrutural aparece 

                                                             
3

O campo está marcado contraditoriamente pelo processo de territorialização do capital, sobretudo, dos 

monopólios na medida em que há o desenvolvimento da agricultura capitalista e pela industrialização ao abrir 

possibilidade histórica aos proprietários de terras ou aos capitalistas/proprietários de terra para a apropriação da 

renda capitalista da terra. No entanto, está marcado também pela expansão da agricultura camponesa onde o 

capital monopolista desenvolveu liames para subordinar/apropriar-se da renda da terra camponesa, 

transformando-a em capital, sendo que, o capital não se territorializa, mas monopoliza o território marcado pela 

produção camponesa. Ao mesmo tempo o capital se territorializa através de sua reprodução ampliada em que o 

capitalista/proprietário tem o lucro da atividade industrial e da agrícola (renda da terra). Por meio disto, o 

agronegócio varre os trabalhadores do campo concentrando-os nas cidades para trabalhar na indústria, comércio 

ou serviços ou assalariados no campo (boias-frias). Por outro lado, quando o capital monopoliza o território, 

recria e redefine relações camponesas de produção familiar nas suas múltiplas formas, como camponês 

proprietário, parceiro, rendeiro ou posseiro povoando o campo e possibilitando o fornecimento de matérias-

primas para as indústrias capitalistas além de incentivar o consumo dos bens industrializados no campo. 

(OLIVEIRA, 1991, 2004) 
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complexificada, heterogeneizada e metamorfoseada nos trabalhos temporários, parcelados, 

nos trabalhos terceirizados e nos subempregos do mundo da informalidade, constituindo-se 

preocupação desta pesquisa. 

 

Nas décadas de 1960 e 1970, o eixo principal de direção da mobilidade do 

trabalho era Rio-São Paulo. Já os movimentos migratórios de hoje, com eixos de direções 

variadas desde estados do Centro-Sul, do Nordeste e, principalmente, para as cidades dentro 

do estado onde o capital industrial esteja instalado, as motivações estão ligadas à falta de 

opção diante da expropriação de seus meios de produção convertendo os trabalhadores em 

força de trabalho sujeita a condições precarizadas e apropriada pelas indústrias. 

 

A pesquisa buscou capturar e enfatizar a complexidade do universo do trabalho, 

ancorando-se no conceito de mobilidade, demonstrando as diversas formas buscadas pelos 

trabalhadores em luta por sua reprodução social, tanto no campo – reprodução do campesinato 

nas contradições da sujeição ao sistema do capital, mas também os diversos processos de 

mobilidade, sobretudo em direção à cidade, com destaque para o trabalho precarizado nas 

fábricas (enquanto compreensão da totalidade da expansão do capital industrial) – “as gaiolas 

de pedra”, bem como aqueles que não conseguem vender e precarizar sua força de trabalho, 

sobrevivendo na informalidade, bicos, ou mesmo na realidade mais concreta do desemprego 

estrutural.   

 

As respostas ao problema da pesquisa ora destacado foram buscadas a partir do 

materialismo histórico dialético. Com base neste método de interpretação da realidade,  

considera-se que não existe conhecimento fora das relações sociais e que a realidade é a 

condição e a explicativa da teoria, assim como a própria teoria é a condição da prática 

(práxis). Portanto, a produção da realidade é histórica e condiciona a explicativa do ser 

através do prático-sensível, não existe a ideia fora do real, somente através da história é 

possível explicar a realidade revelando o conhecimento da mesma na totalidade das relações 

sociais
4
.  

 

A escolha do método, longe da neutralidade cantada pelos intelectuais que buscam 

ocultar a “coisa em si” perpassando uma realidade aparente, é uma escolha que se baseia na 

                                                             
4
 Alexandrina Luz Conceição.  Notas de sala de aula da disciplina Teorias e Técnicas em Geografia Agrária, 

31.03.2010.   
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perspectiva de classe. A atitude imediata do homem, como nos informa Michael Lowy 

(1989), diante da realidade, não é de um abstrato sujeito cognoscente, porém de um ser que 

age objetiva e praticamente, de um indivíduo histórico que exerce sua atividade prática com a 

natureza e com outros homens, dentro de um determinado conjunto de relações sociais. 

 

Para Karel Kosik (1976), a realidade não se apresenta aos homens à primeira 

vista, mas sobre as representações das coisas pelo indivíduo com seu trato prático-utilitário, 

ou seja, como mundo dos meios, fins e exigências. Assim, o imediato da realidade, em sua 

variante das formas, se reproduz na mente do indivíduo como conjunto de representações do 

pensamento comum assumindo um aspecto indispensável e natural constituindo o mundo da 

pseudoconcreticidade. Para o autor, a realidade é unidade do fenômeno e da essência de modo 

que esta é ao mesmo tempo manifestada e escondida por aquele. Por isso, é necessária a 

compreensão da “coisa em si” conhecendo a estrutura, através da decomposição do todo pelo 

pensamento erigindo o conceito. 

 

Karl Marx & Friedrich Engels reforçam essa ideia informando que: 

 

 

(...) bem ao contrário do que acontece com a filosofia alemã, que desce do 

céu para a terra, aqui se sobe da terra para o céu. Quer dizer, não se parte 

daquilo que os homens dizem, imaginam, ou engendram mentalmente, nem 

tampouco do homem dito, pensado, imaginado ou engendrado mentalmente 

para daí chegar ao homem em carne e osso; parte-se dos homens realmente 

ativos e de seu processo de vida real para daí chegar ao desenvolvimento dos 

reflexos ideológicos e aos ecos desse processo de vida. (2007, p. 48-49) 

 

 

A dialética como método revolucionário não considera os produtos fixados, todo o 

conjunto do mundo material reivificado, como algo originário e independente, submetendo-o 

a um exame em que as formas reivificadas do mundo objetivo e ideal se diluem para se 

mostrarem como fenômenos derivados e mediatos, como produto da práxis social. Para isso, é 

necessária a práxis de transformação revolucionária da realidade em que os indivíduos 

produzem a realidade. Os homens se reconhecem enquanto produtores da realidade, enquanto 

sujeitos da história, ou seja, o mundo real oculto pela pseudoconcreticidade é a compreensão 

da realidade humano-social como unidade de sujeito e objeto, em que as coisas, as relações e 
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os significados são considerados como produtos do homem social, e o próprio homem se 

revela como sujeito real do mundo social. 

 

A interpretação da realidade pela postura dialética, como apresenta Lisboa (2007), 

abre uma nova perspectiva de superação do positivismo pela geografia, orientando o 

pensamento para a ação, ao mostrar que a sociedade não é passiva diante da natureza mas há 

um processo dialético entre ambas que reproduz o espaço humanizado não porque o homem o 

habita, mas porque o produz. 

 

Ao mesmo tempo, como procedimentos metodológicos foi preciso estabelecer 

critérios bem definidos para a execução das atividades e obtenção dos dados que levaram a 

consecução dos objetivos pretendidos.  

 

Para ser viabilizada a pesquisa foi necessário compreender dois conceitos 

essenciais da geografia como espaço e território, a partir dos quais todo o debate será 

visualizado. Foi feita uma interlocução com a Sociologia, a História, a Economia Política e as 

demais ciências humanas. 

 

A atualidade do debate acerca do conceito de espaço nos permitiu entender a 

trama expansiva do sistema sociometabólico do capital no espaço de forma desigual e 

combinada se espacializando e elucidando a mobilidade do trabalho do campo para a cidade 

ajustado às políticas públicas implementadas pelo Estado, que representa a classe capitalista. 

Quer dizer, a discussão sobre a produção capitalista do espaço estará sendo explicitada nesta 

pesquisa toda vez que se estiver abordando o movimento de vai e vem do capital, pois, 

considera-se que o capital se mobiliza produzindo espaço para a sua reprodução. (SMITH, 

1988 & HARVEY, 2006) 

 

A leitura crítica marxista é fundamental na geografia, na direção em pensar-se o 

espaço enquanto produto e condição das relações sociais e produtivas com todas as suas 

contradições, e da necessidade de superação da leitura dicotômica e aparente de pensar-se o 

campo e a cidade. Somente assim estes espaços podem ser compreendidos na dialética do 

modo de produção e reprodução do capital enquanto sistema totalitário que subjuga ambos os 

espaços a sua lógica societal.   
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A discussão a partir do conceito de território, por sua vez, serviu para trazer à tona 

as relações de poder e os embates travados no campo político e econômico para o controle do 

espaço.  Partiu-se do conceito de território não como substrato material ou área, mas 

concebido como resultado dos embates travados no campo político, social, econômico, ou, em 

outras palavras, pelas relações de apropriação e domínio dos meios de (re)produção de 

existência humana. O território é por excelência o lugar do conflito, das disputas socialmente 

construídas. 

 

No dizer de Moraes (2005), parte-se de uma postura de método que se pensa 

ontologicamente em termos históricos, e nele a realidade é concebida como movimento 

incessante no qual os fenômenos só podem ser apreendidos como processos em contínuo fluir, 

cabendo ao conhecimento buscar captar um sentido lógico e histórico em meio à diversidade 

das formas e da totalidade das relações e das contradições advindas. 

 

 

O método (a lógica concreta), portanto, é a consciência do imenso conteúdo 

da vida, da experiência, do pensamento. É o conteúdo – sua estrutura 

dialética, sua vida interior – que se reflete na forma e se “reflexiona” no 

pensamento. O negativo é igualmente positivo, igualmente concreto, embora 

seja ao mesmo tempo, num certo sentido, abstrato, já que é apenas um 

aspecto, uma determinação unilateral. Mas o que importa, antes de mais 

nada, é encontrar as relações, as transições, a ligação interna e necessária de 

todos os elementos, de todas as partes do pensamento, bem como da 

realidade em desenvolvimento que está sendo analisada. (LEFEBVRE, 1991, 

p. 116) 

 

 

Partindo do método como posição política frente ao intervencionismo e a práxis 

no seio das relações sociais, entendemos o território como categoria de análise geográfica que 

permite desvendar os discursos geográficos, as ações que envolvem os sujeitos históricos, 

enfim, representações, articulações e práticas dos diferentes sujeitos que o constitui 

expressando os distintos interesses e o antagonismo de classe.  

 

Outro conceito central desta pesquisa é o de trabalho. Nessa dimensão, sob a 

sociedade capitalista, modifica-se a relação homem-natureza, em que se perde a realização e 

satisfação das necessidades humanas no trabalho como mediador da relação metabólica com a 
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natureza. Portanto no mundo da mercadoria, o valor travestido de trabalho não pago e 

alienado torna-se um fim em si mesmo como satisfação de todas as necessidades.  

 

Sob o modo de produção capitalista, o trabalho deixa de ser uma satisfação e 

realização humana para alienar a força de trabalho em dispêndio de braços, pernas, cérebro, 

etc. que passam a ser materializadas em produtos funcionando como mercadorias apropriadas 

por outros como relações reivificadas entre as pessoas e relações sociais entre as coisas. 

 

O suporte do trabalho de mestrado foi sedimentado através de reuniões periódicas 

(colóquios) com o orientador, participação no grupo de pesquisa registrado no CNPq “Estado, 

capital, trabalho e políticas de reordenamentos territoriais”, além do Grupo de Estudos 

Spartakus, ambos sob a coordenação da professora Alexandrina Luz Conceição, com debates 

e discussões da referida leitura teórica. Foi também desenvolvida pesquisa documental por 

investigações: primária e secundária, através de visitas aos órgãos governamentais como o 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), SEPLANTEC (Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e 

Tecnologia), EMDAGRO (Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe), SEAGRI 

(Secretaria Estadual da Agricultura Abastecimento e Pesca), PRONESE (Empresa de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe), no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do Município de Ribeirópolis, na Prefeitura Municipal, nas Secretarias Municipais de 

Agricultura e de Assistência Social e no Cartório de 2º ofício no município. Assim como, no 

Departamento pessoal de Recursos Humanos (RH) das indústrias instaladas no município 

como Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda. – Filial 04, a Starcom do 

Nordeste Ltda., além da Fiação Têxtil Ltda.  

 

A leitura interpretativa da realidade pesquisada está sustentada em uma intensiva 

pesquisa bibliográfica e documental por meio de uma seleção e criteriosa revisão de livros, 

teses, dissertações, artigos e sites, etc., que abordam o tema em estudo ou que possua 

afinidade com o mesmo através de visitas à biblioteca central da Universidade Federal de 

Sergipe, do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia-NPGEO, do Laboratório de Estudos 

Agrários - LEA, além do acervo particular e da orientação.  

 

A análise teórica foi edificada com base em fontes como Karl Marx (1983, 1985, 

1986, 1988, 2008), Friedrich Engels (1975, 2008), István Mészáros (1989, 2005, 2006, 2007), 
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David Harvey (2004, 2006), Henri Lefebvre (1969, 1991, 2006, 2008a, 2008b), Neil Smith 

(1988), Rosa Luxemburgo (1969), Ricardo Antunes (2007, 2008), Alexandrina Luz 

Conceição (1991, 2004, 2005a, 2005b, 2007), Antonio Carlos Robert Moraes (1984, 2003, 

2005), José de Souza Martins (1975, 1986, 1991, 1993, 1996, 2002), Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira (1991, 2004), Ana Fani Alessandri Carlos (2004, 2008), Jean Paul de Gaudemar 

(1977), Heinz Dieter Heidemann (2004), Josefa Bispo de Lisboa (2007), Suzane Tosta Souza 

(2008), dentre outros importantes teóricos da geografia, da economia política, da sociologia, 

da história e da filosofia. 

 

As informações primárias foram obtidas através de trabalho de campo para obter 

dados que permitiram análises quantitativas (desvendar dados, indicadores e tendências) e 

qualitativas (aprofundamento dos fatos e fenômenos em sua complexidade). Nestas visitas, 

foram aplicados no total oitenta e dois (82) questionários e realizadas entrevistas, em janeiro 

de 2012, utilizando os critérios de amostragem.  Dez (10) questionários foram aplicados junto 

aos pequenos produtores que aqui denominamos de camponeses, e mais dez (10) àqueles que 

são vítimas da precarização que, no decorrer da pesquisa, chamamos de diversos (doméstica, 

mototaxista, diarista do campo, vendedor de jogo do bicho, ajudante de pedreiro e 

desempregado).  

 

Sessenta e dois (62) questionários foram utilizados junto aos trabalhadores da 

indústria. Jovens estabelecidos no campo que fazem a migração pendular para trabalharem 

nas indústrias da cidade e aqueles que se fixaram na cidade que denominamos de operários. 

Portanto 6,1% do total de 1.010 operários do município estão distribuídos da seguinte forma: 

20 questionários para os 260 operários da indústria Starcom do Nordeste Ltda. representando 

7,6% de entrevistados dessa indústria; 12 questionários para os 170 operários da indústria 

Fiação Têxtil Ltda., representando 7% de entrevistados; e 30 questionários aplicados aos 580 

operários da unidade da Empresa Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda. 

– Filial 04, o que representa 5,1% do universo da empresa. 

 

Foram realizadas entrevistas abertas com os diversos representantes do poder 

público local, representantes das indústrias no município, e representantes de instituições 

governamentais e não governamentais, direta ou indiretamente envolvidos, no processo de 

mobilidade do trabalho. Foi preciso fotografar e observar diretamente a área, a fim de detectar 
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as alterações e o movimento das contradições materializadas no espaço produzido 

desigualmente. 

 

O olhar sobre o espaço rural de Ribeirópolis levou em consideração a origem dos 

operários em relação às comunidades de onde sai maior número de trabalhadores, mostrando 

a perspectiva do avanço do capital no campo, que suprime as condições de reprodução, 

mobilizando os trabalhadores da terra para as correntes exploratórias do capital industrial no 

contexto dos rebatimentos da reestruturação produtiva na relação campo-cidade.  

 

Assim, o recorte espacial escolhido para a pesquisa em questão tomou como base 

os povoados - Lagoa das Esperas, Esteios, Serrinha, Serra do Machado, João Ferreira, 

Fazendinha e Queimadas – onde há maior concentração populacional e indicam maior 

frequência de mobilidade de trabalhadores para os espaços das fábricas.  Notou-se que a 

maior demanda das numerosas gerações mais jovens por terras frente à mercantilização e ao 

parcelamento por herança, ou seja, a intensa fragmentação das terras contribuem para a 

condição de “sobrantes”, expropriando e expulsando os filhos dos camponeses. De acordo 

com o levantamento feito pela EMDAGRO, havia 5.351 habitantes nos mais de 30 povoados 

da zona rural de Ribeirópolis. Segundo dados do Censo de 2007 do IBGE, somente nos sete 

povoados usados como recorte espacial viviam 42,7% desse total de habitantes. 

 

No entanto, a partir do olhar da apropriação da força de trabalho pelo capital na 

cidade levando em consideração a interface campo cidade em tempos de acumulação flexível, 

seja nos espaços segregados da cidade, seja nos espaços das fábricas pôde-se constatar uma 

extensão das povoações de origem do grupo dos diversos
5
 e dos operários. Os povoados são: 

Lagoa d’água, Caenda, Salgado, Pinhão, Malhada das Capelas, Milagres, Marias Pretas, 

Lagoa da Mata, Velame, Coité dos Borges, além de povoações de municípios vizinhos como 

Lagoa dos Tamboris de São Miguel do Aleixo, Massaranduba de N. Sra. Das Dores, Cruz das 

Graças e Malhada dos Bois de N. Sra. Aparecida, e Cachoeira, de Itabaiana. 

 

A partir das leituras e do caminho metodológico, buscou-se estabelecer a relação 

entre teoria, método e realidade concretizada com a realização do trabalho de campo, além do 

levantamento documental e fotográfico.  

                                                             
5
 Doméstica, mototaxista, vendedor de jogo do bicho, diarista do campo, ajudante de pedreiro e desempregado. 
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Os resultados obtidos foram tabelados o que permitiu uma apresentação 

quantitativa e facilitou a análise qualitativa dos mesmos, além de serem analisados sob os 

aspectos cartográficos e estatísticos através da elaboração de mapas, gráficos e tabelas para a 

apresentação conclusiva do nosso objetivo geral. 

 

Nesse sentido, a pesquisa foi amparada, portanto, pelo constante movimento 

indissociável de observações em campo, análise dos dados obtidos, leituras e discussões. Os 

dados empíricos foram confrontados e contextualizados com a história da produção espacial 

pela mobilidade do capital e territorialização das políticas públicas modernizantes, no 

contexto da reestruturação produtiva na divisão social e territorial do trabalho, mobilizando a 

força de trabalho para extrair a mais-valia relativa. Assim, se permitiu tecer a redação final do 

trabalho dissertativo. 

 

De forma geral, a presente dissertação está estruturada em cinco capítulos, além 

desta introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo A realidade agrária 

brasileira e seus desdobramentos no município de Ribeirópolis/Se, fizemos uma análise da 

reorganização e produção do espaço rural no Brasil e seus rebatimentos em Ribeirópolis pelo 

capital apropriando-se do território de forma desigual e contraditória. Além disso, 

apresentamos o processo de acumulação flexível do capital perante a reestruturação produtiva 

implicando em mudanças profundas no mundo do trabalho. 

 

No segundo capítulo, O Estado no processo de acumulação do capital, 

enfocamos como a viabilidade sócio-reprodutiva do sistema sociometabólico do capital é 

sustentada pelo Estado preservando as estruturas sociais hierárquicas do poder de comando, e 

como o Estado garante as bases para a territorialização do capital. Procurou-se entender como 

as políticas de intervenções no espaço agrário e na cidade de Ribeirópolis/SE a partir de ações 

desenvolvimentistas e modernizantes sustentam a opulência de uma classe que explora outra, 

através de uma sistemática cisão entre os meios de produção e o produtor direto.  

 

No terceiro capítulo Campo cidade na cadência do avanço das relações 

capitalistas, enfocamos como a relação capital-trabalho se tece nas instâncias contraditórias 

das relações sociais de produção e das forças produtivas, mostrando o modo como os 

rebatimentos do formato de acumulação flexível do capital provoca uma síntese dialética na 
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relação campo-cidade através do avanço das relações produtivas urbano-industriais 

materializando a divisão social e territorial do trabalho postas. 

 

O quarto capítulo A reestruturação produtiva do capital e seus rebatimentos 

na relação campo-cidade teve a proposta de discernir a troca da base produtiva do capital e 

suas relações reprodutivas que lhes são inerentes oferecendo o toyotismo como a saída para a 

crise sistêmica do capital dos idos dos anos de 1970, estendendo-se aos dias atuais. Assim, o 

avanço das forças produtivas e da tecnologização do processo produtivo mobiliza plantas 

industriais para territórios vantajosos como pode ser visto nas fábricas que se instalam no 

município de Ribeirópolis, ao tempo que transforma uma massa de trabalhadores em 

“supérfluos” e “descartáveis” evidenciando relações de trabalho cada vez mais precarizadas e 

uma mão-de-obra cada vez mais móvel. 

 

Já no quinto e último capítulo, intitulado Desdobramentos da mobilidade do 

trabalho: exploração dos “sujeitos supérfluos” no espaço da fábrica foi analisada a 

inserção do espaço geográfico de Ribeirópolis no movimento mais geral da acumulação 

flexível do capital quando a espacialização deste na territorialização, caracterizada pelo 

avanço das pastagens e da mudança do uso do solo para culturas agrícolas voltadas para o 

comércio, compromete a reprodução da pequena produção familiar. Os pequenos produtores 

rurais, vítimas do intenso parcelamento das terras por motivos de herança ou aumento da 

família, são tornados “sobrantes” no campo e destinados a uma mobilidade constante para 

serem explorados no “chão da fábrica” da cidade ou povoados vizinhos. As unidades de 

produção familiar que se mantêm têm suas produções monopolizadas quando o mercado se 

torna a única alternativa para adquirirem financiamentos, os insumos e as condições da venda 

do produto final. 

 

Portanto, a captura dos territórios do trabalho concreto no campo com o avanço 

das forças produtivas faz universalizar os territórios do trabalho abstrato desrealizando o ser 

no e fora do trabalho, com seu projeto modernizador para oferecer a cidade como único 

espaço possível de reprodução, na condição de civilização do conforto. Mas, na verdade a 

mobilidade capitalista do trabalho apresenta-se como uma das estratégias contemporâneas da 

acumulação flexível para extrair mais valia relativa.  
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É nessa direção que se coloca a pesquisa em questão. A explicação do processo de 

territorialização do capital gerando a mobilidade do trabalho no município de Ribeirópolis no 

contexto da reestruturação produtiva e da natureza das políticas públicas com seu efeito 

‘modernizador’ e expropriativo do homem do campo, direcionando parte de uma força de 

trabalho móvel para a cidade como exército industrial de reserva, é realizada aqui a partir da 

inserção dessa realidade na totalidade concreta, em que as configurações espaciais, as 

paisagens produzidas, as relações sociais ali empreendidas, são explicadas como momento do 

todo. O todo é aqui a realidade do espaço geográfico brasileiro e mundial. Ou seja, o 

fenômeno social deve ser compreendido a partir da explicação das relações que o constituem, 

que definem o todo dando um sentido além de suas partes. Este foi o caminho que buscamos 

percorrer. 
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CAPÍTULO I 

 

 

A REALIDADE AGRÁRIA BRASILEIRA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma de propriedade fundiária por nós examinada é uma 

forma histórica específica, a forma transmutada, por influência 

do capital e do modo de produção capitalista, seja da 

propriedade fundiária feudal, seja da agricultura de subsistência 

do camponês, na qual a posse da terra aparece como uma das 

condições de produção para o produtor direto e a propriedade 

da terra como a condição mais vantajosa, como condição do 

florescimento de seu modo de produção. (Karl Marx) 
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1. A REALIDADE AGRÁRIA BRASILEIRA E SEUS DESDOBRAMENTOS NO 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE 

 

 

A maneira pela qual o capital garante sua reprodução ampliada no campo, que se 

processa na apropriação da pequena produção familiar, se dá em duas condições básicas de 

sustentação da acumulação como afirma Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2004). De forma 

contraditória, se delineia na apropriação dos territórios (territorialização) 

separando/expropriando a força de trabalho dos meios de produção (força de trabalho 

assalariada). E na monopolização dos territórios subordinando a produção familiar ao 

mercado (indústria de insumos, maquinários, empréstimos e mobilidade do trabalho), portanto 

reproduzindo relações ditas não capitalistas via extração da renda da terra. 

 

Nos itens que seguem delineiam-se as formas contraditórias do movimento 

acumulativo do capital no campo, expropriando jovens filhos de produtores camponeses no 

município de Ribeirópolis ao proletarizá-los em sua maioria para o chão das indústrias, ao 

tempo que mantém pequenas propriedades subjugadas às políticas de créditos e de inserção de 

adubos químicos, concentrando terras destinadas a pastagens na mão dos pecuaristas.  

 

 

1.1 Territorialização e monopolização do capital no campo: expropriação da renda da 

terra e do trabalho camponês na pequena produção familiar  

 

 

O campo brasileiro está marcado pelo processo de territorialização do capital 

através do desenvolvimento da agricultura capitalista em que os proprietários de terras 

apropriam-se da renda da terra. Entretanto, também está marcado contraditoriamente pela 

expansão da agricultura de pequenos produtores, onde há a subordinação/apropriação da 

renda da terra transformando-a em capital. Aqui, como expõe Oliveira (2004), ele não se 

territorializa, mas monopoliza o território marcado pela produção familiar.  

 

O que se nota é que o processo de sujeição da renda da terra ao capital leva tanto à 

expropriação como ao empobrecimento das famílias de trabalhadores rurais, à medida que os 

camponeses não se apropriam da totalidade da riqueza necessária para a sua reprodução. 
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Apesar disso, no capitalismo, “a destruição do camponês não se efetivou porque sua recriação 

acontece na produção capitalista das relações não capitalistas de produção e por meio da luta 

pela terra e pela reforma agrária (FERNANDES, 2000, p. 279-280)”. Quer dizer, não se trata 

de processos lineares, tampouco separados, porque na territorialização de um está contida a 

produção e a reprodução de outro. No interior do processo de territorialização do capital há a 

criação, destruição e recriação do trabalho familiar camponês, pois o capitalismo não é capaz 

de conter apenas um modelo de relação social. 

 

Trata-se de uma leitura que aponta na direção do que Antônio Thomaz Júnior 

(2004) escreve a propósito do controle do capital sobre o território com respeito ao universo 

do trabalho e suas formas de existência fragmentada, com sua fluidez de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização, em que os trabalhadores aparecem ora como 

assalariados, subproletarizados, ora como camponeses, posseiros, etc.  

 

Considera-se que, por mais que o espaço produzido pelo capital seja uma forma 

de regulação dos mecanismos de controle social tais como a diferenciação no modo de 

identificar a classe do trabalho, ocorre também a territorialização da identidade do sujeito 

como (re)configuração geográfica e espacial dos processos sociais. 

 

O território é lugar modus-operandi da produção/reprodução ampliada do valor 

em sua modalidade de capital constante e de força de trabalho materializados nos fixos de 

máquinas, estradas e armazéns, é também o palco dos conflitos gerados pela própria 

contradição do capital. Quer dizer, o território é o lugar da luta de classes travada pela 

sociedade na produção de sua existência.  

 

Ao mesmo tempo, o avanço do agronegócio no campo trás uma forte tendência 

por parte do capital em negar a persistência do camponês, visto que há neste um significado 

político e histórico imprescindível em seu processo de territorialização. O resultado expressa-

se na necessidade da metamorfose deste camponês em agricultor familiar a partir da utilização 

de recursos técnicos e da integração ao mercado. 

 

Cabe então, buscar entender como aborda Suzane Tosta Souza (2008), através do 

materialismo histórico dialético, a totalidade do movimento da sociedade sob a égide do modo 

de produção capitalista com o objetivo de compreender os aspectos contraditórios do 
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desenvolvimento das forças produtivas que reproduzem, igual e contraditoriamente, aspectos 

que não lhes são próprios como o campesinato. De acordo com a autora, é também se 

apropriando da força de trabalho camponesa, não pelo pagamento de salários, mas através da 

sujeição da renda da terra e da produção ao capital que o capital se reproduz no campo 

brasileiro.  

 

Em meio à economia produtora de mercadorias, José de Souza Martins (1975; 

1986; 1996) aponta que a produção de relações capitalistas no campo se dá associada à 

produção e reprodução capitalista de relações não capitalistas. No campo, as relações de 

trabalho não capitalistas são desenvolvidas através da presença de um campesinato forte, por 

meio da parceria, do arrendamento, do trabalho familiar camponês, entre outros. Como se vê, 

o campo e a cidade se apresentam como formas espaciais, onde se realiza o conteúdo da 

reprodução do capital, no espaço das relações econômicas. 

 

Compreende-se assim que entender o desenvolvimento desigual na formação 

social capitalista significa entender que ele supõe sua reprodução ampliada, ou seja, que ela só 

será possível se articulada com relações sociais não capitalistas. E o campo tem sido um dos 

lugares privilegiados da reprodução dessas relações de produção (OLIVEIRA, 1991). 

 

Conceição (1991) pontua que a expansão do capital se faz de forma desigual e 

contraditória. São dois os movimentos de sua reprodução no campo. O de transformação do 

camponês em trabalhador assalariado e a subordinação deles na terra sem serem expulsos. É 

preciso atenção para não confundir a permanência, via monopolização do território pelo 

capital com a territorialização, que reside justamente na expropriação deles da terra. Portanto, 

o capital, ao subordinar o camponês, recebe parte do fruto do trabalho deste convertendo-o em 

mercadoria e transformando em capital. É por isso que as formas não capitalistas de produção 

(camponesa) ao serem criadas e recriadas corroboram para que o capital se expanda. Por outro 

lado, o avanço do capitalismo no campo está basilado pelo desenvolvimento das forças 

produtivas e pela tendência da dissolução da propriedade privada baseada no trabalho direto 

de seu proprietário, e conforma a sociedade em duas classes fundamentais tendo a produção 

do capital e dos trabalhadores assalariados como principal produto do processo pelo qual se 

valoriza.  
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Tudo isso contribui para que no campo uma massa de camponeses expulsos da 

terra se transforme em proletários rurais e trabalhadores sem terra. A realidade nos apresenta 

como uma pseudo liberdade e igualdade nas relações de trabalho em que as relações sociais 

entre as pessoas são determinadas pela mediação da relação de troca. Os trabalhadores 

apresentam-se com a propriedade apenas da força de trabalho para ser vendida ao capitalista.  

 

É dessa forma que o processo de territorialização do capital destituindo o 

trabalhador camponês de seus meios de produção possibilita a produção e reprodução de suas 

relações sociais de existência no limite do flagelo. Vivemos a era do capital financeiro e o 

emprego industrial está em descenso. Os trabalhadores despossuídos ou vão trabalhar como 

diaristas e assalariados tanto no campo quanto na cidade, ou ficam desempregados. É nesse 

sentido que uma massa de precarizados aceita o “chicote” do capital que os açoitam através da 

disciplina e míseros salários de “fome” ao mobilizá-los para a indústria, ao mesmo tempo em 

que produz o espaço e os territórios da miséria. 

 

 

A leitura da miséria a partir da categoria totalidade não pode ser 

compreendida como uma demanda circunscrita em uma localidade, uma vez 

que ela é criada pela própria lógica da produção da riqueza, portanto, só é 

possível o fim da miséria com o fim da riqueza. Não é uma simples questão 

de aparência, de relação causa e efeito, mas uma questão processual, que está 

subsumida na perversidade do lucro.  

(...)Entretanto, se o objetivo for a incomensurabilidade do lucro, haverá um 

montante diferenciado, logo um dos lados será reduzido em função do 

acréscimo do outro. Distribuição diferente de riquezas resulta em espaços 

desiguais. A leitura geográfica da miséria exige o simples entendimento de 

que a apropriação do espaço é perversamente desigual. (CONCEIÇÃO, 

2005b, p. 169) 

 

 

No entanto, o capital em seu processo autoexpansivo de acumulação se estabelece 

no campo também, subordinando a terra e o trabalho através do monopólio do capital 

extraindo a renda da terra. O capital enquanto produto do trabalho acumulado produz relações 

capitalistas de produção controlando os meios de produção, tendo um disparate entre a 

produção, que é social, e a apropriação, que é desigualmente particular a uma classe – a 

capitalista.  
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Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha 

sem o recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu trabalho 

e o da sua família, ao mesmo tempo que cresce a sua dependência em 

relação ao capital, o que temos não é a sujeição formal do trabalho ao 

capital. O que essa relação nos indica é outra 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. 

(MARTINS, 1986, p. 175)   

 

 

No caso da propriedade da terra, a apropriação da riqueza pelo capital não se dá 

no processo de criação de valor pelo trabalho, de modo que a terra, segundo Martins (1986) é 

um bem natural e não pode ser produzida pelo trabalho, ela não tem valor porque não é 

materialização de trabalho. O capital, para se apropriar da força de trabalho, paga um salário, 

e, para se apropriar da terra, tem que ser pago um tributo pelo seu uso, a renda.  

 

 

Esse capitalista arrendatário paga ao proprietário da terra, ao proprietário do 

solo explorado por ele, em prazos determinados, por exemplo anualmente, 

uma soma em dinheiro fixada contratualmente (...) pela permissão de aplicar 

seu capital nesse campo específico de produção. A essa soma de dinheiro se 

denomina renda fundiária, não importando se é paga por terras cultiváveis, 

terreno de construção, minas, pesqueiros, matas, etc. Ela é paga por todo o 

tempo durante o qual o dono da terra emprestou, alugou o solo ao 

arrendatário. (MARX, 1986, p. 125) 

 

 

Marx, ao fazer uma análise de tendência ao domínio do modo de produção 

capitalista no campo e na agricultura, apresenta uma nova forma histórica de propriedade 

fundiária baseada na “expropriação dos trabalhadores rurais do solo e a subordinação destes a 

um capitalista, que exerce a agricultura para obter lucro” (Ibidem, p. 123) 

 

Nessa direção, o modo de produção capitalista transforma a agricultura com o 

emprego da ciência, modernizando-a, e sob as condições das relações da propriedade privada 

da terra “separa por completo o solo, enquanto condição de trabalho, da propriedade fundiária 

e do senhor da terra, para o qual a terra representa apenas um tributo em dinheiro que, por 

meio de seu monopólio, ele arrecada do capitalista industrial, o arrendatário” (Ibidem, p. 125) 

 



50 
 

Portanto, a terra é um obstáculo que precisa de licença do seu proprietário para o 

uso pelo pagamento da renda da terra, tornando-se uma contradição na medida em que ocorre 

uma imobilização improdutiva de parte do capital que não extrai riqueza, já que somente os 

instrumentos e objetos de trabalho e a força de trabalho enquanto capital é que fazem a terra 

produzir e criar valor. 

 

 

A renda fundiária assim capitalizada constitui o preço de compra ou valor do 

solo, uma categoria que, prima facie, é irracional, exatamente como o preço 

do trabalho, já que a terra não é produto do trabalho, não tendo, portanto, 

nenhum valor. Por outro lado, atrás dessa forma irracional se esconde uma 

relação real de produção. Se um capitalista compra terras que lhe dão uma 

renda anual de 200 libras esterlitas, por 4000 libras esterlitas, então ele 

recebe, das 4000 libras esterlitas, juros anuais de 5%, exatamente como se 

ele tivesse investido esse capital em papéis que rendessem juros ou se tivesse 

emprestado diretamente a juros de 5%. (...) Nessa hipótese, em 20 anos ele 

teria reposto novamente o preço de compra de sua propriedade por meio dos 

rendimentos dela oriundos. (Ibidem, p. 129) 

 

 

Diferentemente da mais-valia extraída no processo de produção pelo capital, a 

renda capitalista da terra sai da produção, mas é paga pelo capitalista, deduzida daquela. A 

renda da terra nasce na distribuição, ou seja, entre a produção da riqueza e a tranformação em 

renda, existindo a mediação do capital que se apropria do excedente que repassa a renda ao 

proprietário. Portanto é um tributo social pago pelo conjunto da sociedade através da dedução 

da riqueza socialmente produzida ainda que apropriada privativamente, de modo que a 

unificação da personificação do proprietário de terra e do capital dar o “direito” pelo 

capitalista de extrair renda capitalizada covertendo-a em capital.  

      

A unificação da personificação do proprietário fundiário e do capitalista 

(arrendatário) em um único indivíduo significa, nesse sentido, o desdobramento da 

capitalização da renda ou da valorização da terra por meio do avanço da apropriação do 

capital sobre o resultado do trabalho no campo. 

 

Portanto, quanto mais modernizador e tecnificado o campo se torne, nos espaços e 

territórios da acumulação abertos pelo Estado via políticas modernizantes, maior o capital 

fixo imobilizado na terra como adubação, irrigação e canais de drenagem. Maior assim, o 
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volume da renda fundiária desdobrando-se uma parte em juros pelo capital incorporado ao 

solo. Desse modo, temos a valorização da terra a partir do trabalho. 

 

Por meio da terra melhorada como é apontado por Marx (Op.cit.), esse é um dos 

segredos do enriquecimento fácil e da pilhagem sobre a sociedade dos 

capitalistas/proprietários reais com o contínuo aumento de suas rendas e do valor monetário 

de suas terras. Essa elevação, portanto, do preço de compra da propriedade não é do solo – da 

terra em si, mas da renda fundiária que ela proporciona pelo seu uso ou monopólio do direito 

de uso. 

 

Mesmo com a existência da pequena propriedade da terra e dos instrumentos de 

trabalho, o capital acaba controlando a comercialização dos produtos agrícolas via insumos 

empregados, implicando na sujeição do trabalho camponês e da renda da terra ao capital. 

Permite-se elevar uma dependência em relação ao crédito bancário e intermediários, tendo a 

terra como garantia de empréstimos de investimentos e de custeio ao pagar os juros enquanto 

renda transferida ao capital. Os camponeses, portanto, passam de proprietários reais à 

proprietários nominais. 

 

 

A expansão do capitalismo no campo se dá primeiro e fundamentalmente 

pela sujeição da renda territorial ao capital. Comprando a terra, para explorar 

ou vender, ou subordinando a produção de tipo camponês, o capital mostra-

se fundamentalmente interessado na sujeição da renda da terra, que é a 

condição para que ele possa sujeitar também o trabalho que se dá na terra. 

Por isso, a concentração ou divisão da propriedade está fundamentalmente 

determinada pela renda e renda subjugada pelo capital. Nessas condições, 

que divergem neste momento das condições clássicas de confronto entre 

terra e capital, as tensões produzidas pela estrutura fundiária, pela chamada 

‘injusta distribuição de terra”, já não podem ser resolvidas por uma reforma 

dessa estrutura, uma vez que não há como reformar a exploração capitalista 

que já está completamente embutida na propriedade fundiária. Uma reforma 

agrária distributivista constituiria, neste momento, uma proposta desse tipo, 

ou seja, uma proposta inexequível historicamente, como só pode ser 

qualquer proposta que advogue a reforma das contradições do capital sem 

atingir o capital e a contradição que expressa: a produção social e a 

apropriação privada da riqueza. (MARTINS, Op.cit., p. 177) 
  

 

Para Marx (2008), a renda da terra é exigida pelo proprietário fundiário pelo 

produto natural da terra cobrando um preço de monopólio pago pelo uso. O preço varia 
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segundo a fertilidade, seja qual for o produto e segundo a localização, seja qual for a 

fertilidade, de modo que, o monopólio é exercido porque a procura da mercadoria (terra) pode 

expandir, mas a quantidade de mercadoria (terra) pode estender-se até um certo ponto.  

 

A demanda de terras eleva o valor do solo via preços de monopólios pela 

limitação da existência de terra no planeta. Com o avanço das relações capitalistas 

modernizantes, no contexto da revolução verde nas décadas de 1960 e 1970, concentra-se a 

propriedade fundiária ao tempo que vai minando a base de propriedade parcelária sobre o uso 

do trabalho familiar limitando a reprodução da existência destes no campo e expulsando da 

terra para os trilhos da venda de sua força de trabalho ao capital. A apropriação dos territórios 

pelo capital esvazia o campo e os direciona para os espaços periféricos da cidade. 

 

 

Por outro lado, a grande propriedade rural reduz a população agrícola a um 

mínimo em decréscimo constante e lhe contrapõe uma população industrial 

em constante crescimento, amontoada em grandes cidades; gera, com isso, 

condições que provocam uma insanável ruptura no contexto do metabolismo 

social, prescrito pelas leis naturais da vida, em decorrência da qual se 

desperdiça a força da terra (...) (MARX, 1986, p. 266) 

 

 

Após 1960 constitui a consolidação da modernização da agricultura e sua 

subordinação definitiva à indústria, tendo também ocorrido a efetivação dos Complexos 

Agroindustriais (CAIs) de modo que  multinacionais e transnacionais passaram a operar em 

forma de mono ou oligopólios em parceria com o Estado. Este cria incentivos ao consumo, 

via política de crédito subsidiado, difusão de pacotes tecnológicos (revolução verde), 

facilidade de aquisição de terras, principalmente nas áreas de fronteiras. 

 

Com a reestruturação produtiva do capital em resposta a crise sistêmica dos anos 

de 1970, o avanço do agronegócio e da modernização eleva uma transformação produtiva da 

agricultura em indústria possibilitando uma forte concentração de terras, já que as pequenas 

propriedades sofrem com a concorrência nos enclaves dos latifúndios com taxas extorsivas de 

crédito comercial, proletarizando e empobrecendo os camponeses. Esse processo leva os 

camponeses para dois caminhos  de precarização de suas condições de vida e trabalho: eles 

podem migrar para as favelas urbanas ou ficar no campo como trabalhadores assalariados, 
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sem-terra ou semi-proletários como migrantes sazonais, já que com falta de créditos ou capital 

para investir acabam vendendo as terras.  

  

 

Antes de representar a desconcentração de terra, a modernização da 

agricultura, a política de valorização e a acesso à terra tem resultado na 

expropriação dos pequenos proprietários e em uma intensa mobilidade do 

trabalho do campo para a cidade, intensificando o processo de 

metropolização e reproduzindo as desigualdades sociais, em níveis locais e 

sub-regionais. (CONCEIÇÃO, 2005b, p. 168) 
 

 

No caso específico da produção do espaço agrário brasileiro, o capital abraçado ao 

agronegócio ao se apropriar de áreas territorializando-se expulsa e destitui de suas condições 

de existência o camponês, e ao monopolizar os territórios camponeses subjuga a terra e o 

trabalho pela apropriação da renda da terra. 

 

Entretanto, como nos faz lembrar Marx (1986) o livre uso do solo é o principal 

instrumento de produção dos pequenos produtores, enquanto produtores direto de seus meios 

de subsistência. Então, o preço do solo e a necessidade em comprá-lo entra como um 

elemento nos custos efetivos de produção, sobretudo, com o desenvolvimento dessa forma via 

partilha por herança a cada nova geração. Portanto, o autor acrescenta que “o desembolso do 

capital no preço da terra subtrai esse capital ao cultivo. Infinita fragmentação dos meios de 

produção e isolamento dos próprios produtores.” (Ibidem, p. 262) 

 

É nesse sentido que a terra submete-se a lei do valor e transforma-se em 

mercadoria escassa. Isso faz gerar uma necessidade do desembolso de parte de capital na 

compra da terra comprometendo o volume de capital para investir na exploração da 

propriedade. Portanto, os produtores familiares sem recurso e expropriados se submetem a 

precária reprodução de sua existência. 

 

 

O desembolso de capital monetário para a compra da terra não é, portanto, 

nenhum investimento do capital agrícola. É portanto, uma diminuição do 

capital do qual os pequenos camponeses podem dispor em sua própria esfera 

de produção. Diminui portanto o volume dos seus meios de produção e, por 

isso, estreita a base econômica da reprodução. Submete o pequeno camponês 
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ao usurário, já que nessa esfera, em geral, há pouco crédito propriamente 

dito. (Ibidem, p. 264) 

   

 

No Brasil, no período de 1965 a 1979, em meio à fase que ficou conhecida como 

“modernização conservadora”, diante do avanço dos Complexos Agroindustriais, da 

subordinação da agricultura a indústria e do controle do campo por oligopólios transnacionais, 

a propriedade fundiária desfrutou de um intenso processo de valorização, constituindo-se num 

bem com reserva de valor, acentuando a concentração fundiária. Dessa forma, a produção 

camponesa ficou fragilizada frente às pressões competitivas do capital e assim, muitos foram 

empurrados para viverem em cidades. Grandes parcelas dos pequenos produtores 

transformaram-se em assalariados permanentes ou temporários nas empresas modernizadas. E 

outra parcela significativa das unidades de produção familiar conseguiu se capitalizar e 

penetrar no circuito da agroindústria, integrando-se aos CAIs, perdendo sua independência e 

autonomia frente ao mercado. 

  

Os efeitos atuais dos rebatimentos do avanço do capital no campo e seus pacotes 

modernizantes em Ribeirópolis podem ser evidenciados nos dados. Em pesquisa de campo 

foram aplicados questionários junto aos pequenos produtores nos povoados Lagoa das 

Esperas, Esteios, Fazendinha, João Ferreira, Queimadas, Serra do Machado e Serrinha do 

município de Ribeirópolis. Pôde-se constatar que 50% dos entrevistados afirmaram que o 

tamanho da sua propriedade não era suficiente para sobrevivência de acordo com o grafico 01 

que expressa a visão dos entrevistados quanto a suficiência ou insuficiência do tamanho da 

propriedade para o sustento das famílias. Eles justificaram os seguintes motivos para a 

insuficiência da terra: as terras são inférteis (40%); os produtos têm preços baixos (40%); 

trabalham na terra dos outros (20%). Os outros 50% que afirmam que há suficiência da terra 

justificam apenas o sustento da família, mas destacam que não há lucro, elementos que 

identificam a lógica da produção camponesa. 
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Gráfico 01: Visão dos entrevistados sobre a relação entre tamanho da 

propriedade e sustento das famílias - município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

A pesquisa de campo foi estendida a duas outras categorias, além dos pequenos 

produtores rurais, aqui denominados de camponeses: a categoria dos operários, filhos de 

produtores rurais camponeses; e o grupo dos diversos, inseridos no universo do trabalho 

precário e da informalidade (ajudante de pedreiro, mototaxistas, vendedores de jogo do bicho, 

diaristas do campo, domésticas e desempregados). A intenção foi encontrar, entre os 

trabalhadores do município de Ribeirópolis, aqueles que desenvolviam outras atividades 

subjugados ao movimento contraditório de apropriação da riqueza pelo capital no município, 

na interface da relação campo-cidade. De acordo com os resultados dos questionários, 69% 

dos operários e 70% dos diversos  não possuem propriedade rural evidenciando a destruição 

das condições da reprodução das relações familiares camponesas. (ver gráfico 02) 
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Gráfico 02: Posse da terra entre os entrevistados – Município de Ribeirópolis, 

2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

  

José Vicente Tavares dos Santos (1978) considera que a geração atual de 

camponeses depara-se com a real impossibilidade de adquirir mais terras para ampliar suas 

propriedades constituindo-se um dos fatores de estagnação social. O meio de reprodução da 

força de trabalho familiar, enquanto núcleo familiar e produtivo é através da procriação e por 

isso necessita de mais terras. 

 

Sobre a relação entre o parcelamento da terra e as difíceis condições de 

reprodução das condições de existência, o gráfico 03 resultante de pesquisa de campo, que 

aborda as formas de aquisição da propriedade camponesa em Ribeirópolis, traz os seguintes 

resultados: 60% dos entrevistados adquiriram terras por meio da herança mostrando a 

escassez de recursos para incorporação de mais terras e comprometendo as gerações futuras 

pela intensa fragmentação das mesmas. Destaca ainda que os operários e os diversos em sua 

maioria adquiriram a propriedade por meio da compra, fato que já justifica a saída dos 

mesmos da condição de manutenção das relações camponesas de produção. 
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Gráfico 03: Forma de aquisição da terra entre os entrevistados – Município de 

Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Portanto, a expansão do capitalismo no campo brasileiro e, em específico no 

município de Ribeirópolis evidencia o processo de expropriação e de sujeição da unidade 

produtiva camponesa às determinações imperativas da necessidade de acumulação do capital. 

A resultante é o empobrecimento da produção de base familiar enclausurada no entorno do 

capital fundiário. 

 

Segundo Marx (1986), as causas do declínio da propriedade parcelaria do 

camponês são várias: aniquilamento da indústria doméstica-rural devido ao desenvolvimento 

da grande indústria; esgotamento do solo; concorrência da grande cultura; além da exploração 

capitalista e as melhorias na agricultura que necessitam de mais encargos financeiros para 

serem investidos.  

 

No Brasil, a industrialização da agricultura que se fortaleceu com a formação dos 

CAIs torna as atividades agrícolas consumidoras de insumos e maquinarias, e como 

produtoras de matérias-primas para a transformação industrial. Em meio à crise econômica 

que afetou o mundo ocidental entre a década de 1980 e início da de 1990, para fortalecer a 

economia brasileira o Estado implementa políticas de subsídios, de câmbios e de preços 

mínimos aos setores modernos dos latifúndios ligados à cana-de-açúcar, soja, trigo, cacau, 

algodão e laranja. Portanto, o campo é apropriado por oligopólios detentores do capital 
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industrial e financeiro que “varre” a produção alimentar e os camponeses do espaço rural, 

observando-se assim uma queda na importação de produtos alimentares e, por outro lado, 

incentivos à exportação, fato que redundou em elevados “superávit” na balança comercial 

brasileira. 

 

Constata-se uma retração no ritmo de crescimento das áreas cultivadas, em 

particular nas culturas permanentes e do rebanho. Houve a expansão do uso de maquinaria, 

em especial dos tratores e expansão e incorporação de novas fronteiras agrícolas, tendo na 

cultura da soja a grande indutora pelo alargamento destas fronteiras, sobretudo na região 

Centro-Oeste e da criação de gado nas regiões Centro-Oeste e Norte. 

 

Com a inserção do capital financeiro no campo pós 1990 diante do avanço dos 

pacotes neoliberais de desregulamentações na economia do Brasil, a valorização de terras para 

a produção ou para a especulação refletiu na expropriação e consequente proletarização de 

parte dos camponeses e no seu deslocamento constante para novas áreas. A expropriação dos 

pequenos produtores levou muito deles ao caminho da luta pelo direito a terra como 

resistência, consubstanciando a formalização do Movimento dos Sem-Terra (MST) e outros 

movimentos sociais no campo que passaram a comandar a ocupação dos latifúndios 

improdutivos como estratégia de luta política para chamar a atenção da nação sobre a 

histórica questão da reforma agrária. Nos interstícios da grande propriedade e do agronegócio 

houve a subordinação e a monopolização da produção e da renda da terra camponesa pela via 

da incorporação aos CAIs. Uma vez integrada e capitalizada, ela passou a produzir matérias-

primas às agroindústrias. Fato que será discutido melhor no item que segue, sobretudo, para 

entender como se dá a realidade do pequeno produtor no município de Ribeirópolis. 

 

 

1.2 Expropriação e subordinação do trabalho camponês no município de 

Ribeirópolis/SE 

 

 

No estado de Sergipe, com tradição ligada à agricultura e à pecuária associada ao 

processo de colonização e à formação do território brasileiro, as pequenas propriedades 

tiveram início com os posseiros na ocupação das terras livres nos limites das sesmarias e nas 
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terras devolutas dos latifúndios semi-explorados
6
. De acordo com Diniz (1996), nessas terras 

eram cultivados os produtos de subsistência, como a mandioca, o milho e o feijão, o trinômio 

básico da lavoura sergipana. Atualmente as lavouras do estado compreendem cultivos 

perenes, como coco, laranja e cana-de-açúcar, que ocupam principalmente as grandes 

propriedades, e cultivos temporários, geralmente os de subsistência, como arroz, milho, 

mandioca, feijão, amendoim, batata-doce e fava em pequenas propriedades.  

 

Apesar da variedade na produção agrícola, a estrutura fundiária do estado é 

concentrada, o que expressa uma distribuição desigual das terras, destacada no índice de Gini 

de 0,760, segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE) e na predominância das pastagens, 

sobretudo no sertão. A pastagem para a pecuária tende a ser intensificada por quatro fatores: 

tradição da atividade desde os primórdios da colonização de modo que o Sertão abastecia as 

populações locais; uma política agrícola voltada para o médio e os grandes proprietários 

rurais através dos financiamentos bancários; fraca utilização de mão de obra, com 

consequente desemprego e expulsão de trabalhadores; expropriação de pequenos produtores; 

e por último, maior segurança na obtenção de lucros com menos riscos que a lavoura.     

 

Givaldo Santos de Jesus (2006) destaca que, no Estado de Sergipe, a Lei de Terras 

de 1850 desencadeou um processo de expropriação alimentado pela ausência da propriedade 

formal da terra por parte dos pequenos produtores. Parte desses produtores familiares só tinha 

acesso às terras através do arrendamento. Trabalhavam formando as pastagens dos grandes 

proprietários, o que contribuía para diminuir área para a agricultura. A maioria dos pequenos 

produtores também reservava uma parte de seu sítio para a pecuária criando algumas vacas 

como estratégia para garantir o sustento da família, o que não se tratava de uma pecuarização 

nos moldes e com os mesmos objetivos do grande proprietário. 

 

Como observa José de Souza Martins (1975; 1986; 1991; 1993; 1996), o 

capitalismo cria as condições de sua expansão pela incorporação de áreas e populações 

subordinadas às suas relações comerciais redefinindo antigas relações de produção do capital 

e relações não capitalistas necessárias à sua reprodução. Assim, a superexploração sofrida 

pelo núcleo familiar camponês que é vítima dos elementos de mercado comercial 

                                                             
6
 Os pontos mais povoados pelos brancos, a partir de 1590 foram a região do Vale do Cotinguiba, as margens do 

Vaza-Barris e as Matas dos atuais municípios de Itabaiana e Simão Dias. 
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(atravessadores) sofre com os preços baixos de seus produtos e tem que prolongar a jornada 

de trabalho para garantir o equilíbrio trabalho-consumo. 

 

Em Ribeirópolis, a presença dos atravessadores barateando o produto final (milho, 

feijão, mandioca, batata, inhame, amendoim) dos camponeses é bem clara. Apesar de 70% 

dizerem satisfeitos com a comercialização, de acordo com a pesquisa de campo, 80% dos 

proprietários entrevistados vendem seus produtos diretamente no terreno. Portanto, alienados 

do resultado de seu trabalho não conseguem impor o controle das formas de comercialização, 

e veem o atravessador como amigo que facilita na venda diretamente na propriedade. Os 20% 

que vendem na feira mostram as dificuldades de transporte, enquanto mais um custo que entra 

na contabilidade final. 

 

Conforme Kautsky (1998), a situação de intensa exploração dos camponeses pelos 

capitalistas e/ou pelos comerciantes ou intermediários é garantida pela extensão e 

distanciamento dos mercados advindo do aumento real pelo crescimento populacional. Surge 

aí a figura do intermediário, que por ter uma visão melhor de mercado, se apropria do mais-

produto ou por aumento que acresce ao valor da mercadoria negociada, ou por comprar por 

um preço abaixo de seu valor facilitado pela concorrência entre os produtores.  

 

De forma diferente dos operários, apesar de todos os trabalhadores familiares 

camponeses entrevistados afirmarem que gostam do trabalho executado e que decidem o 

tempo do mesmo, inclusive a hora de ida e chegada, os dias e os meses do ano, 30% 

declararam que dependem do mercado para decidir o que plantar. Portanto, apesar de não se 

constituir como a figura eminentemente imbuída de relações capitalistas de produção, está 

inserido nas relações de produção de mercadorias, e, então, dependente do mercado no 

processo de troca, ou seja, apesar de “deter” nominalmente os meios de produção não 

possuem autonomia e a liberdade na alienação de seu mais-produto, conforme demonstrado 

em trabalho de campo: 

 

 

- A mandioca fica pronta de um ano e meio a dois anos com tanto trabalho. 

O produtor faz várias limpas, coloca um caminhão de esterco no valor de R$ 

1.000,00 e quem fica com o todo o lucro é o atravessador comprando a carga 

de farinha por R$ 100,00. É por isso que hoje ninguém está produzindo. 

Tinha ano que eu fazia umas 100 cargas, hoje só faço de 5 a 10 cargas no 

máximo. (Entrevista, Sr. G. A., jan. 2012). 
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A utilização das terras no estado de Sergipe sempre foi adversa, dominando a 

monocultura da cana-de-açúcar na região do Cotinguiba, as pastagens no Sertão e a 

policultura na faixa agrestina.  

 

Até o final do século XVII o Agreste era formado por terras devolutas e 

desocupadas. A partir do contexto da Guerra de Secessão nos EUA (1861 a 1865), os 

algodoais produzidos alcançaram as terras do município de Itabaiana favorecendo o 

povoamento e o florescimento econômico dessa região, como centros de passagens e trilhas 

seculares que atravessavam o interior sergipano. Eram trilhas de tropeiros e boiadas, de 

viajantes, comerciantes e mercadorias que ligavam Pernambuco à Bahia. Nesse período a 

população da região aumentou significativamente, fato que proporcionou maior concentração 

em povoados, dentre os quais, o que mais se destacou nas Matas de Itabaiana foi Saco do 

Ribeiro, que só se tornou o município de Ribeirópolis em 1933 (ver anexo A – História do 

município de Ribeirópolis). 

 

Entre 1602 e 1675 verifica-se a colonização das Matas de Itabaiana segundo se 

desprende das cartas de sesmarias da Capitania de Sergipe Del-Rei, referindo-se ao interesse 

do Conde de Bagnuolo em garantir a subsistência de suas tropas que defendiam o território 

brasileiro contra a invasão holandesa manda uma ordem judicial por D. João de Estrada para 

os fazendeiros dessa região enviarem gratuitamente certa quantidade de carne de seus 

rebanhos.  

 

Nesse ínterim, alguns integrantes das tropas holandesas que perseguiam o exército 

brasileiro foram designados para explorarem a região de Itabaiana onde se supunha existirem 

metais preciosos o que deve ter influenciado na formação de um pequeno núcleo urbano e 

étnico do povo dessa região. (Enciclopédia dos municípios, 2002, p.377). O povoado 

sergipano que mais se destacou nessa microrregião, no referido período foi Saco do Ribeiro, 

(o atual município de Ribeirópolis), que de acordo com Tatiane Oliveira da Cunha (2006), 

apresentou fatores favoráveis à emancipação como município, tais como: tornar-se centro de 

pessoas vindas do hinterland sertanejo; desenvolvimento notável do seu comércio de 

fazendas, miudezas e algodão; e por último, sua feira rivalizando com outras feiras 

importantes do estado. 
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Assim, em dezembro de 1927 o povoado é desligado das terras de Itabaiana 

tornando-se Distrito de Paz do Povoado Saco do Ribeiro tendo sua emancipação municipal 

em 18 de dezembro de 1933. Por sua vez, através do decreto-lei de número 69, que torna toda 

sede municipal na categoria de cidade, no dia 28 de março de 1938 o município e sua sede 

ganham a denominação de Ribeirópolis. (SANTOS, 1987; PASSOS, 2002; CUNHA, 2006; 

JESUS (2006); PORTELA&CUNHA, 2007) 

 

O quadro edafoclimático do município de Ribeirópolis permite certo avanço para 

a produção de lavouras, sobretudo, na faixa de transição subúmida com os solos do tipo 

podzólico vermelho eutrófico, e por estar no pediplano sertanejo apresenta modestas 

elevações favorecendo temperaturas mais amenas e uma pluviosidade pouco mais acessível 

(700 a 1000 mm anuais) do que no sertão. No entanto, na faixa de transição semiárida possui 

solos do tipo areno-argilosos litólicos, pouco férteis para a lavoura. O que predomina nessa 

faixa é a tendência à formação da pecuária extensiva, com consequente concentração 

fundiária e o desenvolvimento das pastagens. 

 

Em Sergipe domina uma estrutura fundiária concentrada, sobretudo na região 

sertaneja e no domínio da cana-de-açúcar, enquanto no Agreste observa-se uma melhor 

distribuição fundiária. Na faixa de transição entre o Agreste e o Sertão, onde se situa o 

município de Ribeirópolis nota-se o avanço das pastagens para pecuária como ilustra a figura 

02.  

 

 

Figura 02: Pecuária no município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de campo, jan. 2012. 
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De acordo com o gráfico 04, do total de entrevistados, 24% dos operários e 30% 

dos camponeses afirmaram que a renda é insuficiente para garantir a sobrevivência da família 

sendo mais precárias as condições do grupo dos diversos, haja vista que todos os 

entrevistados mostram que o que é produzido não é suficiente para sua sobrevivência. 

 

 

 
Gráfico 04: A renda é suficiente – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

A produção agrícola de Ribeirópolis com base na plantação de milho, mandioca e 

feijão, ao longo do tempo perdeu espaço para a pecuária que exige áreas de pastagens cada 

vez maiores, alimentando a contraditória concentração fundiária responsável pela 

expropriação e o empobrecimento dos pequenos produtores. Estes, por sua vez, estão 

subordinados às propriedades maiores fornecendo produtos de subsistência, força de trabalho 

e até a própria terra para expansão do capital o que reflete no conjunto da estrutura agrária 

municipal. 

 

A estrutura fundiária de Ribeirópolis se torna concentrada como lógica do 

desenvolvimento desigual do sistema do capital, em concentrar e centralizar o capital 

constante e a força de trabalho, através dos monopólios territoriais para elevar os lucros, 

diante do rebaixamento geral das taxas de lucros enquanto tendência de sua autofagia. Há 

ainda a exploração ou compra e a subordinação da produção familiar com seus encargos da 
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renda capitalizada da terra ao capital. Não bastasse, ocorre também subsunção real à lógica da 

reprodução ampliada do capital por meio da dependência de insumos agrícolas como 

pesticidas, adubos químicos, herbicidas e variadas máquinas agrícolas. 

 

A penetração da produção capitalista no campo foi anterior ao desenvolvimento 

do capital urbano e, com este o sistema creditício, mas é fato que com sua chegada as 

contradições do sistema fazem-se sentir de forma rápida, de modo que o endividamento torna-

se uma necessidade premente do próprio processo de produção através das hipotecas
7
. 

(KAUTSKY, 1998) Portanto, em conformidade com a realidade vista dos pequenos 

produtores no município de Ribeirópolis, as sofridas dívidas levantadas aos usurários são para 

fazer melhoramentos em suas propriedades e para acompanhar o processo de modernização 

com a compra de maquinários, de fertilizantes e ferramentas.  

 

Sobre o perfil dos produtores, o autor explana a relação do pequeno e do grande 

proprietário frente ao sistema produtor de mercadorias com intensa concorrência entre o 

modelo racional do grande estabelecimento agrícola, através da utilização das técnicas 

modernas e trabalhadores assalariados qualificados; e o camponês, com suas necessidades 

para se manter enquanto produtor em contrair dívidas e ampliar de forma intensiva a jornada 

de trabalho e a subalimentação. 

 

 

As demais armas do pequeno estabelecimento para impor-se ao grande (o 

trabalho extraordinário e a subalimentação), armas que normalmente se 

associam à ignorância, estas costumam revelar-se um entrave para a 

perfeição do trabalho realizado. Quanto mais horas de trabalho o camponês 

dedica ao seu trabalho, quanto pior se alimenta, e quanto menos tempo o 

dinheiro ele dedica à sua educação, menor é o cuidado revelado com o seu 

trabalho. De que adiantam as precauções tomadas para realizar-se um bom 

trabalho se o tempo lhe falta para dar banho nos animais ou para limpar o 

estábulo, ou se por demais ele esforça os animais que puxam o arado – 

usando a vaca que também produz o leite – ou se mal alimenta os animais 

como a si mesmo? (Ibidem, p. 161) 

 

                                                             
7  Antes, o endividamento da propriedade fundiária decorria do estado da calamidade, situação considerada 

anormal. No modo de produção capitalista o endividamento torna-se uma necessidade decorrente do próprio 

processo de produção, onde quer que o proprietário fundiário e o agricultor se torne uma pessoa jurídica. O 

endividamento da propriedade torna-se, então, um fenômeno inevitável e assim a dívida garantida pelo imóvel 

torna-se um fator essencial para a produção agrícola. (KAUTSKY, 1998, p. 148)  
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Em termos de crescimento ou diminuição entre os pequenos e os grandes 

estabelecimentos, para Kautsky (Idem) pressupõe que ocorra a centralização dos pequenos 

estabelecimentos em um grande estabelecimento quando estiverem em situação difícil, ou 

seja, quando pelo endividamento os pequenos proprietários são levados a vender o lote, ou 

quando na situação de concorrência com as grandes propriedades comprometem a sua 

reprodução.    

 

Os dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 

(tabela 01) referentes à distribuição dos imóveis rurais por extrato de área no município de 

Ribeirópolis ajuda a realizar uma análise da situação fundiária de fragmentação das terras. 

 

 

Tabela 01 

Distribuição por extrato de áreas dos imóveis rurais - município 

de Ribeirópolis, 2011. 

 

Ano 2011 

G. de área (ha) N° Est. % há % 

Menos de 100 

101---------500 

501 e mais 

Total 

455 

28 

1 

484 

94 

5,78 

0,206 

100 

13.168,20 

4.855,74 

615 

18.639 

70,64 

26,05 

3,29 

100 

Fonte: INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2011. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

De acordo com o INCRA, o município tem seu módulo fiscal avaliado em 70 

hectares, sendo que as propriedades pequenas tem até 280 hectares, as médias de 280 a 1.050 

ha, enquanto as grandes têm de 1.050 hectares em diante. Ou seja, de acordo com esta 

classificação, o município de Ribeirópolis não possui grandes propriedades. 94% dos 

estabelecimentos têm menos de 100 hectares e representam 70,64% das terras, enquanto 

apenas 29 estabelecimentos ocupam 29,34% das terras.  

 

Conforme Givaldo Santos de Jesus (2006) existem classificações de instituições 

oficiais como a DEAGRO que são ineficientes para a realidade sergipana, e não servindo 
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também para analisar o caso de Ribeirópolis já que considera como muito pequena a 

propriedade de 10 hectares; a pequena de 10 a menos de 100 hectares; a média de 100 a 

menos. Nesse sentido o autor, pelo conhecimento da região estudada e a partir da observação 

das propriedades na pesquisa de campo (2005) no município estudado, como medida 

metodológica utilizou-se (de menos de 1 a 10 ha) para as propriedades camponesas, (10 a 

menos de 50 ha) para as médias propriedades e (50 e mais ha) para as grandes propriedades – 

aqui utilizaremos essa mesma metodologia.  

 

Para complementar a análise da situação fundiária no município, além do alto 

índice de Gini de 0,760 de acordo com os Censo Agropecuário de 2006 (IBGE), nota-se no 

conjunto das tabelas 02 e 03 uma redução significativa do número de estabelecimentos de 

menos de 1 ha, saindo de 1.183 estabelecimentos  em 1975 para 451 estabelecimentos em 

2006. Nas propriedades de 20 a menos de 50 ha, o número de estabelecimentos sofreu uma 

pequena alteração. Mas, o mais marcante é a manutenção, de 1975 para cá, do percentual em 

torno dos 45 a 48% do total de área para uma média de 90 estabelecimentos. 

 

 

Tabela 02 

Distribuição por extrato de área e área média dos estabelecimentos - município de Ribeirópolis - 

1975/1985. 

Anos 1975 1985 

G. de área (ha) N° Est. % ha % A. M. (ha) N° Est. % ha % A. M. (ha) 

Menos de 1 

1------------2 

2------------5 

5-----------10 

10----------20 

20----------50 

50 e mais 

Total 

1.183 

344 

335 

223 

199 

174 

94 

2.552 

46,35 

13,47 

13,12 

8,73 

7,79 

6,81 

3,68 

100 

641 

491 

1.050 

1.616 

2.830 

5.193 

9.623 

21.444 

2,98 

2,28 

4,89 

7,53 

13,19 

24,21 

44,87 

100 

0,54 

1,42 

3,13 

7,25 

14,2 

29,8 

102,4 

8,4 

1.331 

328 

339 

233 

196 

182 

28 

2.637 

50,47 

12,43 

12,85 

8,83 

7,43 

6,9 

1,06 

100 

621 

468 

1.091 

1.674 

2.849 

5.741 

4.621 

17.065 

3,63 

2,74 

6,39 

9,8 

16,69 

33,64 

27,07 

100 

0,47 

1,43 

3,28 

7,18 

14,5 

31,5 

67,9 

6 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1975, 1985. 

Nº Est.: Número de Estabelecimentos 

ha: hectares 

Organização: LIMA, José Renato de. 
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Tabela 03  

Distribuição por extrato de área e área média dos estabelecimentos - município de Ribeirópolis 

– 1995/96, 2006. 

Anos 1995/1996 2006 

G. de área (ha) N° Est. % ha % A. M. (ha) N° Est. % ha % A. M. (ha) 

Menos de 1 

1------------2 

2------------5 

5-----------10 

10----------20 

20----------50 

50 e mais 

Total 

697 

262 

269 

186 

147 

181 

88 

1.830 

38,08 

14,31 

14,69 

10,16 

8,03 

9,89 

4,8 

100 

354 

381 

885 

1.353 

2.008 

5.684 

9.476 

20.141 

1,75 

1,89 

4,39 

6,71 

9,96 

28,22 

47,04 

100 

0,51 

1,45 

3,29 

7,3 

13,6 

31,4 

107,7 

11 

451 

267 

345 

209 

168 

147 

89 

1.715 

26,31 

15,57 

20,12 

12,19 

9,8 

8,57 

5,19 

100 

228 

386 

1.128 

1.527 

2.366 

4.487 

9.401 

19.524 

1,17 

1,98 

5,78 

7,82 

12,12 

22,98 

48,15 

100 

0,5 

1,44 

3,26 

7,3 

14,08 

30,52 

105,62 

11 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1995/96, 2006. 

Nº Est.: Número de Estabelecimentos, ha: hectares·. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Observa-se que entre os anos de 1975 e 1985, aproximadamente 97% dos 

estabelecimentos detinham somente 55,13% das terras. Em 1985 eram 98,94% dos 

estabelecimentos ocupando 73,93% da área. Em 1995/96 eram 95,2% dos estabelecimentos 

ocupando 52,06% da área e em 2006, 94,81% ocupando 51,85% da área. A partir do 

detalhamento destes dados, conforme se pode ver das tabelas, nota-se uma intensa 

fragmentação das terras, denotando que quase a totalidade dos estabelecimentos, 

respectivamente de acordo com os anos observados, 1975, 1985, 1995/96 e 2006 têm até 50 

hectares, ocupando sempre (com exceção de 1985) em torno de 50% da área agrícola do 

município. Enquanto isso se notou um aumento da área de 50 e mais hectares a partir de 

1995/96 e 2006. 

 

Note-se que mesmo com o aumento no número de estabelecimentos de menos de 

1 ha a 5 ha entre os anos de 1975 e 1985, de 1.862 para 1.998, há uma diminuição da área que 

estes controlam que é de 2.182 ha naquele ano para 2.180 ha neste. 

 

Assim, no ano de 1975 as pequenas propriedades de 1 a 20 ha representavam 

89,46% dos estabelecimentos rurais e somente 30,87% da área total. Enquanto que no mesmo 

ano, as propriedades acima de 50 ha com apenas 3,68% de estabelecimentos compreendiam 
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44,87% de toda a área. No ano de 1985, os minifúndios contaram com um acréscimo no 

número de estabelecimentos com 92,01%. No entanto, a área controlada pelas pequenas 

propriedades diminuiu, enfatizando o processo de minifundização que acaba por empurrar a 

família ou parte da família camponesa para a condição de constante mobilidade do trabalho. 

 

Entretanto, sem mexer na estrutura fundiária do município, de acordo com a 

tabela 03, no ano de 1995/96 as propriedades maiores voltam a crescer em números e áreas 

com 4,8% e 47,04% respectivamente, aumentando sua área média de 67,9 para 107,7 ha em 

relação ao ano de 1985. Enquanto as pequenas propriedades despencaram para 85,27% 

estabelecimentos e 24,7% de área total. 

 

No ano de 2006 a realidade ainda é mais perversa. Neste ano, as pequenas 

propriedades contavam com 83,99% dos estabelecimentos e apenas 28,85% de área com 

apenas 26,58 ha de área média nas propriedades. Já as maiores propriedades aumentaram em 

números de estabelecimentos para 5,19% e em área significativamente para 48,2% da área 

total.  

 

De acordo com os resultados da pesquisa de campo realizada em janeiro de 2012, 

no município de Ribeirópolis, a área média em tarefas das propriedades é de 8,31, 

denunciando a fragmentação. 

 

O que se nota é o alto grau de minifundização de terras em Ribeirópolis, 

associado à utilização do solo por pastagens para a pecuária e a realidade de políticas públicas 

para o campo, que não asseguram um quadro de reprodução social dos camponeses. Ocorre o 

contrário, a dificuldade de melhorias nas condições materiais das unidades familiares de 

produção, que acabam sendo marginalizadas. Uma realidade que torna relevante o 

desvelamento das formas de territorialização do capital, que deve elucidar o movimento da 

força de trabalho no município em direção à cidade. 

 

Mesmo assim, segundo os dados de 2006 (tabela 04), Sergipe apresenta 100.606 

estabelecimentos agropecuários ocupando uma área total de 1.480.413 hectares, sendo que o 

município de Ribeirópolis possui apenas 1,57% desses estabelecimentos em relação ao 
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estado, o que perfaz 69,82% das suas terras destinadas à agricultura familiar, considerando a 

lei nº 11. 326/2006
8
. 

 

 

Tabela 04 

Número e área dos estabelecimentos da agricultura familiar – Sergipe e Ribeirópolis, 2006. 

  Sergipe Ribeirópolis 

  N° Est. % Área (ha) % N° Est. % Área (ha) % 

Agricultura familiar 90.330 89,78 711.488 48,06 1.582 92,24 13.632 69,82 

Não familiar 10.276 10,21 768.925 51,9 133 1,76 5.892 30,17 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

É preciso ter cuidados com o termo agricultura familiar adotado pelos setores 

hegemônicos do poder, pois é intensamente ideológico e tem reconhecida força teórico-

política. O conceito de camponês aparece em alguns trabalhos acadêmicos com o conteúdo de 

agricultor familiar ou virce-versa. De acordo com Bernardo Mançano Fernandes (2002) os 

teóricos da agricultura familiar defendem que o produtor familiar que utiliza os recursos 

técnicos e está altamente integrado ao mercado não é um camponês, mas sim um agricultor 

familiar afirmando que a agricultura camponesa é familiar, mas nem toda a agricultura 

familiar é camponesa, ou que todo camponês é agricultor familiar, mas nem todo agricultor 

familiar é camponês.  

 

Para o autor, os pesquisadores que usam o conceito de camponês podem chamá-

los de agricultores familiares, não como conceito, mas como condição de organização do 

trabalho, portanto é necessário demarcar bem o território teórico.  

 

Para Fernandes (2002) os teóricos da agricultura familiar apresentam uma série de 

argumentos e elementos para diferenciar o agricultor familiar do camponês, como a 

                                                             
8
 Termo utilizado de acordo com a lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 que estabelece as Diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, segundo a qual 

considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural que 

não detenha área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; utilize predominantemente mão-de-obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento; tenha renda familiar predominantemente originada de 

atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e dirija seu estabelecimento 

ou empreendimento com sua família. (BRASIL, Lei nº 11.326, 24 de julho de 2006) 
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integração ao mercado, o papel determinante do Estado no desenvolvimento de políticas 

públicas e a incorporação de tecnologias. Procura-se construir um método de análise em que o 

desaparecimento do camponês está no processo de metamorfose em agricultor familiar, 

através de uma perspectiva evolucionista em que se parte de um modelo selvagem para um 

modelo civilizado cujo processo seria determinado pelo projeto de vida do produtor familiar, 

como um complemento do projeto da sociedade para os agricultores. 

 

Para Delma Pessanha Neves (2007), com o intuito de corrigir os problemas do 

campo como condições precárias de afiliação ao mercado e reprodução social na 

interdependência entre agricultura e indústria e a concentração da propriedade, o Estado 

brasileiro cria a política creditícia do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar) para incluir o produtor rural na ordem socioeconômica estabelecida. 

Para isso cria o termo agricultura familiar que vem a partir dos anos 1990 substituir o termo 

pequeno produtor, proprietário ou camponês para legitimar a busca do processo político de 

construção da categoria socioprofissional no reconhecimento social pela assistência técnica e 

creditícia. 

 

A agricultura familiar surge no contexto do Novo Mundo Rural como uma nova 

categoria, capitaneada pelos impactos da abertura comercial e determinada pelo modelo 

hegemônico do capitalismo. Nessa perspectiva há uma forte tendência por parte do capital em 

negar a persistência do camponês, visto que, este tem um significado político e histórico 

imprescindível em seu processo de territorialização como espaço de luta e de reprodução 

enquanto existência contrária aos territórios do capital. Por isso, a necessidade da 

metamorfose deste em agricultor familiar pelo capital com o discurso da utilização de 

recursos técnicos e da integração ao mercado. 

 

O sistema de cultivo predominante nas pequenas unidades produtivas em 

Ribeirópolis é o de produtos consorciados compostos pela mandioca, milho e feijão, que 

obedecem a um princípio de alternância, sendo a mandioca o principal produto e que tem uma 

duração maior na terra em relação ao milho e ao feijão.  

 

A escassez de terras, ou seja, a predominância de propriedades muito pequenas 

contribui para que o camponês utilize ao máximo a sua terra, reduzindo de certa forma, a 

produção. Mas, por outro lado, as formas de associação entre os produtos agrícolas num 
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espaço determinado diversificando-a, facilitam no trabalho com o preparo da terra e com a 

produção, tornando o trabalho menos penoso para a família.  

 

Outro elemento explicativo das reais e difíceis condições concretas de reprodução 

da produção familiar diz respeito às fontes de recursos utilizadas na repetição do processo 

produtivo. 

 

A pesquisa de campo mostrou que 83% dos entrevistados usam as sementes da 

colheita anterior para a continuação do processo produtivo no ano seguinte (gráfico 05), no 

que Tavares dos Santos (1978) identifica como a simples repetição do processo produtivo na 

mesma escala. 

 

 

O camponês é personificação da forma de produção simples de mercadorias, 

na qual o produtor direto detém a propriedade dos meios de produção – 

(terra, objeto de trabalho e outros meios de trabalho) – e trabalha com estes 

meios de produção. Esta combinação de elementos faz com que o camponês 

se apresente no mercado como vendedor dos produtos do seu trabalho, como 

produtor direto de mercadorias. Como produtor, venderá seus produtos para 

adquirir outros, qualitativamente diferentes, que possam satisfazer suas 

necessidades de consumo individual ou produtivo. (Ibidem, p. 69)  

 

 

Nesse sentido, no processo de trabalho camponês, ocorre a simples repetição do 

processo de produção na mesma escala repondo a cada ciclo produtivo os meios de produção 

e a força de trabalho necessária.  
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Gráfico 05: Obtenção de recursos para produção – município de Ribeirópolis, 

2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

De acordo com o gráfico 06 notou-se que no quesito da produção em sacos do 

chamado trinômio básico dos produtos camponeses, entre os entrevistados o milho é o 

primeiro, com 44% e a mandioca em segundo, com 41%. Na pesquisa de campo foi 

constatado que em ralação a área plantada com os produtos camponeses, é distribuída de 

maneira quase igual em tarefas: 35% de milho, 34% de feijão e 31% de mandioca. 

 

 

 

Gráfico 06: Produção/sacos – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 
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Para mostrar a mudança no uso do solo no espaço agrário do município de 

Ribeirópolis, nota-se que houve diminuição paulatina das terras de trabalho baseadas na 

produção de subsistência (milho, feijão e mandioca) em favorecimento das terras de negócio 

(monocultura e pastagens). O gráfico 07 permite identificar a diminuição na área colhida do 

feijão e da mandioca, produtos mais identificados com a produção camponesa. 

 

 

 

Gráfico 07: Área Colhida em ha – município de Ribeirópolis, 1975 - 2010. 

Fonte: IBGE – Pesquisa da Produção Agrícola Municipal, 1975, 1985, 1995, 2006, 2010. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

O gráfico 08 mostra-nos que como consequência da concentração de terras em 

Ribeirópolis, observa-se na forma de uso do solo do campo a seguinte situação: comparando a 

produção bovina com a produção de mandioca, milho e feijão em um período de 20 anos, 

observa-se um considerável aumento na produção bovina em detrimento da produção vegetal. 
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Gráfico 08: Orientação da agropecuária - município de Ribeirópolis, 1975 - 2010. 

Fonte: IBGE – Pesquisa da Produção Agrícola Municipal/Pesquisa da Pecuária Municipal, 1975, 

1985, 1995, 2006, 2010. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

O feijão colhido em 1975 que era de 101 toneladas, em 2006 e 2010 sofreu um 

decréscimo. A produção da mandioca em 1975 correspondeu a 6.200 toneladas; em 1985, 

baixou para 3.575 toneladas.  

 

Para afirmar a mudança no seu uso, com relação aos dados referentes à criação 

bovina, no período de 1975 até 1995 verificou-se pouca alteração, sendo mais evidente entre 

os anos de 2006-2010 com 14.040 e 17.887 cabeças de gado respectivamente apresentando 

um aumento de 27,4% no período. 

 

Em relação à utilização das terras entre os períodos de 1975 a 2006 no município, 

obteve-se uma redução nas lavouras temporárias, de 13% para 9,54%, e nas pastagens 

naturais, um aumento considerável. Já as pastagens plantadas mostram um nítido crescimento 

entre os anos de 1995/96 e 2006 passando de 43,0% para 56,17 % respectivamente, conforme 

exposto nas tabelas abaixo: 
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Tabela 05 

Utilização das terras - município de Ribeirópolis, 

1975 - 1996 

Formas de uso 
% de área 

1975 1985 1995/96 

Lavouras permanentes 

Lavouras temporárias 

Pastagens naturais 

Pastagens plantadas 

Matas e florestas 

Terras em descanso 

Terras produtivas não utilizadas 

0,0% 

13% 

23,7% 

60,2% 

0,2% 

0,0% 

2,9% 

0,2% 

13,2% 

21,0% 

59,8% 

3,4% 

2% 

0,4% 

0,5% 

9,7% 

36,1% 

43,0% 

7,9% 

1,1% 

1,7% 
 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Tabela 06 

Utilização das terras por estabelecimentos e área - município de Ribeirópolis, 

2006. 

Formas de uso N° Est. % Área (ha) % 

Lavouras permanentes 495 11,81 193 1 

Lavouras temporárias 1.102 26,29 1.825 9,54 

Forrageiras para corte 1.188 28,34 1.512 7,9 

Pastagens naturais 305 7,27 3.698 19,34 

Pastagens Plantadas 901 21,49 10.740 56,17 

Matas e/ou florestas 200 4,77 1.151 6 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Portanto, o quadro de tendência ao avanço de pastagens e consequentemente da 

pecuarização pode ser exposto pela diminuta quantidade de florestas e de áreas para lavouras 

margeando o município, enquanto é nítido o predomínio do uso por pastos, conforme a figura 

03 na página seguinte. 

 

 

 

 



76 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



77 
 

A propriedade individual da terra em Ribeirópolis predomina tanto no número de 

estabelecimentos quanto na área total. De acordo com a (tabela 07), observa-se que, no 

período de 1975 a 1996, houve um aumento tanto no número de estabelecimentos como na 

área explorada pelos proprietários. Portanto, o capital define a privatização e a consequente 

parcelização da terra como ações no processo de geração de um mercado fundiário, ao tempo 

que gera uma população sobrante no campo, para ser superexplorada em outros espaços. De 

acordo com Marx (1986) 

 

 

Pela natureza móvel que a terra aqui assume enquanto mera mercadoria 

crescem as mudanças de posse, de tal modo que, a cada nova geração, com 

cada partilha, a terra, do ponto de vista camponês, entra de novo como 

investimento de capital, isto é, que se torna terra comprada por ele. (Ibidem, 

p. 262). 

 

 

Em 1996 os proprietários exploravam 75,8% dos estabelecimentos e 97% da área 

total. No ano de 2006 passam a controlar quase a totalidade dos estabelecimentos (98,15%) e 

de área (99,73%). A categoria arrendatário no mesmo período estudado sofreu um decréscimo 

em estabelecimentos e área passando respectivamente de 14,8% e 1% em 1975 para 0,71% e 

0,08% no ano de 2006. Já a categoria ocupante chegou a ter o controle de 25,8% dos 

estabelecimentos em 1975 e caiu para 1,13% em 2006.  

 

A tabela 07 demonstra a predominância da propriedade privada da terra, levando a 

constatar que para os camponeses que foram expropriados desse meio de produção, outras 

formas de controle da terra ficam prejudicadas. 
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Tabela 07 

Condição do produtor por estabelecimento e por área - município de Ribeirópolis,  

1975/1985/1996 

 

Município Ribeirópolis 

Anos 1975 1985 1995/96 2006 

Estabelecimentos Est. % ha % Est. % ha % Est. % ha % Est. % ha % 

Proprietário 

Arrendatário 

Parceiro 

Ocupante 

59,4 

14,8 

0 

25,8 

96,8 

1 

0 

2,2 

61,5 

12,5 

0 

26 

97,7 

0,8 

0 

1,5 

75,8 

11,8 

0,2 

12,2 

97 

0,7 

0 

2,3 

98,15 

0,71 

0 

1,13 

99,73 

0,08 

0 

0,17 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96, 2006. 

Est.: Estabelecimento 

ha: Área 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Os dados apresentados acima sobre a situação fundiária e o avanço da reprodução 

das relações capitalistas no espaço rural do município de Ribeirópolis permitem-nos entender 

que o desenvolvimento industrial está conseguindo modificar o caráter da produção agrícola.  

 

Quando o capital avança redefinindo o quadro fundiário do campo, tendo por base 

o melhoramento das terras, gera-se uma concorrência entre os proprietários fundiários e 

grande parte da propriedade fundiária cai nas mãos dos capitalistas via transformação do uso 

do solo numa mercadoria. 

 

A venda ao desbarato da propriedade privada da terra, como nos faz lembrar Marx 

(2008), pode levar a dois caminhos ambos sob o domínio do capital.  

 

 

É necessário que esta aparência seja supra-sumida (aufgehoben), que a 

propriedade fundiária, a raiz da propriedade privada, seja completamente 

arrotada para dentro do movimento da propriedade e se torne mercadoria, 

que a dominação do proprietário apareça como a pura dominação da 

propriedade privada, do capital (...). É necessário que o monopólio se 

transmute em monopólio em movimento e inquieto – a concorrência; {que} 

a fruição ociosa do suor e do sangue alheios se transmute num comércio 

multiativo com os mesmos. Finalmente, é necessário que nesta concorrência 
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a propriedade fundiária mostre, sob a figura do capital, a sua dominação 

tanto sobre a classe trabalhadora, quanto sobre os próprios proprietários, na 

medida em que as leis do movimento do capital os arruínem ou promovam. 

(MARX, 2008, p. 75)  

 

 

Como enfatiza Marx (2008), a divisão da posse fundiária nega o grande 

monopólio da propriedade fundiária, apenas porque o universaliza sem atacar o fundamento 

do mesmo nem tampouco das leis do mercado e da propriedade privada.   

 

Para o autor a propriedade privada da terra repousa de um modo geral sobre o fato 

de ser dividida. No entanto, assim como a divisão da posse fundiária como tendência 

reconduz à grande propriedade como riqueza do capital, esta tem de progredir 

tendencialmente também em direção à divisão. Não como regresso à posse feudal, mas a 

mercantilização do solo e ao uso da agricultura capitalizada. 

 

 

Ali onde, portanto, a divisão do trabalho tem lugar, nada resta senão 

regressar ao monopólio numa figura ainda mais hostil ou negar\supra-sumir 

a própria divisão da posse fundiária. Mas isto não é o regresso à posse 

feudal, e sim a supra-sunção da propriedade privada na terra e no solo em 

geral. A primeira sunpra-sunção do monopólio é sempre sua universalização, 

o alargamento de sua existência. A supra-sunção do monopólio, que atingiu 

sua existência mais ampla e abrangente possível, é a sua completa 

aniquilação. A associação (Association), aplicada à terra e ao solo, partilha a 

vantagem da grande posse fundiária do ponto de vista nacional-econômico, e 

realiza primeiramente a tendência originária da divisão, a saber, a igualdade, 

assim como ela também coloca a ligação afetiva do homem com a terra de 

um modo racional e não mais (mediado) pela servidão, pela dominação e por 

uma tola mística da propriedade, quando a terra deixa de ser um objeto de 

regateio e se torna novamente, mediante o trabalho livre e a livre fruição, 

uma propriedade verdadeira e pessoal do homem. (Ibidem, p. 76) 

 

 

Ao analisar a realidade da Inglaterra, Marx pontuou que a grande posse fundiária 

assumiu um caráter industrial proporcionando ao proprietário e ao mesmo tempo capitalista, a 

máxima renda fundiária e máximo lucro possível do capital, representando o poder da 

indústria e do capital no interior da posse fundiária. O domínio da indústria constrange os 

monopólios da grande propriedade fundiária lançado-a na lei do mercado e da concorrência e 

a consequência é a fragmentação em muitas mãos. 
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O domínio do capital no campo pode levar à centralização e ao monopólio das 

grandes propriedades e/ou, dialeticamente o seu contrário, a fragmentação das terras por meio 

da compra e venda e por meio das heranças, intensificando um mercado de terras que em 

outros momentos levará à ruína dos pequenos proprietários e novamente ao movimento dos 

monopólios e a concentração fundiária, como pode ser visto no município de Ribeirópolis. A 

resultante é a tendência à aglutinação das propriedades pequenas e mais próximas, sufocadas 

em áreas restritas, o que se torna inviável perante à concorrência do mercado capitalista. É 

nesse contexto que ocorre a tendência à concentração fundiária, empobrecimento dos 

produtores camponeses e sua expulsão da terra. Posto por Marx (1986) a seguinte situação: 

 

 

Exatamente nessa forma, em que o preço do solo entra para o camponês 

como um elemento nos custos efetivos de produção, à medida que, com o 

posterior desenvolvimento dessa forma, no caso de partilhas por herança, 

recebe-se o solo por certo valor em dinheiro, ou, então, no caso de trocas 

constantes de dono, seja de toda a propriedade, seja de suas partes 

integrantes, o solo é comprado pelo próprio lavrador, em grande parte 

mediante empréstimos de dinheiro contra hipoteca (...) (Idem, p.260). 

 

 

Na pesquisa de campo, realizada entre os camponeses do município de 

Ribeirópolis, observou-se que em média 3,3 pessoas trabalham no estabelecimento, 

constituindo-se um número pequeno para dar conta do trabalho familiar. Segundo os 

camponeses entrevistados, os jovens estão indo se empregar nas fábricas resultando na falta 

de braços para trabalhar na lavoura. 30% dos entrevistados afirmaram que usam trabalho 

assalariado apenas no plantio, na colheita e para roçar o pasto. Os 70% que não usam 

trabalhadores assalariados explicam que um dos motivos é por terem pouca terra ou não 

poderem pagar. 

 

Nesse sentido, o uso do assalariamento nas propriedades não se dá nos moldes e 

em conformidade com a exploração da mais-valia por parte do proprietário. Os entrevistados 

afirmam também que esporadicamente vedem sua força de trabalhos em roças vizinhas. 

Portanto, esta prática representa a garantia do funcionamento da produção e reprodução das 

relações de produção familiar típico da economia camponesa. 
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O que se pode constatar é que a concentração de aproximadamente 48% das terras 

representando somente 5,19% dos estabelecimentos rurais do município, aliada ao processo 

de minifundização e da ociosidade de terras tem tirado as condições materiais mínimas de 

subsistência e de reprodução camponesa, tornando os trabalhadores da terra ainda mais 

assujeitados aos ditames do capital. 

 

O que ainda tem mantido uma pequena parte de pequenos produtores familiares 

no campo são outras fontes de renda. Dentro do universo dos trabalhadores pesquisados, são 

os mais velhos com média de idade de 55 anos de idade aqueles que se mantém somente 

trabalhando na terra. Os que ficaram no campo são os pais e avós dos jovens e das gerações 

limitadas pela impossibilidade de reprodução no campo. Como mostra o gráfico 09, a maioria 

desses trabalhadores possui a idade que varia entre 30 e 90 anos, sendo que 50% tem idade 

que varia entre 60 a 90 anos. 

 

 

  

Gráfico 09: Grupos de idade - trabalhador rural – município de 

Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

De acordo com o gráfico 10, 50% têm outra fonte de renda, como aposentadoria 

do FUNRURAL; 20% recebem o benefício do governo (Programa Bolsa família) e 30% se 

beneficia com emprego fora do estabelecimento. Esses últimos números representam aqueles 

50% 50% 
30 - 59 anos 

60 - 90 anos 
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que ainda mantêm a força de trabalho jovem no estabelecimento, ora trabalhando de alugado 

nas propriedades vizinhas, ora trabalhando nas fábricas, na cidade ou até no povoado. 

 

 

 
 

Gráfico 10: Outras fontes de renda – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Nem as pesquisas de campo e nem os dados secundários permitem dimensionar o 

número de trabalhadores do campo expropriados de seus meios de produção no município de 

Ribeirópolis. Entretanto, sabe-se que a territorialização do capital se sustenta na expropriação 

em razão da intensa minifundização/fragmentação e do aumento do controle da terra pela 

pecuária em detrimento da produção camponesa. Ao mesmo tempo, a subordinação da 

produção camponesa também se realiza em conformidade com as relações exploratórias do 

mercado capitalista galgadas na lei do valor de troca. Assim, transforma os camponeses em 

agricultores familiares inseridos na lógica do capital via subordinação à indústria de insumos, 

fertilizantes, maquinários e empréstimos bancários (ver figura 04). Capitaliza a renda da terra 

que é transferida para os credores que financiam a produção e exploram no seio familiar a 

força de trabalho, tornando-o mais penoso. Ocorre assim a transformação do fruto do trabalho 

camponês em mercadoria ou valor de troca alienando o mesmo da visão da totalidade 

metabólica de seu trabalho, ocasionando a desrealização do ser no trabalho familiar e na terra. 

Como alternativa, os trabalhadores migram para a cidade, em definitivo ou parcialmente, ou 

outros espaços a fim de garantirem as condições de sobrevivência, sua e de sua família. 

50% 

20% 

30% APOSENTADORIA DO 
FUNRURAL 

BOLSA FAMÍLIA 

EMPREGO 
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Figura 04: Uso de trator em atividade agrícola, município de 

Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de campo, set. 2011. 

 

 

Resta aos camponeses à alternativa da mobilidade de sua força de trabalho como 

moribundos, perambulando nos arredores das grandes propriedades vizinhas ou em 

municípios vizinhos em busca de trabalhos quase sempre temporários e precarizados, ou 

direcionando-se para a sede do município, ou para outros locais, em busca de melhores 

condições de vida. Nesses espaços, as luzes da razão citadina iluminarão as vidas dos 

“supérfluos” e míseros andarilhos do trabalho buscando infraestruturas como: escolas, postos 

de saúde, saneamento básico e especialização profissional com carteira assinada. A busca 

desse último elemento, às vezes, se dá no setor de serviços, como lojas, supermercados, na 

construção civil, mas na maior parte das vezes o que mais os atrai são as fábricas Fiação 

Têxtil Ltda., Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda. – Filial 04, e a 

recém-instalada Fábrica Starcom do Nordeste Ltda., no povoado Serra do Machado do 

município de Ribeirópolis. 

 

Logo, o camponês sai de seu lugar de origem e de sua unidade produtiva porque 

no campo não há condição de sua reprodução com a fragmentação das terras por meio de 

heranças, comercialização das terras, aumento da família, associado à sujeição a reprodução 

ampliada do capital via grandes propriedades. Pois, “o migrante temporário não migra pelo 

desejo de mudar, mas por ser a única alternativa de sobrevivência no mercado consumidor” 

(CONCEIÇÃO, 2005a, 3555). Apesar do aumento populacional, a estrutura fundiária no 

município de Ribeirópolis se mantém com a mesma concentração e a mesma produção, não 
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havendo nenhuma política de desconcentração fundiária, nem tampouco, ações concretas para 

a manutenção dos camponeses no campo.  

 

No contexto da “revolução verde” nos anos de 1960, e aqui no Brasil de forma 

mais efetiva a partir dos anos de 1970, a elaboração de políticas de desenvolvimento com 

“pacotes tecnológicos” e o discurso modernizador eleva a conciliação entre Estado e capital 

direcionando um maior controle da terra e do trabalho via propriedade privada dos mesmos, 

ao extrair renda e lucro. Nesse sentido, aumentam-se as contradições entre campo-cidade com 

nova divisão do trabalho. As relações de trabalho que se reproduzem galgam-se na 

subordinação da pequena produção ao mercado extorquindo a renda da terra ou 

assalariamento da força de trabalho que se torna “livre” dos meios de produção e “supérflua”, 

destruindo as condições de reprodução no campo para direcionar uma população sobrante 

como exército de reserva mobilizada para os quatro muros da fábrica. 

 

A leitura crítica apresentada neste capítulo permite compreender a realidade 

agrária brasileira (e em Ribeirópolis) – ancora-se nos conceitos de monopolização e 

territorialização do capital, enfatizando os processos de expropriação e reprodução camponesa 

e as tentativas de apropriação da renda da terra pelo capital. Assim, enfatiza, mesmo com o 

avanço do capital no campo, sobretudo o capital financeiro, e na cidade, sobretudo o capital 

industrial, a importância da agricultura camponesa para centenas de famílias das comunidades 

analisadas e da terra enquanto condição de reprodução social. 

 

Para garantir um maior controle da terra e do trabalho, sobretudo, disciplinando o 

movimento dos andarilhos do labor, o capital concilia-se com os aparelhos do Estado que 

elabora políticas modernizantes de desenvolvimento a serviço da manutenção do controle dos 

meios de produção por parte da classe capitalista, e a serviço da exploração mais efetiva dos 

territórios controlados pelo capital, sob o consenso forçado da melhoria das condições 

materiais a ser produzida pelo progresso.  

 

O capítulo que se segue apresenta uma discussão da funcionalidade do Estado no 

contexto das relações capitalistas de produção. Portanto, permite desvendar o processo em 

curso da apropriação valorativa do território pelo capital no município de Ribeirópolis. 
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CAPÍTULO II 

 

 

O ESTADO NO PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DO CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornando sustentável (enquanto permanecer historicamente 

sustentável) a prática metabólica de atribuir ao “trabalho livre” o 

cumprimento de funções rigorosamente econômicas numa condição 

incontestavelmente subserviente, o Estado é o complemento perfeito 

das exigências internas desse sistema de controle sociometabólico 

antagonicamente estruturado. (István Mészáros) 
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2. O ESTADO NO PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DO CAPITAL 

 

 

A máquina do Estado emerge sob as mesmas bases estruturais da sociedade 

calcada na propriedade privada e nas relações sociais de classes que a acompanham. Sua 

existência é conclamada para garantir a opulência de uma classe que explora outra, através de 

uma sistemática cisão entre os meios de produção e o produtor direto.  

 

Nesse sentido as ações e intervenções do Estado totalizam-se sobre as estruturas 

sociais mais abrangentes, via políticas “legais”, em prol da abertura dos territórios vantajosos 

para acumulação do capital, barbarizando a classe trabalhadora. 

 

Na leitura que se segue, será analisado como o Estado surge como força que 

sustenta a ininterrupta acumulação do capital preservando as estruturas sociais hierárquicas do 

poder de comando. E como as políticas de intervenções no espaço agrário e na cidade de 

Ribeirópolis/SE estão incluídas no processo mais geral da acumulação do capital a partir de 

ações desenvolvimentistas e modernizantes. 

 

 

2.1 O Estado e a reprodução das estruturas de classes 

 

 

Para entender as intenções por meio das políticas públicas travestidas de um 

discurso de bem-estar social por parte do Estado e do capital, é necessário um 

descortinamento da natureza do Estado e das ideias e dos discursos reproduzidos como 

universalmente aceitos por meio de instituições que produzem e reproduzem a ideologia da 

classe dominante. 

 

Pautaremo-nos no entendimento da existência do Estado de classe que emerge da 

estrutura material e objetiva da sociedade, portanto, expressando a estrutura de classes. 

Podemos encontrar a sustentação dessa concepção de Estado na obra de Marx e Engels. É 

preciso ter em vista apesar de não encontrarmos nas análises dos autores uma teoria, há várias 

reflexões analíticas que sustentam uma episteme sobre o Estado, principalmente em livros 
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como: “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”; “Crítica da filosofia do 

direito de Hegel”; “O 18 Brumário de Luis Bonaparte”; “A ideologia alemã” entre outros. 

 

Para Engels (1975), o Estado representa uma instituição que assegura à classe 

dominante a garantia da propriedade privada dos meios de produção, a reprodução de seus 

privilégios e o domínio sobre a classe trabalhadora através de um instrumento de controle 

social.  

 

O Estado, segundo o autor, é gerado não como um poder que se impôs a 

sociedade de fora para dentro, é antes um produto da sociedade quando esta chega a um 

determinado grau de desenvolvimento e de intensas contradições irremediáveis e 

irreconciliáveis com o aprofundamento da luta e antagonismos de classes. Assim, de acordo 

com o autor, para que essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorassem, 

fez-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade para manter os 

conflitos dentro dos limites da “ordem”. 

 

Diferente de Hegel que via o Estado racional e ideal que envolve uma relação 

justa e ética de harmonia entre os elementos da sociedade, ou seja, o Estado é eterno, 

transcendendo a sociedade como uma coletividade idealizada, Marx, ao contrário, colocou o 

Estado em seu contexto histórico e submeteu-o a uma concepção materialista da histórica, 

dizendo que emergindo das relações de produção o Estado não representava o bem comum, 

mas a expressão política da estrutura de classes inerentes à produção. O autor considerava as 

condições materiais de uma sociedade como a base de sua estrutura social e da consciência 

humana. Portanto, a forma de Estado emerge das relações de produção, não do 

desenvolvimento geral da mente humana ou do conjunto das vontades humanas. 

 

Assim, Marx & Engels (1978) consideram que não são os pensamentos e os 

desejos dos homens que fazem a vida e as circunstâncias materiais, são as condições 

econômicas que formam a base de todas as manifestações intelectuais da sociedade humana. 

Os pensamentos dominantes não passam da expressão ideal das relações materiais dominantes 

de modo que as expressões destas relações materiais dominantes, sobre a forma de ideias 

socialmente válidas, é que sustentam sua dominação de classe. 
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Em torno da apropriação da riqueza além da mais-valia, pela classe dominante, e 

da manutenção da estrutura de classes da sociedade, faz-se necessário um corpo de ideias que 

sejam aceitas e tomadas como verdades inquestionáveis e indiscutíveis para ocultar e 

dissimular o movimento do real que se dá pelas circunstâncias materiais econômicas 

produzidas coletivamente e apropriadas individualmente pela burguesia.  

 

 

Diante da emancipação da propriedade privada da essência comunitária, o 

Estado torna-se uma existência própria junto a sociedade civil e à margem 

dela; mas ele não é, no entanto, mais do que a forma da organização a que 

necessariamente se submetem os burgueses, tanto no interior como no 

exterior, para a mútua garantia de sua propriedade e de seus interesses. 

(MARX & ENGELS, 2007, p. 89)  

 

 

A relação capital x trabalho que se estabelece pelo sistema sociometabólico do 

capital requer a disponibilidade de uma enorme massa de força de trabalho sem acesso a 

meios para sua realização. Ao mesmo tempo, necessita naturalizar os valores da desigualdade 

e da exploração do trabalho pela burguesia para que seja aceito que “todos são iguais diante 

da lei”. Assim, se faz necessário um sistema ideológico que proporcione a reivificação 

cotidianamente desses valores na mente das pessoas. 

 

 

Aqui a questão crucial, sob o domínio do capital, é assegurar que cada 

indivíduo adote como suas próprias as metas de reprodução objetivamente 

possíveis do sistema. Em outras palavras, no sentido verdadeiramente amplo 

do termo educação, trata-se de uma questão de “internalização” pelos 

indivíduos – tal como indicado no segundo parágrafo desta seção – da 

legitimidade da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, 

juntamente com suas expectativas “adequadas”, mais ou menos 

explicitamente estipuladas nesse terreno. (MÉSZÁROS, 2005, p. 44) 

 

 

Para o autor, a questão crucial, na lógica do capital, é assegurar que cada 

indivíduo adote como suas, as metas de reprodução objetivamente possíveis do sistema. E 

assim, por meio das ideias burguesas trata-se de uma internalização da legitimidade da 

posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, ou seja, sua função é produzir tanta 

conformidade ou consenso quanto for capaz por meio de seus limites institucionalizados e 

legalmente sancionados. 
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Trata-se de dissimular a divisão social do trabalho sob a imagem da diferença de 

talentos e inteligências, privilégio “natural” dos bem-dotados através das noções de 

competências. Porquanto, a partir do momento em que os sujeitos sociais e políticos deixam 

de contar com o anteparo de um saber e de um poder anteriores e exteriores à sua práxis e são 

capazes de legitimar a existência de certas formas de dominação e representações desses 

mesmos sujeitos determinada pela separação entre trabalho e pensamento, é elaborado um 

discurso impessoal sobre a sociedade e sobre a política, a ideologia. 

 

Torna-se, dessa forma, como diz Marilena Chauí (1980), o discurso competente 

enquanto discurso do conhecimento, ou melhor, o discurso do especialista proferido de um 

ponto determinado da hierarquia organizacional que transmite ordens aos degraus inferiores 

que não se inspiram em ideias de valores, mas na suposta realidade dos fatos, na suposta 

eficácia dos meios de ação. Trata-se, pois, de um discurso instituído ou da ciência 

institucionalizada que tem o papel de dissimular sob a capa da cientificidade a existência real 

da dominação. 

 

István Mészáros, em seu livro Para além do capital
9
 revela que o Estado Moderno 

emerge sob a mesma nuança da difusão das estruturas econômicas do capital garantindo as 

bases objetivas cimentadoras enquanto controle político total sobre a divisão da sociedade em 

classes sociais abrangentes travestidas do denominador comum, qual seja um complicado 

sistema de divisão social hierárquica do trabalho. 

 

 

Portanto, é tanto mais revelador que o Estado moderno tenha emergido com 

a mesma inexorabilidade que caracteriza a triufante difusão das estruturas 

econômicas do capital, complementando-se na forma da estrutura 

totalizadora de comando político do capital. (MÉSZÁROS, 2006, p. 106) 

 

 

As ações que mantêm o funcionamento do sistema sociometabólico do capital se 

deve à estrutura legal do Estado Moderno, reproduzindo a desrealização do ser social via 

alienação do produto de seu trabalho, além de manter os meios de produção separados dos 

produtores que para Marx se caracterizava como o caracol e sua concha. 

                                                             
9
 MÉSZÁROS, István. Para Além do capital – rumo a uma teoria da transição. 2ª Reimpressão. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2006. 
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A emergência das instituições legais e políticas da sociedade, ou seja, o Estado é 

historicamente instituído paralelo ao surgimento da propriedade privada. Segundo Mészáros 

(2006), quanto mais a reprodução social se calcava sobre as bases da propriedade privada e da 

lei do valor mais institucionalmente articulado deve ser o papel totalizador da superestrutura 

legal e política. 

 

As determinações reivificantes do capital alteraram o significado da propriedade 

sob o julgo das relações capitalistas. Originalmente significava a relação de um ser humano 

com suas condições naturais de produção como pertencentes a ele, visando à reprodução do 

produtor dentro de suas condições objetivas de existência. 

 

No modo de produção capitalista, Mészáros expõe que o sujeito que trabalha não 

mais pode considerar as condições de sua produção e reprodução como sua própria 

propriedade. Passam a pertencer a um ser estranho, confrontando os produtores com suas 

próprias demandas e com suas necessidades subjugando-se aos imperativos materiais da 

mercadoria. A relação original entre o sujeito e o objeto da atividade produtiva é subvertida, 

reduzindo o ser aos status desumanizado de uma mera condição material de produção 

subjugado às exigências brutalizantes do processo de trabalho alienante. 

 

De acordo com Dutra Júnior (2010), o Estado capitalista está na perspectiva de 

tornar absoluta a exploração do trabalhador para que se realize o valor, e para isso o mesmo 

conta com o monopólio da coerção via burocracia, forças policiais e exército permanente. 

 

Nesse ínterim, a sociedade de classes arregimentada na divisão hierárquica do 

trabalho não está dissociada das contradições que a governa, qual seja a produção social da 

riqueza apropriada, por sua vez, individualmente pela classe que se beneficia do Estado como 

instrumento regulador do processo de exploração do trabalho e da acumulação do capital nos 

territórios que lhes aprouvera. É nessa ótica de defesa da propriedade privada e das relações 

sociais que a acompanham que Dutra Júnior cita: 

 

 

(...) o Estado é uma força no sentido da manutenção do status quo. A 

generalidade é que o Estado é sempre um instrumento de classe, logo a sua 

existência só tem sentido enquanto for necessária a exploração (e a 
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supremacia hegemonia de uma classe dominante) no contexto da luta de 

classes. (Ibidem, p. 21) 
 

 

Segundo Harvey (2006), o Estado capitalista não pode ser outra coisa que 

instrumento de dominação de classe se organizando para sustentar a relação básica entre o 

capital e o trabalho. Assim, o autor chama a atenção do papel crucial do Estado a 

desempenhar na sustentação e na estabilidade do processo de acumulação do capital através 

do direito da propriedade privada dos meios de produção e da força de trabalho, do 

cumprimento dos contratos, da proteção dos mecanismos de acumulação, da eliminação das 

barreiras para a mobilidade do capital e do trabalho e a estabilidade do sistema monetário.  

 

 

2.2 A ação do Estado nos territórios capturados pela acumulação capitalista 

 

 

De acordo com o desenvolvimento desigual e combinado, o sistema 

sociometabólico do capital se reproduz capturando os territórios estratégicos que ofereçam 

maiores lucros para a manutenção do ciclo produção, distribuição, circulação e consumo na 

lógica da divisão social e territorial do trabalho. 

 

Portanto, o avanço do processo de acumulação se dá pela expansão da relação 

mercadoria-valor que se pauta na mercantilização de trabalho e dos espaços produzidos em 

seu rastro. Nesse sentido, a tendência como fim em si mesmo de o capital necessitar reinvestir 

seu excedente de mais-valia em novos territórios que propiciem a reprodução do ciclo 

dinheiro-mercadoria-mais dinheiro (acrescido da mais-valia) eleva a contradição dos limites 

últimos dessa expansão para todo o globo. 

 

Para manter a insaciável corrida da reprodução e da acumulação do capital, o 

Estado apresenta-se como a mais perfeita e única forma legal de controle político sobre a 

incontrolabilidade do sistema sociometabólico antagonicamente estruturado que, de acordo 

com Mészáros (2006), é vital para manter sob controle os antagonismos tornando sustentável 

a prática metabólica do trabalho livre na condição de subserviência reforçando a dualidade na 

divisão hierárquica/estrutural do trabalho.   
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O Estado se coloca como instrumento regulatório em favor do controle 

sociometabólico do sistema do capital abrindo espaços de acumulação. De modo que a 

acumulação do capital por meio da troca de mercado fixadora de preços floresce melhor no 

âmbito de certas estruturas institucionais da lei, da propriedade privada, do contrato e da 

segurança da forma-dinheiro (HARVEY, 2004, p. 79)
10

 

 

Este mesmo autor chama a atenção do “imperialismo capitalista”, segundo o qual 

há uma fusão contraditória entre os interesses da política imperial de Estado (domínio de um 

território com capacidade para mobilizar recursos naturais e humanos); e os interesses “dos 

processos moleculares de acumulação do capital no espaço e no tempo” (domínio do capital 

mediante a produção da troca, dos fluxos de capital, de moeda e de recursos humanos). 

 

Para isso, o autor entende que as práticas imperialistas, do ponto de vista da lógica 

capitalista, estão de acordo com a exploração das condições geográficas desiguais da 

acumulação do capital aproveitando as “assimetrias” advindas das relações espaciais de troca 

expressas por forças monopolistas espacialmente articuladas com práticas extorsivas na 

extração de rendas monopolistas (ibidem, p. 35) 

 

Assim, a produção do espaço de acordo com o desenvolvimento desigual se dá 

pela combinação articulada de territórios ricos em detrimentos de outros. Essa produção se dá 

não somente de acordo da diferenciação dos recursos naturais e das vantagens de localização. 

Mas, sobretudo, pela maneira desigual em que a riqueza e o poder se tornam concentrados em 

certos lugares decorrentes de relações assimétricas de troca (ibidem, p. 35)  

 

É, portanto, nesse ponto que o Estado político atua, preserva os padrões de 

assimetrias espaciais de troca em favor da acumulação do capital de forma vantajosa ao tempo 

que preserva as estruturas de classes institucionalmente burguesas.  

 

 

Impelidos pela concorrência capitalista individual buscam obter vantagens 

competitivas no interior dessa estrutura espacial, tendendo portanto a ser 

atraídos ou impelidos a mudar para os locais em que os custos sejam 

menores ou as taxas de lucro maiores. O capital excedente de um lugar pode 

                                                             
10 HARVEY, David. O novo imperialismo. 3ª ed. Edições Loyola: São Paulo, 2004. 
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encontrar emprego noutro lugar em que as oportunidades de lucro ainda não 

foram exauridas. (ibidem, p. 83) 

 

 

Nesse sentido, por meio da redução no custo de transporte e mudanças políticas de 

governos em favor de cobrir parte dos custos do capital fixo necessário a mobilidade do 

capital (pontes, armazéns, estradas e energia), o Estado contribui para uma mobilidade 

geográfica da produção em busca da força de trabalho de baixa remuneração facilmente 

explorada, de recursos naturais, de terra barata e de infraestruturas coincidindo com abertura 

de novas oportunidades de emprego lucrativo de capital excedente nos territórios capturados 

pelo capital. 

 

A sobreacumulação num dado território representa uma condição de excedente de 

trabalho e excedente de capital e/ou capacidade produtiva em que faltam oportunidades de 

investimento produtivo e lucrativo. Dessa forma esse excedente necessita deslocar-se 

espacialmente por meio da abertura de novos mercados em busca de novas capacidades 

produtivas que ofereçam a garantia do lucro, da realização do valor e, portanto, da 

acumulação. 

 

 

Se existem num dado território (tal como uma Nação-Estado ou uma região) 

excedentes de capital e de força de trabalho que não podem ser absorvidas 

internamente (seja mediante ajustes geográficos ou gastos sociais), é 

imperativo enviá-los a outros planos onde possam encontrar novos terrenos 

para sua realização lucrativa, evitando assim que se desvalorizem. (Ibidem, 

p. 99) 

 

 

Para assegurar a produção do espaço e de forma diferencial nos lugares, o Estado 

como instrumento que representa uma classe, a burguesia, a serviço da criação de mais 

espaços de acumulação para contingência do capital, promove na ceara da criação de 

infraestruturas físicas e sociais, o “aprimoramento intelectual” do trabalhador com os valores 

burgueses de qualificação e dos interesses culturais tornados aceitos universalmente para 

serem reivificados e submetidos aos ritmos da superexploração do capital.  

 

Nesse contexto, para entender o processo de acumulação capitalista no espaço 

geográfico de Ribeirópolis, busca-se entender os motivos e as ações do Estado que favoreceu 
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o deslocamento de plantas industriais da região Sul e Sudeste (Vulcabrás/Azaléia-SE, 

Calçados e Artigos Esportivos Ltda. – Filial 04 e a Starcom do Nordeste Ltda.), além da 

Fiação Têxtil Ltda. pertencente à empresários da Região Nordeste enquanto capacidade 

produtiva excedente deixando em seu rastro bolsões de desempregos em seu lugar de saída 

para favorecer-se com vantagens lucrativas (força de trabalho barata, terra barata, 

infraestrutura e isenção de impostos) em um pequeno município da menor unidade federativa 

da União, no estado de Sergipe. 

 

Há de se compreender também como o capital vai produzindo uma nova síntese 

dialética entre campo e cidade através dos monopólios e de sua territorialização no campo via 

modernização e tecnologização do processo produtivo, subordinando as relações de produção 

ao mercado, sobretudo com o avanço das pastagens e da pecuária no município dificultando a 

reprodução das condições de existência dos pequenos camponeses, de modo que a geração 

dos jovens se torna “supérflua” pronta para seguir a trilha exploratória do capital. Conforme 

afirma Harvey (2004): 

 

 

O capital também pode se apropriar de “reservas latentes” de um 

campesinato ou, por extensão, mobilizar mão de obra barata de colônias e 

outros ambientes externos. Se isso não der certo, o capitalismo pode usar 

seus poderes de mudança tecnológica e investimentos para induzir ao 

desemprego (dispensa), criando assim, diretamente, um exército industrial de 

reserva de trabalhadores desempregados. Esse desemprego tende a exercer 

uma pressão de baixa sobre as taxas de salário e abrir assim novas 

oportunidades de emprego lucrativo do capital. (HARVEY, 2004, p. 118) 

 

 

Nesse sentido, o Estado, no Brasil, a partir dos anos de 1970 e 1980 enquanto 

braço do capital, cumpre suas ações via criação de órgãos e políticas “desenvolvimentistas” e 

“modernizantes” com os chamados “pacotes tecnológicos” inseridas no processo mais geral 

de acumulação capitalista mantendo a força de trabalho camponesa e a terra sobre o controle 

da extração do lucro e da renda. 

 

Pois, com relação a “garantir a propriedade” e “guardar o pobre estritamente para 

o trabalho” são objetivos que têm de permanecer como propósito permanente do sistema pelo 

tempo que o modo de produção capitalista e seu Estado sobrevivam. (MÉSZÁROS, 1989, p. 

104) 
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Em relação à cidade nota-se que a década de 1970, quando o Brasil caminha para 

sua urbanização, o Estado também intervém na produção do espaço urbano. Seja através das 

leis de zoneamento e parcelamento do solo, seja através do investimento direto em 

infraestrutura e produção de bens de consumo coletivo (CARLOS, 2008, p. 190). Dessa 

forma, viabiliza-se a produção e acumulação capitalista regulando os custos da força de 

trabalho por meio da casa própria via Programa social “Minha casa Minha vida”, Bolsas 

sociais como o “Bolsa Família”, além de infraestruturas urbanas (água, luz, esgoto, telefone, 

transporte, escolas, hospitais, entre outras) mantendo os celeiros de força de trabalho no limite 

da sobrevivência prontos para servir ao poder impessoal do capital, conforme será discutido 

no capítulo subsequente. 

 

Em relação ao campo, as políticas de Estado, desde o período do início da 

industrialização nos anos de 1930, trazem o discurso desenvolvimentista no parâmetro da 

dualidade do “atraso”. Nos anos de 1990, com a implementação de políticas neoliberais 

arregimentadas nos pacotes de desregulamentações do Consenso de Washington, as 

imperfeições das relações sociais “retrógradas” do campo, segundo os discursos oficiais 

precisariam ser superadas civilizadamente pelo progresso do agronegócio e da extensão das 

relações impessoais do valor-mercadoria no campo. Em seu percurso, os programas 

modernizantes abrem espaços para a reprodução do capital deixando um rastro bárbaro em 

seu caminho de fome, miséria, expropriação, expulsão e destruição da condição de vida do 

homem do campo. O item que segue abordará esta questão. 

 

 

2.3 O Estado e suas intervenções no espaço agrário  

 

 

O Estado como braço do capital facilita a criação dos Polos de crescimento e 

desenvolvimento mobilizando o capital monopolista mundial e a força de trabalho para sua 

acumulação. Ora, o capital se expande apropriando os territórios de sua reprodução gerando 

os territórios da opulência e contraditoriamente os territórios da miséria. Este coloca uma 

imensidão da sua fonte de valor real de reprodução em mobilidade espacial e temporalmente.  

Dentro do contexto da divisão social e territorial do trabalho os trabalhadores são desprovidos 

de quaisquer meios de produção e autonomia restando apenas sua força de trabalho para ser 

explorada.  
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Os elementos mais visíveis de uma estratégia de mobilidade forçada da qual o 

capitalismo contemporâneo se utiliza, para determinar uma peregrinação histórica dos 

despossuídos, são a mecanização e parcelização das terras gerando o êxodo rural e a 

proletarização, forçando o trabalhador ao deslocamento constante em busca de empregos e 

formações profissionais sendo imposto aos mesmos, variações na duração, intensidade e 

produtividade do trabalho sobre condições limites do mínimo necessário à sua reprodução. 

 

Apesar de o processo de modernização na década de 1970 ter promovido o avanço 

das forças produtivas (máquinas, equipamentos e insumos) juntamente com um conjunto 

variado de programas e projetos governamentais para distribuir recurso, o progresso técnico-

científico não atingiu a todos. Acabou gerando a expropriação e a expulsão daqueles que não 

tinham condições de competir com os médios e grandes produtores, não mudando a arcaica 

estrutura fundiária e as relações de trabalho.  

 

Órgãos de extensão rural no país são criados para veicular a ideia de que a forma 

com que produziam e viviam era atrasada e responsável pelos baixos rendimentos e 

consequentes dificuldades de viver da terra. A solução seria substituí-la por técnicas 

modernas, utilizando o crédito rural para consumir produtos industrializados como caminho 

para promover a melhoria de vida. 

 

A industrialização da agricultura subordinada às exigências capitalistas de 

aplicação do capital urbano-industrial com intensificação da utilização de máquinas, 

implementos e insumos de origem industrial provoca uma proletarização crescente do 

trabalhador rural, mostrando que o Estado fortalece o capitalismo tornando o campo 

consumidor dos produtos da indústria e da cidade, ao tempo que garante um exército 

industrial de reserva via êxodo rural permitindo maior exploração do trabalho. 

 

Empenhado em acelerar a modernização da agricultura, o Estado assumiu mais o 

projeto extensionista difundindo o modo de extração do lucro capitalista do que em políticas 

públicas para manutenção do pequeno produtor familiar no campo. O Estado fomentou 

programas e projetos implementados em Sergipe (Polonordeste, Projeto Sertanejo, Baixa 

Renda, Convivência do Homem com a Seca, Chapéu de couro, Campo Verde e Pró-Sertão, 

entre outros) - políticas assistencialistas de cunho emergencial - obtendo resultados modestos 

para as questões sociais (ver Anexos B e C).  
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Portanto a urbanização crescente associada à industrialização que se intensificou 

na década de 1970, provocando grande demanda de produtos agrícolas do campo e tendo na 

sua modernização uma saída de acordo com as ideias dominantes, resultou do aumento das 

forças produtivas associada ao maquinário, o que geraria maior produtividade favorecendo o 

abastecimento das cidades.  

 

As grandes unidades produtivas pelo país, sobretudo, no Nordeste foram 

beneficiadas pelo crédito subsidiado e incentivos fiscais, especializando-se na atividade 

criatória e de produção para exportação, e as pequenas propriedades, mantidas à parte do 

processo modernizador, distanciaram-se tecnologicamente aprofundando as desigualdades. 

 

 

A ação do Estado neste contexto era para orientar a modernização da 

agricultura, buscando sua integração ao novo circuito produtivo, ou seja, ao 

complexo agroindustrial e criando as condições favoráveis para a 

consolidação do modelo de desenvolvimento capitalista dependente, liderado 

por empresas estrangeiras e firmando a internacionalização crescente do 

mercado interno. (LISBOA, 2007, p. 119) 

 

 

O I PND (1972 a 1974), orientado na agricultura moderna empresarial do Centro-

Sul, mostrava a necessidade da agricultura nordestina em adotar medidas de racionalização 

com irrigações, modernização da estrutura de comercialização e introdução de pesquisas 

agrícolas para criação de novas tecnologias; ele corrobora com a ideia de que a modernização 

da agricultura tornaria dispensável a reforma agrária. 

 

Já o II PND, na década de 1980, que tinha preocupação com a balança de 

pagamento e o setor agropecuário, ganhava prioridade, colocando o Brasil no contexto da 

divisão internacional do trabalho como supridor de alimentos e matérias-primas agrícolas 

incorporando áreas de fronteiras (Centro-Oeste, Amazônia e Vales úmidos do Nordeste) e 

modernização das áreas já incorporadas ao mercado. 

 

Diante do conjunto de Programas e pacotes tecnológicos do Estado para o campo, 

o estado de Sergipe, em especial o município de Ribeirópolis, foi contemplado em 1975 com 
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o Projeto de Produção de Alimentos e Melhoria do Estado Nutricional (Baixa Renda)
11

 que 

objetivava elevar a renda, através do aumento da produção agrícola e, como consequência a 

melhoria do estado nutricional das famílias rurais de baixa renda. 

 

Em 1976, a SUDENE criou o Projeto Sertanejo
12

, visando interferir na zona 

semiárida do Nordeste a fim de tornar sua agricultura resistente às secas com pequenas e 

médias açudagens e poços. No município de Ribeirópolis, que fazia parte do polo de Nossa 

Senhora da Glória, havia uma ineficiência no sentido de utilização mais efetiva das reservas 

de água em atividades produtivas, sobretudo, nas áreas de pequenas irrigações em pequenas 

propriedades. Verificou-se ainda uma intensificação da produção pecuária através dos 

projetos de financiamentos para a aquisição de animais como o gado bovino. 

 

No período de 1983 a 1987, o Governo João Alves Filho adapta o Projeto 

Sertanejo para a realidade do estado de Sergipe criando o Projeto “Chapéu de Couro”
13

 e 

priorizando o combate à seca como programa de campanha política, fato que o levou ao cargo 

de Ministro do Interior. Portanto, foram construídas cisternas, barragens, barreiros, poços e 

cacimbas e tecnologia de produção adequada à realidade do clima local. O projeto teve como 

meta de abrangência a região do estado classificada como Agreste e Semiárido da qual 

Ribeirópolis faz parte, mas não foi possível atender a população ribeiropolense pela malha de 

adutoras de modo que a Adutora do Agreste corta o semiárido com seus 57 km de extensão, 

sem chegar a este município. 

 

O Projeto Campo Verde
14

, criado pelo Governador Antônio Carlos Valadares 

(1987-1991), constituiu-se num prolongamento do Projeto anterior, porém de menor porte que 

aquele. Delegado o papel de coordenar a formulação do projeto à Secretaria de Estado do 

Planejamento – SEPLAN/SE e ao Instituto de Economia e Pesquisas – INEP, o projeto 

objetivava, segundo a proposta, um compromisso com a legião de desempregados tanto no 

                                                             
11

 PESQUISA DE CAMPO. Visita à biblioteca da Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN/SE. 

Aracaju, outubro de 2011. 
12 Ibidem. 
13

 SERGIPE. Chapéu de Couro: apoio ao pequeno produtor rural – Baixa Renda. Secretaria de Estado da 

Agricultura – SAGRI. Governo do Estado de Sergipe, João Alves Filho. Aracaju, 1985. 

Idem. Projeto Chapéu de Couro (documento-relatório). Governo “Mãos à obra”. João Alves Filho. Aracaju, 

1993. 
14

 Idem. Projeto Campo Verde. Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN/SE. Governo do Estado de 

Sergipe, Antônio Carlos Valadares. Aracaju, 1988. 
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campo quanto na cidade; mais agressividade no campo do emprego e geração de renda; maior 

dispêndio no campo da educação, saúde, e por excelência, da habitação; além de criar novos 

impulsos para o setor industrial com ênfase na consolidação do Complexo Industrial de Base 

– CIB para modernizar a economia sergipana. 

 

De acordo com Reis (1991), o projeto Campo Verde serviu de canal para repasse 

de recurso a municípios com os quais o governo se identificava, não passando, então, de 

instrumento de barganha política.  

 

Referindo-se a uma avaliação destes programas no Brasil, Lisboa (2007) faz uma 

análise de que o que se observou foi um fortalecimento da agricultura de exportação dos 

médios e grandes produtores, uma vez que eles dispunham das condições de apropriação do 

sistema de créditos, afirmando a tendência de valorização das suas terras, fato que contribuiu 

para a intensificação da expropriação e das desigualdades sociais no espaço agrário 

nordestino. 

 

A partir dos anos 1990 as políticas públicas para o campo ganharam uma 

abordagem territorial com referência ao desenvolvimento local levantando suas 

potencialidades e carências específicas na tentativa de superar os entraves criados pelas 

políticas de tipo setorial. 

 

O pacote de medidas publicado pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), denominado Consenso de Washington, promove ajustes 

macroeconômicos e reformas estruturais dos países em desenvolvimento para se chegar ao 

desenvolvimento. Dentre o receituário, a disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, 

investimento estrangeiro direto, programa ampliado de privatizações e desregulamentações 

das legislações. 

 

Em 31 de julho de 1994, o Banco Mundial publica o relatório n° 11.783-BR 

abordando recomendações e diagnósticos das políticas agrícolas brasileiras, sendo necessária 

uma mudança de enfoque com relação às políticas anteriores, entre as quais, colocar em um 

primeiro plano o mercado e o senso empresarial como elementos diretores da nova dinâmica e 

reduzindo o papel do Estado nas questões sociais. 
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Assim, adotam-se mudanças na política de Reforma Agrária abandonando a 

desapropriação e adotando mecanismos de mercado instituindo o Banco da Terra para o 

sistema de compra e venda entre proprietários e demandantes, tendo como público alvo a 

promoção de uma agricultura familiar empresarial integrada ao mercado. O Estado é chamado 

sempre quando pode para aliviar a pobreza rural através da garantia mínima de infraestrutura 

e programas compensatórios “impedindo” o surgimento de zonas de conflitos sociais. Com o 

controle da terra pelo mercado via pacotes de desregulamentações dos anos de 1990 no Brasil, 

Lima (2010) entende que:  

 

 

A mercantilização da terra integrou o conjunto de prioridades preconizadas 

pelo Banco Mundial e pressupunha a generalização de um mercado de terras, 

mediado pelo Estado. 

(...) Ou seja, a redistribuição de terras que acompanhou o conjunto de 

orientação do Banco Mundial e que se fez presente em políticas públicas 

como o Projeto Sertanejo, POLONORDESTE e Projeto Nordeste e que já 

continha em seu escopo o estímulo à negociação financeira da terra, em 

detrimento da desapropriação pelo interesse popular, transforma-se, 

definitivamente, num modelo de reforma agrária de mercado. (ibidem, p. 54) 

 

 

Fica evidente a intenção do novo enfoque das políticas para o campo travestida do 

Novo Mundo Rural
15

 enfatizando a mercantilização da terra, por meio da compra regularizada 

e da força de trabalho sob a égide da divisão de classes entre empresários familiares de um 

lado e proletários de outros. 

 

 

Em resumo, a questão agrária, impossível de se resolver, no interior do 

sistema capitalista, é desconsiderada, e se substitui, como paradigma de 

implementação de políticas públicas e de interpretação dos problemas do 

meio rural, por uma questão do desenvolvimento, que se enuncia em termos 

muito diferentes: diversificação produtiva, pluriatividade, transformação do 

pequeno produtor em empresário rural, capacitando-o para contribuir melhor 

com a acumulação do capital, implementação de políticas de 

desenvolvimento baseadas em mecanismos de mercado, busca de consensos 

entre classes sociais, participação popular e substituição de enfoques 

setoriais por outros territoriais. (GOMEZ, 2006, p. 73) 

                                                             
15

 Enfoque do campo como espaço promotor de desenvolvimento, geração de emprego e renda, sob o olhar da 

superação do atraso via pacotes de modernização dos anos de 1990 em diante. No entanto, o que diferencia essas 

políticas públicas é assentar-se no projeto da “Terceira Itália” calcada no protagonismo do desenvolvimento rural 

integrado, qual seja o oferecimento das potencialidades locais dos atores sociais. Para isso, necessário se faz uma 

diversificação produtiva no campo, a transformação do pequeno produtor em empresário rural e consensos entre 

as classes.  
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No período 1995-1998, no Governo de Albano Franco, ressalta-se o Projeto de 

Apoio às Famílias de Baixa Renda da Região Semiárida de Sergipe (Pró-Sertão)
16

 resultante 

de um acordo de empréstimo entre o governo do Estado e o Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA). O projeto implantado no ano de 1995, em 17 municípios 

sergipanos, incluído aí Ribeirópolis. As ações neste foram desenvolvidas junto a 15 famílias 

assistidas com distribuição de sementes; instalação de unidades de demonstração e 

recuperação; construção de cisternas e ampliação de outras; implantação de campo de 

pesquisa. Já as atividades a serem efetuadas em 1997 foram o peixamento de açude; 

construção de cisternas; treinamento de pedreiros; perfuração e instalação de poços artesianos; 

eletrificação; capacitação para microempresários. 

 

Como vários outros projetos de incentivo a expansão do capitalismo no campo, 

este se tornou um incentivo a microempresários por meio do projeto geral de extensão técnica 

que se deu por um trabalho mesclado de organização/extensão/assistência técnica realizada 

pelos técnicos da ENDAGRO juntamente aos pequenos produtores e/ou assentados com 

grande polaridade do público beneficiário. 

 

Em 1996 cria-se o PRONAF
17

 – Programa Nacional de Fortalecimento de 

Agricultura Familiar – instituído em 18 de junho de 1996 através do Decreto Presidencial nº 

1.946, propondo apoiar o desenvolvimento rural, tendo como fundamento o fortalecimento da 

agricultura familiar como segmento gerador de emprego e renda, de modo a estabelecer um 

padrão de desenvolvimento sustentável que visava ao alcance de níveis de satisfação e bem-

estar de agricultores e consumidores, no que se refere às questões econômicas, sociais e 

ambientais, de forma a produzir um novo modelo agrícola nacional. Também busca garantir 

aos que estão no meio rural, condições semelhantes àquelas que outros segmentos produtivos 

têm no meio urbano. 

 

Ao avaliar o Documento Base do PRONAF, segundo o qual tem umas das 

diretrizes em viabilizar a produção, beneficiamento, industrialização e comercialização de 

                                                             
16

 SERGIPE. Projeto de Apoio às famílias de Baixa Renda da Região Semiárida de Sergipe – Pró-Sertão: 

Relatório Final. Secretaria de Estado da Agricultura – SAGRI. Governo do Estado de Sergipe, Albano Franco. 

Aracaju, outubro de 2003. 
17

 Qualquer agricultor familiar (proprietário, meeiro, parceiro, arrendatário, pescadores artesanais, extrativistas e 

aquicultores) poderá ter acesso ao recurso para financiamento, capacitação e profissionalização desde que 

explore área de até 4 módulos fiscais, utilize mão de obra familiar, no mínimo 80% de sua renda bruta seja 

proveniente da agricultura e o agricultor resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo. 

(BRASIL - MDA, 2011) 
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produtos oriundos da agricultura familiar mediante o acesso ao crédito e à tecnologia, Almir 

Bispo dos Santos (2001) entende que o programa favorece a agroindústria, sendo a maior 

parte do crédito aplicado na aquisição de insumos agrícolas. Da mesma forma a diretriz que 

diz sobre a redução de processos burocráticos e decisórios entre agricultores familiares e suas 

organizações e as instâncias governamentais é comprometida no processo de aquisição do 

crédito nos bancos pelos pequenos produtores. 

 

De acordo com o autor, no programa é sugerido que se apresente como garantias 

às instituições bancárias financiadoras, o penhor da safra para o crédito de custeio e o penhor 

cedular ou a alienação fundiária do bem financiado, quando se tratar de crédito para 

investimento
18

. Além do que pode ser exigido o aval cruzado em que os agricultores, em 

conjunto, solicitam um empréstimo em que todos se tornam avalistas de cada um, e o Fundo 

de Aval Municipal, em que a Prefeitura coordena a organização dos beneficiários. 

 

Alexandrina Luz Conceição (2005a) pontua que o Estado brasileiro passa a 

assumir na década de 1990 o exercício de políticas de gestão social para o espaço rural no 

Governo Itamar Franco, por promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo criado em 

1994 o PROVAP – Programa de Valorização da Pequena Produção Rural como uma política 

transitória passa a estabelecer o financiamento a partir de definições de categorias de 

produtores rurais, através de recursos do BNDES, considerado o embrião para a criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1996. 

 

Para Conceição (2005a), o PRONAF foi designado para o atendimento dos 

“agricultores familiares”, categoria que passa a inserir diferentes produtores, com a finalidade 

de promover crédito agrícola e apoio institucional às categorias de pequenos produtores rurais 

que vinham sendo alijados das políticas públicas ao longo da década de 1980 e encontravam 

sérias dificuldades de se manter na atividade. 

 

Segundo a autora, o PRONAF vem passando por diversas alterações. Desde 1999 

deixou de fazer parte do Ministério da Agricultura e passou a estar diretamente ligado a 

                                                             

18
 Os créditos de custeio são aqueles que se destinam à compra de insumos (adubos, por exemplo), sementes ou 

serviços. Servem também para o plantio das lavouras ou para compra de rações para animais. Já os créditos para 

investimento são aqueles dirigidos à compra de bens duráveis (tratores, máquinas e implementos, por exemplo) 

ou à realização de benfeitorias, como matrizes, cercas, silos ou estábulos. 
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Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT), de modo que a linha de crédito deixa de 

estar direcionada pela unidade de referência municipal, e passa a estar associada à categoria 

de “desenvolvimento territorial”.  

 

 

Os novos discursos se pautam na crítica da trajetória assumida pelos 

Programas de Desenvolvimento Rural Integrados – PDRI´s. O olhar que se 

lança não tem como mérito à crítica as contradições que implica o caráter 

estrutural do desenvolvimento desigual no capitalismo, mas, na estrutura da 

gestão, no que se relaciona aos problemas emanados da política do meio 

ambiente. (CONCEIÇÃO, 2005a, p. 3553)  

 

 

Na mesma linha de estudo, Vanessa Paloma Alves Rodrigues (2010) defende que 

no Brasil a partir dos anos noventa, do século passado, nos Governos de Fernando Henrique 

Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva, os intelectuais orgânicos a serviço do Estado vêm 

afirmando que a agricultura como atividade produtiva tem diminuído sua importância na 

geração de emprego e ocupação. E, portanto, o espaço agrário brasileiro vem sendo dominado 

por atividades econômicas e produtivas fora da esfera do cultivo da terra, denominadas de 

pluriatividade, considerada por teóricos, especialmente o denominado Grupo de 

Campinas/SP, como uma atual estratégia de reprodução social e econômica das famílias 

rurais. Nesta ótica, a autora chama a atenção que para as políticas públicas “a questão 

principal do campo não reside mais na terra mais na garantia de possibilitar uma política de 

crédito para financiamento de projetos que subsidiem apenas possibilidades de empregos” 

(RODRIGUES, 2010, p.03).  

 

As diversas políticas públicas voltadas a produção familiar, a exemplo das 

políticas de financiamento e crédito como o PRONAF, coordenadas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), e os Planos de Desenvolvimento Territorial vem sendo 

absorvidas  rapidamente segundo Rodrigues (2010) por  muitos  segmentos da comunidade 

acadêmica e do governo, como um meio transformador, vistos como possibilidade de gerar o 

“desenvolvimento rural”, um  meio  concreto  de  inclusão  social  para  amplos  segmentos  

da  produção  familiar brasileira. No entanto,  
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(...) na contramão do discurso dessas políticas, várias pesquisas vêm 

sinalizando que as políticas públicas de financiamento bancário via crédito e 

investimentos, antes de significar a garantia da autonomia da unidade de 

produção camponesa, tem imposto aos camponeses à inserção ao mercado. 

A integração ao mercado tem direcionado a perda da terra afetando toda a 

base de reprodução da família, e uma consequente redução do espaço 

familiar, e em certa medida, tem provocado a sua subsunção ao capital uma 

vez que ele vai sendo absorvido ao trabalho assalariado.  (ibidem, p.03) 

 

 

O PRONAF torna-se um programa governamental, com o discurso de uma 

política integrada de desenvolvimento sustentado para o meio rural brasileiro, com a 

promessa da absorção da mão de obra ociosa e da geração da riqueza produzida, sendo que 

em Sergipe tem tido abrangência a cada ano, se espalhando por quase todo estado. Entretanto, 

Conceição (2005a) e Rodrigues (2010) sinalizam que essa política tem pequeno alcance entre 

o universo de miseráveis esquecidos, os produtores familiares enquadrados como agricultores 

periféricos, de baixíssima renda, principalmente os das regiões semiáridas que detém um dos 

maiores bolsões de pobreza do país, não são atingidos por esta linha de crédito, de modo que 

muitos não têm sequer acesso a terra. 

 

Em Ribeirópolis, conforme pesquisas realizadas junto a camponeses, 60% dos 

entrevistados afirmam não terem recebido financiamento do PRONAF, sendo que 25% não 

conseguiram reembolsar. Os que afirmam ter recebido destinaram a investimentos na compra 

de carroça de burro; compra de bezerro e esterco para fertilizar a terra, como pode ser 

identificado no gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11: Reembolso do recurso do PRONAF – município de 

Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

75% 

25% 

SIM 

NÃO 



105 
 

Os Programas e políticas implantados no Brasil nos últimos 10 anos ganham um 

receituário por organismos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial. A proposta de 

combater a pobreza e a fome, que na verdade não deixa de ser uma justificativa para continuar 

produzindo o espaço de forma desigual e combinada, ao oferecer o caminho expansivo do 

capitalismo monopolista mundial com o discurso civilizatório da modernização e do 

progresso, produz em escala ampliada os bolsões de expropriados mobilizados para outros 

espaços, entre esses a cidade. 

 

Isso vem ocorrendo com as propostas do apregoado “Desenvolvimento Integrado” 

via integração de todos os órgãos do planejamento com uma ação em conjunto em favor das 

políticas tanto para o campo quanto para a cidade. Dentre esses programas, o FOME ZERO
19

 

enquanto uma estratégia impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito humano à 

alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos
20

. Tal estratégia 

se insere na promoção da segurança alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a 

conquista da cidadania da população mais vulnerável à fome. 

Para o Governo, o Bolsa Família é considerado o carro-chefe do Fome Zero, pois 

é um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza, com 

renda familiar per capita de até R$ 120 mensais, que associa a transferência do benefício 

financeiro com o acesso aos direitos sociais básicos: saúde, alimentação, educação e 

assistência social. 

 

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS do 

Governo Federal, de acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal e do Programa Bolsa Família no Município de Ribeirópolis, com uma população total 

de 17.173 habitantes (IBGE - Censo Demográfico, 2010) a estimativa de famílias pobres – 

                                                             
19

 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social – MDS. Programa Fome zero. Disponível em: 

<http://www.fomezero.gov.br/> Acesso em: 24 jan. 2011. 
20

 De acordo com informações colhidas no portal do governo relacionado ao programa FOME ZERO em janeiro 

de 2011, esse programa é desenvolvido através de quatro eixos articuladores formando um organograma: eixo 

Articulação, Mobilização e Controle Social; eixo Geração de Renda; eixo Fortalecimento da Agricultura 

Familiar; e eixo Acesso à Alimentação. Este último, articulado com os outros, torna-se o carro chefe do 

apregoado alívio a pobreza e da tentativa de manutenção e reprodução de forma miserável uma superpopulação 

relativa em estado latente, pronta para seguir os trâmites do capital, com vários programas e subprogramas de 

acesso à alimentação e nutrição, no entanto, se destacando o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família.  

http://www.fomezero.gov.br/
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Perfil Bolsa Família (PNAD 2006)
21

 em 2006 eram de 2.083, enquanto que a estimativa de 

famílias de baixa renda – Perfil Cadastro Único (PNAD 2006)
22

 em 2006 eram de 3.091. 

 

Em um total de 6.709 domicílios recenseados em 2010 há 2.204 domicílios 

urbanos e 1.186 rurais cadastrados, num total de 3.390 famílias cadastradas em 08/2010 com 

um total de 46,95% de famílias com cadastros válidos nesta data, sendo que 36,11% de 

famílias foram cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00
23

. Mesmo assim, 

somente 2.197 famílias foram beneficiárias do Programa Bolsa Família em novembro de 

2010, equivalentes respectivamente a apenas 32,75% e 12,79% dos domicílios recenseados e 

do total da população do município de Ribeirópolis. 

 

Em janeiro de 2012 foram realizadas entrevistas no município de Ribeirópolis 

junto a 82 entrevistados, entre eles: trabalhadores rurais camponeses; operários das indústrias 

no município (Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda. – Filial 04, 

Starcom do Nordeste Ltda., e Fiação Têxtil Ltda.); e os diversos (vendedores de jogo do 

bicho, ajudantes de pedreiro, diaristas do campo, mototaxistas, domésticas e desempregados). 

Conforme evidências da pesquisa, os sujeitos que estão satisfeitos com a renda são parecidos 

com aqueles que recebem benefícios do Programa Social Bolsa Família. Isso nos faz entender 

a função do Estado em manter os custos de reprodução da força latente de trabalho a serviço 

do capital.  

 

No total dos entrevistados de acordo com os gráficos 12 e 13, conforme 

informações obtidas com os operários, 27% recebem o benefício do Bolsa Família e estão 

satisfeitos com a renda. Já entre os diversos, 50% estão satisfeitos e 60% estão inseridos no 

programa, enquanto os camponeses, apesar de apenas 20% receberem o Bolsa Família, 80% 

                                                             
21

 A estimativa de famílias pobres com perfil de atendimento para o Bolsa família foi feita a partir da 

combinação da metodologia de Mapas de Pobreza do IBGE, elaborados a partir do Censo demográfico 2000, da 

PNAD 2006 e de outros indicadores socioeconômicos, levando em consideração a renda familiar per capita de 

R$ 140,00 e acrescida de estimativas de volatilidade de renda elaboradas pelo IPEA. 
22

 A estimativa de famílias pobres com perfil Cadastro Único (baixa renda) foi feita a partir da combinação da 

metodologia de Mapas de Pobreza do IBGE, elaborados a partir do Censo Demográfico 2000, da PNAD 2006 e 

de outros indicadores socioeconômicos, levando em consideração a renda familiar per capita de até meio salário 

mínimo. 
23

 O total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00 não corresponde ao total de 

famílias que possuem perfil para serem atendidas pelo PBF e tende a ser maior que esse. Isso ocorre porque as 

famílias com renda familiar per capita entre R$ 70,01 e R$ 140,00 só têm direito ao benefício caso tenham filhos 

com idade entre 0 e 17 anos (CF. Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004). 
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dizem estar satisfeitos evidenciando que o campo ainda é o melhor lugar para a reprodução 

das condições de vida para aqueles que se identificam com o trabalho familiar na terra.  

 

 

 

Gráfico 12: Recebe Bolsa Família – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

 

Gráfico 13: Satisfação com a renda – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 
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No município de Ribeirópolis, em visitas aos principais órgãos de implementação 

das políticas públicas, como Secretaria de Agricultura, EMDAGRO e Secretaria de 

Assistência Social, ficou claro nas análises a inoperância de um conjunto de programas e 

políticas que não deram certo no objetivo principal, que era fixar o homem no campo gerando 

emprego e renda. O que fica evidente é a manutenção da centralização produtiva em alguns 

pontos do espaço rural, com maior assistência por parte de todas as políticas para o campo, 

com a prerrogativa dos arranjos produtivos e a vocação do lugar via desenvolvimento 

territorial local, como promoção do desenvolvimento.  

 

Dessa forma, através de visitas e da fala de um técnico da Secretaria de 

Agricultura Municipal, os locais que mais recebem visitas e assistências (já que são mais 

aptos à tecnificação e acompanhamento do processo da modernização em suas propriedades), 

são o Povoado Lagoa das Esperas, especializado na produção de Frango e de leite com uma 

cooperativa no local; o Povoado Queimadas, através da matriz gado de corte e da 

bovinocultura leiteira; e Sítio Velho e Lagoa D’água através da matriz horticultura com 

plantação de verduras, de batata e amendoim. 

 

A agricultura predominante no município de Ribeirópolis é a de sequeiro com 

destaque para a exploração dos cultivos do milho, mandioca e feijão, onde ainda se registra a 

existência de agricultores que desenvolvem o cultivo tradicional com baixa tecnologia. 

 

Para a EMDAGRO a pecuária é bastante dinâmica e os rebanhos mais 

representativos no município são de grande, médio e pequeno porte como: bovinocultura de 

leite e corte ovinocultura, suinocultura e aves de corte e caipira. A bovinocultura de corte 

representa 60% do rebanho com a predominância da Raça Indiana, geneticamente melhorada 

e produtiva, sendo explorados no sistema semi-extensivo. Já a bovinocultura de leite 

encontra-se em ascensão com a introdução de matrizes e reprodutores geneticamente 

melhorados para aptidão leiteira (15 l/leite/dia), o que resulta num aumento da produção e 

produtividade “in natura” e estimula o interesse da formação de uma Cooperativa de 

Laticínios. (EMDAGRO, Plano de Trabalho, 2008). 

 

Já a avicultura de corte/caipira está sendo explorada com diversas raças, 

encontrando-se em fase de ascensão e a instalação de um abatedouro na comunidade Lagoa 

das Esperas. Esta atividade veio beneficiar a todos que fazem parte da Cooperativa dos 
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Agricultores Familiares (COOPERAF), inseridos neste trabalho. (EMDAGRO, Plano de 

Trabalho, 2007). 

 

As políticas que têm sido direcionadas nesse momento para o campo no município 

são a assistência técnica, Extensão Rural, Defesa agropecuária e ações fundiárias. Há a 

presença da EMDAGRO e da Secretaria de Agricultura Municipal com visitas irregulares 

através dos Planos de Trabalho para fazer diagnósticos do município e traçar metas de 

atuação. Uma das principais diretrizes da EMDAGRO é estimular a participação nos 

processos de geração de tecnologias e inovações organizacionais fortalecendo a cadeia 

produtiva agroindustrial e gestão do negócio agrícola e não agrícola para inserir as unidades 

produtivas de forma competitiva no mercado (ver as comunidades assistidas por este órgão 

nos Anexos D, E, F). 

 

Assim, de acordo com os dados do Censo de 2007 do IBGE, a EMDAGRO fez 

um levantamento de 5.351 pessoas vivendo na zona rural de Ribeirópolis nos seguintes 

povoados: Barro Preto com 35, Batinga 136, Boa Vista com 58, Boqueirão 38, Caenda com 

210 pessoas, Caraíbas 42, Catende 52, Coité dos Borges com 89, Esteios 257, Fazendinha 

479, João Ferreira 225, Ladeira Grande 96, Lagoa D’água com 295, Lagoa da Mata 128, 

Lagoa das Esperas com 345, Lavras 67, Malhada das Capelas 175, Marias Pretas 85, Milagres 

214, Oiteiro do Capim 108, Pinhão 72, Queimadas 335, Riachão 85, Riachinho 137, Salgado 

89, Serra do Machado 448, Serra Redonda 315, Serraria 75, Serrinha 198, Sítio Velho vivem 

303 pessoas, e Velame 159 pessoas (ver figura 05). 

 

Desse universo de pessoas vivendo no campo, as comunidades e pessoas 

assistidas pela EMDAGRO, segundo os Planos de Trabalho de 2008, eram 10 comunidades 

(Fazendinha, João Ferreira, Lagoa D’água, Lagoa das Esperas, Malhada das Capelas, 

Queimadas, Riachinho, Serrinha, Sítio Velho e Velame) num total de 2.651 pessoas. Para o 

Plano de Trabalho de 2009, mantêm-se apenas 6 comunidades assistidas (Fazendinha, João 

Ferreira, Lagoa D’água, Lagoa das Esperas, Serrinha e Sítio Velho) num total de 200 famílias 

assistidas. Enquanto que para o ano de 2010, continuaram as mesmas comunidades e a mesma 

quantidade de famílias assistidas no ano anterior. 
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No entanto, de acordo com o trabalho de campo de janeiro de 2012, junto aos 

pequenos produtores rurais camponeses no município de Ribeirópolis, apenas 10% dos 

entrevistados afirmaram receberem assistência técnica da Secretaria Municipal de Agricultura 

e da ENDAGRO, como pode ser observado no gráfico 14. 

 

 

 

Gráfico 14: Recebem assistência técnica da Secretaria Municipal 

de Agricultura e da EMDAGRO – município de Ribeirópolis, 

2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

O discurso modernizador da dualidade entre o campo e a cidade para a superação 

do atraso por parte do Estado, e a busca por parte do capital monopolista em integrar as 

pequenas unidades de produção ao mercado em bases capitalistas se insere em um processo 

contraditório. Apesar da promessa do Estado em capitalizá-los em pesquisa básica; geração de 

tecnologia apropriada; assistência técnica e extensão rural; crédito rural; armazenagem; 

comercialização; combate às doenças e pragas das principais culturas, entre outros, entre os 

entrevistados, 90% não são atendidos pelo pacote tecnológico e modernizador que traria o 

aumento da produtividade e a geração de renda no campo. Mesmo assim, é preciso destacar 

que tanto os 10% que têm acesso à assistência técnica quanto os 90% sem acesso encontram-

se subordinados ao mercado sob a égide da monopolização do capital. 

 

Portanto, a leitura que se faz aqui é que a expansão do capitalismo no espaço 

agrário brasileiro tem seus desdobramentos na monopolização e territorialização do capital 

com o domínio da terra e do trabalho camponês em sua acepção do discurso do 

10% 

90% 

SIM 

NÃO 
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desenvolvimento e da modernização para superar o velho e atrasado com a implantação de 

tecnologias. Dessa forma, cria-se a subordinação e sujeição da pequena produção ao capital, 

através da dependência à indústria de insumos, maquinários e as políticas creditícias. 

 

Os empreendimentos de realização do capital no campo se dão, sobretudo em 

parceria com o Estado, tanto a partir das políticas desenvolvimentistas do Estado, quanto das 

políticas neoliberais intensificando o processo de desterritorialização das comunidades 

camponesas ou subordinação dos territórios destes ao monopólio do capital. 

 

O que se observou no município de Ribeirópolis foi a manutenção do quadro de 

avanço das pastagens aliada à pecuarização e à consequente expropriação de famílias 

camponesas, além da intensificação da fragmentação via herança que pode levar, ora a 

minifundização, ora ao processo de concentração fundiária no contexto da mercantilização da 

terra. 

 

Diante da expropriação pela qual o pequeno produtor vem passando, ele mantém-

se na condição de superpopulação relativa se mobilizando nas fileiras recrutadas pelo capital 

que os atrai para onde tem trabalho. A proletarização de parte do campesinato gera a 

mobilidade do trabalho expressa no êxodo rural e nas migrações, mercantilizando a terra e a 

força de trabalho.  

 

As políticas públicas, através do discurso modernizador do Estado em erradicar a 

pobreza e gerar emprego e renda, buscam uma implementação integrada e descentralizada 

com vários órgãos. Na realidade há uma transferência de responsabilidade para a “sociedade 

civil” ao conclamar as potencialidades locais, baseada nos princípios da auto-gestão 

participativa, na criação de um ambiente propício ao desenvolvimento, que não deixa de ser 

um mecanismo de incentivar ao capital se reproduzir criando toda a logística para o 

agronegócio. 

 

O que podemos afirmar é que há um grande esforço por parte do Estado em seguir 

as normas de Instituições Internacionais representantes do capital internacional, por meio de 

financiamentos e de uma grande rede de Programas e Projetos com vários órgãos atuando 

para criar as condições necessárias à reprodução do capital. De um lado, incentiva o grande 

negócio, de outro, através por exemplo do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, e 
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suas políticas (FOME ZERO) procura aliviar a pobreza impedindo formas de organizações e 

reivindicações sociais, e contribuindo para reproduzir uma força de trabalho latente em estado 

de flagelo pronta para servir ao capital como um “exército” permanente e móvel. 

 

O Estado realiza “falsamente” e “aparentemente” políticas públicas para o 

“desenvolvimento” com o discurso de eliminar o “atraso” e a “pobreza”. Na verdade, são 

políticas compensatórias e setorizadas – apenas como formas consensuais em capitalizar os 

territórios atrativos para o capital e/ou sanar áreas de conflitos sociais barbarizados pela 

lógica voraz da destruição do capital. 

 

As políticas têm uma lógica muito clara e “eficiente” para quem interessa – o 

Estado e o capital. Assim sendo, trata-se da competência do Estado para garantir o que o 

capital necessita – proletarização (crescimento do exército de sujeitos miseráveis sujeitados a 

quaisquer condições de trabalho); sujeição da renda ao capital; endividamento junto ao capital 

financeiro, etc. 

 

 

Constatou-se que o novo sentido do trabalho tratou de disponibilizar essa 

massa jovem deixando-a facilmente mobilizável para atender à flexibilidade 

das forças produtivas, atendendo, desta forma, a necessidade dos setores 

econômicos. Por outro lado, as políticas governamentais que deveriam 

conter os problemas gerados pelas forças contraditórias do sistema se 

refletem ao longo em ações meramente assistencialistas, paliativas, uma vez 

que o Estado emergindo das relações de produção, não representa o bem 

comum, mas é a própria expressão política da estrutura da classe dominante. 

(FERREIRA DA SILVA, 2003, p. 150) 
 

 

Marcados pela mercantilização de terras, pecuarização, por irregularidades 

climáticas, os municípios do Sertão Sergipano como Ribeirópolis têm sido palco de intensa 

mobilização, permanente, temporária e semi-permanente de trabalhadores, fundada na própria 

necessidade do capital em colocar a força de trabalho à sua disposição. 

 

Nas cidades os peregrinos assujeitados as correntes valorativas do capital 

adquirem novos valores e normas culturais se inserindo em novas formas de trabalho e 

convivência, sendo recrutados nas áreas de expansão horizontal da malha urbana das cidades 

como celeiros de mão de obra “abusada” pelo capital. 
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Portanto, aumentam os problemas de violência visto que sujeitos de diversas 

sociabilidades são impelidos a dividirem uma vizinhança e uma vida destituída de sentido no 

e fora do trabalho; aumenta-se a especulação imobiliária e a extração da renda do solo urbano 

pelo capital como mais uma das formas de sua acumulação e reprodução; além de aumentar a 

pressão por equipamentos urbanos que crescem desproporcionalmente ao volume de 

moradores. 

 

No texto “Jovens Andarilhos no tempo curto do ciclo do capital” Alexandrina Luz 

Conceição (2007) busca refletir sobre as políticas públicas na perspectiva da fixação do jovem 

no campo, mostrando que o tripé Estado, Capital e Mercado acentua a sua expulsão da 

unidade de produção familiar, via discurso velado de submissão ao capital pelo Estado por 

meio de programas como o PRONAF, favorecendo a mobilidade do trabalho, haja vista que a 

garantia da assistência dos programas que alimentam o agronegócio como insumos, créditos, 

assistência técnica e subsídios, é a terra. 

 

Deste modo, os discursos institucionais da modernização e tecnificação do Estado 

abraçado com a financeirização da economia e mundialização do capital monopolista, sob a 

égide de organismos internacionais como o FMI, BIRD, Banco Mundial, buscam implementar 

projetos nas áreas rurais para integrar a produção familiar ao mercado capitalista fortalecendo 

empresas rurais e expulsando os camponeses do campo. 

 

Perpassa uma política de controle para o campo nos seguintes aspectos: liberalizar 

os mercados fundiários eliminando as barreiras legais à livre compra e venda e ao 

arrendamento de terras; acalmar os conflitos agrários e dar garantia de segurança ao capital; 

criar programas sociais compensatórios; aumentar o grau de mercantilização da terra via 

titulação privada implicando na concessão de títulos a posseiros com o objetivo de diminuir a 

informalidade no mercado de terras. 

 

Conceição (2007) entende que associada à ideologia desenvolvimentista, 

sustentada na metropolização, há a divulgação do mito da urbanização em que as grandes 

cidades passam a ser focos de concentrações populacionais em guetos, reunindo centenas e 

milhares de humanos na sua maioria migrantes, pequenos produtores expulsos do campo 

frente à modernização agrícola. 
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Expulsa de seu local de origem e seguindo a trilha do capital, a classe 

trabalhadora é também expulsa do urbano nas áreas de valorização do solo. Sem condições 

mínimas de moradia lhe é reservado, por apropriação e luta, áreas sem valorização fundiária, 

desprovidas dos serviços necessários para a reprodução da vida. Distantes da relação do poder 

de demanda a classe pobre produz o espaço da favela, que revela o contraste do urbano, a 

partir de uma paisagem local marcada pela materialização dos “barracos da miséria”. 

 

 

O espaço da pobreza e da miséria está destinado aos migrantes vindos do 

campo para se “modernizarem”. A expansão capitalista no campo significou 

a garantia da acumulação capitalista monopolista mundial sob o controle do 

Banco Mundial. A implementação de políticas e programas direcionados 

para o desenvolvimento regional voltados para as áreas rurais tinha objetivo 

a instalação e expansão da agroindústria. (Ibidem, p. 79) 

 

 

Ao longo do período de 1970-1995, segundo a autora, há mudanças significativas 

no uso da terra com a expansão da atividade agropecuária sergipana e ocupação da fronteira 

agrícola, expandindo áreas de pastagens e lavouras em detrimento das matas e áreas 

produtivas não utilizadas com o avanço da pecuarização. 

 

Assim, há o avanço do capitalismo no campo via monopolização e 

territorialização do capital sob a custódia do Estado na forte ocupação das terras, sobremodo 

do Agreste, acentuando a pecuarização via política de crédito e a privatização da terra. 

Portanto, o processo de modernização do campo com a introdução de tecnologias subordina a 

pequena produção à indústria de insumos, de modo que o capital se expande monopolizando e 

territorializando a produção e a terra. 

 

O índice de migração dos jovens demonstra acentuada incidência para as cidades 

internas do próprio Estado de Sergipe. 

 

 

Para os jovens que retornam ao campo, a terra é a garantia da autonomia, da 

liberdade de não ter patrão. Todos, entretanto, têm a certeza de que a 

perspectiva na terra só é possível para quem tem a propriedade, e que, diante 

da ausência da capacitação, dos recursos para a aplicação da técnica para o 

sustento, a dureza do trabalho e a baixa renda afastam as possibilidades do 

querer permanecer no campo, principalmente para os que já obtiveram o 

curso médio e para os que estão fazendo curso superior. O conhecer a 
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possibilidade da melhoria salarial via emprego urbano é condição de não 

aceitar a vida “dura” no campo. (Ibidem, p. 96) 
 

 

O grupo Azaléia (Indústria de calçados), Projeto de calçado Hispana, localizado 

nos municípios de Frei Paulo, Carira, Ribeirópolis e Lagarto, juntamente com o Grupo 

Itabaiana Indústria de Fios (Indústria Têxtil), além da indústria Starcom do Nordeste Ltda. 

(indústria de brinquedos) pertencente ao grupo Manufatura de Brinquedos Estrela S/A são os 

responsáveis pela absorção do maior percentual dos jovens como força de trabalho. 

 

Enquanto desapropriados da terra, os jovens filhos de camponeses, sem condições 

da retirada da renda da terra para a sobrevivência, “na situação de itinerantes tornam-se 

andarilhos, indo onde tem trabalho e retornando para o campo quando acaba” (Ibidem, p. 95). 

São absorvidos como assalariados mal pagos assujeitados ao capital e a lógica do mercado via 

o fetichismo no sonho do consumo barato e supérfluo de mercadorias e dos valores urbano-

capitalistas garantindo a continuidade da reprodução ampliada do capital. 

 

O capital se utiliza do discurso do desenvolvimento e do progresso via 

modernização e tecnificação trazendo a miséria para o campo por via das políticas públicas 

subordinando a produção familiar ao capital. Os camponeses hipotecam suas terras como 

garantia de continuarem produzindo para o mercado dependendo dos bancos, indústrias de 

sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas. Portanto, o capital capitaliza a renda da terra e 

define o que, onde e para quem produzir destituindo a autonomia do produtor. 

 

Nesse sentido, o município de Ribeirópolis, com parte de seu território no sertão, 

apresenta as condições mais gerais das estratégias acumulativas capturadas pelo capital.  

Apresenta tendência à concentração fundiária; melhores solos dando espaço às pastagens para 

pecuária; e mão de obra mal remunerada expropriada e expulsa que acabam migrando para 

outros municípios ou para a própria cidade em busca de melhores condições de vida, saúde, 

educação, segurança e, sobretudo, emprego constituindo-o como êxodo rural. Isso 

desencadeia na formação de espaços segregados e no inchamento das cidades e do setor 

terciário e informal da economia, como subempregos ou mesmo desempregados, conforme 

será visto no capítulo que segue. 
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A expansão do sistema sociometabólico do capital sustenta-se em nova síntese 

dialética campo-cidade conciliando-se com o Estado promotor e facilitador das condições 

para o avanço das relações sociais e produtivas urbano-industriais. O campo torna-se espaço 

da extração abusiva da renda capitalista da terra ao tempo que sujeita os calejados 

camponeses a produção em conformidade com a mercadoria-valor e expulsa os filhos e as 

novas gerações para o mundo das incertezas no sonho das novidades e do conforto “fácil” da 

cidade. O urbano surge como palco da concentração espacial do progresso, no bojo do capital 

comercial, industrial e financeiro. Torna-se o espaço demandante da disciplinada mão de obra 

promotora da multiplicação do capital. 
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CAPÍTULO III 

 

 

CAMPO CIDADE NA CADÊNCIA DO AVANÇO DAS RELAÇÕES 

CAPITALISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, a relação campo-cidade se trasforma, aspecto importante 

de uma mutação geral. Nos países industriais, a velha exploração do 

campo circundante pela cidade, centro de acumulação do capital, 

cede lugar a formas mais sutis de dominação e de exploração (...) 

(Henri Lefebvre) 
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3. CAMPO CIDADE NA CADÊNCIA DO AVANÇO DAS RELAÇÕES 

CAPITALISTAS 

 

 

Diante da produção para a troca e da complexificação da divisão do trabalho, 

ocorre a produção da mercadoria em uma escala ampliada de forma social e diferenciada, 

nesta direção, distinguindo-se de um lado uma classe que domina os meios de produção e 

controla o excedente e de outro, uma classe que domina somente sua própria força de 

trabalho, que precisa ser vendida para sobreviver. 

 

A sociedade ao produzir sua existência produz o espaço geográfico em 

materialidades e paisagens específicas dotadas de temporalidades, quais sejam as condições 

materiais e objetivas da história. O campo e a cidade, portanto, são resultados espaciais do 

movimento das relações sociais produtivo/reprodutivas das classes produzidas dialeticamente 

no bojo do projeto de acumulação do capital. 

 

Nos itens que se seguem procura-se desvendar a tendência expansiva das relações 

sociais e produtivas do urbano na contextura do novo padrão de acumulação do capital, que 

exige cada vez mais a concentração espacial do capital e do trabalho para extrair vantagens 

lucrativas. Portanto, será apresentada a trama reprodutiva das formas espaciais em uma nova 

síntese dialética entre campo e cidade como centro-periferia, travestida do avanço das 

relações urbano-industriais materializando no espaço a divisão social e territorial do trabalho. 

 

Nesse sentido, o espaço agrário, particularmente, do município que estamos 

analisando, ou seja, o município de Ribeirópolis torna-se uma área de expulsão dos 

trabalhadores resultante do modelo produtivo atrelado à modernização da agricultura e à 

pecuarização, enquanto que o urbano neste município centraliza indústrias, serviços, e 

equipamentos coletivos direcionando os sujeitos “supérfluos” do campo para pressionar o 

aumento do valor do uso do solo, e para serem assujeitados as mais perversas e aviltantes 

condições de precarização do trabalho . A especulação imobiliária faz crescer o tecido urbano 

e evidencia a produção sócio-espacial do urbano de maneira segregada ao diferenciar as casas 

da classe mais abastada dos canteiros (celeiros) habitacionais via Programa social do governo 

“Minha Casa, Minha Vida”, onde vive parte considerada da classe trabalhadora. 
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3.1 A produção dialética campo-cidade no contexto da divisão social e territorial do 

trabalho 

 

 

O capital vai produzindo o espaço à sua imagem e semelhança ao aprofundar a 

divisão social e territorial do trabalho, sobremodo, na relação campo-cidade. Para Marx 

(1983), a cidade será o centro das decisões políticas, econômicas e culturais como referência 

do poder do capital sobre os espaços produzidos, conquanto o campo sustente a população 

que viverá na cidade. 

 

“A base de toda divisão do trabalho desenvolvida e mediada pelo intercâmbio de 

mercadorias é a separação entre o campo e a cidade” (MARX, 1983, p. 278), na medida em 

que, somente quando o proletariado tornou-se livre para o capital perdendo as condições de 

produzir seus próprios meios de subsistência é que se finda a separação final entre os espaços 

da produção e da reprodução. A partir daí houve a “libertação” dos camponeses da terra que 

foram expropriados para migrarem para a cidade como espaço de acumulação e valorização 

do capital. 

 

No entanto, o aumento da força produtiva e uso do maquinário capitalista na 

agricultura, para intensificar a jornada de trabalho e extração do lucro, solapam o fundamento 

da reprodução das diferenças espaciais entre campo e cidade. O movimento de urbanização 

através da industrialização da agricultura ocorre redefinindo a unidade dialética cidade campo 

e destruindo o fundamento de sua própria história econômica. De um lado, concentra em 

grandes centros da produção capitalista a força motriz histórica da sociedade, pelo outro lado, 

mina o metabolismo entre o homem e a condição natural de fertilidade da terra.  

 

 

Na esfera da agricultura, a grande indústria atua de modo mais 

revolucionário à medida que aniquila o baluarte da velha sociedade, o 

“camponês”, substituindo-o pelo trabalhador assalariado. As necessidades de 

revolucionamento social e as antíteses do campo são, assim, niveladas às da 

cidade. No lugar da produção mais rotineira e irracional, surge a aplicação 

consciente, tecnológica da ciência. A ruptura do laço familiar original da 

agricultura e manufatura, que envolvia a configuração infantilmente não 

desenvolvida de ambas, é completada pelo modo de produção capitalista. 

Mas ele cria, ao mesmo tempo, os pressupostos materiais de uma síntese 

nova, mais elevada, da união entre agricultura e indústria com base em suas 

configurações antiteticamente elaboradas. Com a preponderância sempre 
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crescente da população urbana que amontoa em grandes centros, a produção 

capitalista acumula, por um lado, a força motriz histórica da sociedade, mas 

perturba, por outro lado, o metabolismo entre homem e terra, isto é, o 

retorno dos componentes da terra consumidos pelo homem, sob forma de 

alimentos e vestuário, à terra, portanto, a eterna condição natural de 

fertilidade permanente do solo. (Idem, 1985, p. 101) 
 

 

Assim sendo, “campo e cidade apresentam-se como formas espaciais, onde se dá o 

conteúdo da reprodução do capital, no espaço das relações econômicas” (CONCEIÇÃO, 

1991, p. 10), de modo que “o espaço dividido da produção no urbano e no rural, perde as 

características da totalidade no processo da produção, distribuição e organização na 

reprodução ampliada do capital” (Idem). 

 

Lênin via a migração como impulsionadora da desintegração do campesinato 

proporcionando vantagens econômicas com melhores salários, ao mesmo tempo, ela se 

constituía um fenômeno progressista por provocar a destruição das formas servis do 

assalariado e do pagamento em trabalho. Conceição (1991) entende que o autor atenua as 

fortes contradições geradas no processo de exploração da economia capitalista não levando 

em conta a forma de obtenção da mais-valia relativa pela mobilidade do trabalho. A autora 

fundamenta-se nas teorias modernizantes do dualismo desenvolvimentista do capitalismo, 

sobremodo, no campo, para destacar o papel da mobilidade do trabalho, conforme destaca 

abaixo: 

 

 

O reforço que se dá a importância do êxodo, como forma de melhoria de 

vida na cidade, está relacionado à tese do dualismo engendrado pelo 

desenvolvimento do capitalismo, mascarando o processo de exploração da 

mais-valia, encobrindo o redirecionamento da divisão internacional do 

trabalho. Na mesma medida são explicadas, as teses da subordinação da 

teoria do atraso, fundamentando também as teorias “modernizantes” da 

dominação do capitalismo sobre a agricultura. (Ibidem, p. 43-44) 

 

 

No contexto da ditadura militar no Brasil, a autora analisa a rearticulação de uma 

nova divisão social e territorial do trabalho como perspectiva do desenvolvimento e a 

superação do subdesenvolvimento via o planejamento do Estado com a nova proposta 

hegemônica de modernização agrícola. Nesse ínterim, a dualidade campo-cidade será 
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compreendida na dinâmica da teoria do desenvolvimento regional, partindo de uma análise 

historicista por meio da funcionalidade do capital e de seus espaços produzidos de modo que 

a cidade passa a representar crescimento econômico, desenvolvimento, progresso como 

relação polarizadora e de atração, enquanto que o campo passa a significar o atraso e a perda. 

Essa análise oculta a “pauperização cada vez maior na área rural dos pequenos produtores, a 

intensa mobilização campo-cidade, a expulsão da terra, o aumento da mão de obra 

assalariada, de salários de miséria (...)” (Ibidem, p. 78). 

 

Entretanto, segundo a autora a partir da década de 1970, abre-se a perspectiva da 

renovação do debate conceitual e metodológico no marxismo, rompendo o dogmatismo 

historicista. Difunde-se a teoria do desenvolvimento desigual e combinado favorecendo a 

análise das contradições no espaço agrário brasileiro. 

 

Entende-se que o avanço dos Complexos Agroindustriais (CAIs), da 

modernização crescente via tecnificação dos produtores rurais e da proletarização do campo 

caracterizado como territorialização do capital monopolista, também reproduz a produção 

camponesa no processo de monopolização do território pelo capital. A reprodução do capital 

se pauta na diferenciação de espaços com níveis e condições potenciais da acumulação, 

portanto, a pequena produção familiar é uma forma de capitalização da agricultura como 

transferidora permanente de valor e como ajuste da demanda estacional de força de trabalho.  

 

A separação campo e cidade é intermediada pelo trabalho num forte descompasso 

entre as forças produtivas sociais e as relações de produção, entre os espaços de vida material 

e a consciência. Ou seja, diante da perda das condições materiais de existência como a 

garantia da lógica da economia camponesa, a força da ideologia do urbano entra no espaço 

rural através dos meios de comunicação impondo os valores da urbanidade como parte do 

processo de modernização. 

 

Nessa direção, para fazer o trabalho de universalização das ideias capitalistas 

socialmente aceitas, há intelectuais que legitimam a homogeneização do espaço produzido e 

apropriado pelo capital com o projeto de um novo mundo rural, como o faz José Graziano da 

Silva
24

 . O autor destaca a existência do Rurbano, segundo o qual o campo e o camponês 

                                                             
24

 SILVA, José Graziano da. Tecnologia e agricultura familiar. Porto Alegre: UFRGS, 1999. 
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praticamente acabaram. A agricultura é colocada como atividade de tempo parcial (part-time 

farmes), ou seja, apenas um ramo da indústria. Assim, o projeto do Novo Mundo Rural 

informa que há um continuum do urbano de modo que o meio rural se urbanizou como 

resultado do processo de industrialização da agricultura integrando esta à indústria por meio 

dos complexos agroindustriais (CAIs). Oliveira (2004) ao realizar análise sobre os estudos 

que apontam o Novo Mundo Rural como uma perspectiva entende que José Graziano da 

Silva, busca na metodologia do PNAD e dos censos demográficos do IBGE, com a lei 

municipal de 14 de agosto de 2000 a justificativa para seu projeto. Ele mostra o novo rural 

nos espaços que já constituem áreas urbanizadas. É urbano ou área urbanizada, as cidades 

(sedes municipais), as vilas (sedes distritais) ou áreas urbanas isoladas. O rural abrange toda a 

área situada fora desses limites, inclusive, os aglomerados rurais de extensão urbana, os 

povoados e os núcleos
25

. 

 

O que se nota é que há uma postura ideológica de naturalização das relações 

sociais de produção urbano-capitalistas no campo, produzida na academia haja vista a 

geografia agrícola, que esconde as contradições do esvaziamento e da mobilidade do trabalho 

do campo para a cidade. Ao se manter a estrutura fundiária concentrada pelo predomínio da 

monocultura do agronegócio, afirmando que a pequena produção policultora não é 

necessariamente a saída, retira-se a possibilidade de pensar o rural como categoria analítica de 

transformação social via reforma agrária. Portanto, o discurso do domínio do urbano faz com 

que o rural seja apagado do plano das possibilidades. Por outro lado, outro debate aponta para 

a Geografia Agrária, que questiona a estrutura agrária concentracionista e propõe um novo 

modelo de sociedade que tem na unidade de produção camponesa um projeto de mundo e de 

sociedade. 

 

A nossa época se caracteriza pela constituição da sociedade urbana realizando-se 

num espaço mundial hierarquizado articulando o campo num outro plano ao conjunto do 

território, com outras particularidades. 

 

Assim para Carlos (2004), o urbano e o rural aparecem num movimento da 

reprodução saído da história da industrialização, que ao desenvolver o mundo da mercadoria, 
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generaliza o valor de troca que invade a vida cotidiana, capturando o tempo cíclico da vida e 

submetendo-o ao tempo linear da indústria. O urbano e o rural aparecem articulando as mais 

distantes áreas do planeta através da rede de comunicações e de informações com a 

hierarquização dos lugares permitindo a realização da propriedade privada da terra pela 

generalização da mercadoria-espaço. Ou seja, a propriedade privada da terra/do solo (urbano) 

ou da terra (no campo) delimita, orienta e condiciona a vida privada e produz o espaço da 

segregação.  

 

 

É assim que esse processo contraditório e desigual de desenvolvimento da 

agricultura, sobretudo, via sua industrialização, tem eliminado 

gradativamente a separação entre a cidade e o campo, entre o rural e o 

urbano, unificando-os numa unidade dialética. Isso quer dizer que campo e 

cidade, cidade e campo formam uma unidade contraditória. Uma unidade 

onde a diferença entre os setores da atividade econômica (a agricultura, a 

pecuária e outros em um, e a indústria, o comércio etc. em outro) vai sendo 

soldada (...). O que significa dizer que a compreensão dos processos que 

atuam na construção/expansão de grande parte das cidades passa pela 

igualmente necessária compreensão dos processos que atuam no campo. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 64) 
 

 

A contradição cidade/campo se desenvolve propondo uma nova contradição: 

centro/periferia com a reorganização do processo produtivo apontando novas estratégias de 

sobrevivência no campo e na cidade, pois a existência da propriedade marca e delimita as 

possibilidades de apropriação no campo e na cidade com lutas conjuntas. 

 

 

Em contrapartida, uma espécie de colonização generalizada do espaço pelos 

“centros de decisão” parece tomar forma. Os centros de riqueza e de 

informação, de saber e de poder, procederiam a uma feudalização de suas 

dependências. Nesse caso, a linha fronteiriça não passa entre cidade e 

campo, mas sim no interior do fenômeno urbano, entre a periferia dominada 

e o centro dominador. (LEFEBVRE, 2008b, p. 105) 
 

 

Seguindo o exposto, Carlos (2004) entende que: 
 

  

(...) o Estado tem um papel fundamental no espaço tanto da cidade como do 

campo pelo direcionamento das políticas públicas que estimulam os setores 

competitivos da economia a partir dos centros urbanos interferindo 

objetivamente, na reprodução espacial, seja financiando a agricultura 
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capitalista e deixando de lado as pequenas unidades camponesas que 

produzem a alimentação básica dos trabalhadores, seja direcionando a 

localização industrial, ou ainda investindo em infraestrutura capaz de 

permitir o crescimento do setor de serviços. (Ibidem, p. 09) 
 

 

Portanto, o que se mostra aqui é a expansão e o avanço do urbano travestido das 

relações de produção capitalistas produzindo espacialidades e configurações territoriais 

específicas numa intensa divisão social e territorial do trabalho mediados pelo Estado. Apesar 

disso, pretende-se desconstruir a visão mecanicista da inevitabilidade da subordinação total da 

agricultura, do campo e dos sujeitos da classe trabalhadora ao capital. Segundo essa visão, há 

a eliminação das relações de trabalho não capitalistas com o domínio do trabalho assalariado, 

e nessa direção o discurso do campo como atrasado é mantido. 

 

Até o século XI e XII a cidade tinha um cunho religioso como local sagrado 

simbolicamente representado através dos sonhos, um cunho econômico centrado nas 

condições da produção e reprodução das relações e um cunho de luta pela administração e 

garantia da posse e da propriedade da terra. 

 

A cisão herdada pelo capitalismo da cidade-campo se aprofunda em moldes 

capitalistas quanto mais se dá a divisão estratificada do trabalho com as fortificações e muros 

dentro da cidade separando as classes sociais entre os proprietários dos meios de produção e 

os proprietários da força de trabalho. Estas estratificações se dão de acordo com as funções 

urbanas definidas pelas relações sociais e produtivas que separam a sociedade em classes 

sociais pela divisão do trabalho, definindo o modo de vida, já que são as condições materiais 

de existência mediada pelo trabalho que lhes dão a possibilidade do pensar sobre o ato da 

produção espacial - o modo de vida, tanto a cidade quanto o campo vivenciará a dialética da 

urbanidade-ruralidade. 

 

É, portanto, nos séculos XVIII e XIX, com a Revolução Industrial que há uma 

violenta urbanização com a centralização do capital e da força de trabalho por meio da divisão 

social e territorial do trabalho com os valores da urbanidade e o modo de vida da cidade 

prendendo o homem às definições do trabalho
26

. 
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Com o processo de apropriação desigual na produção da natureza no momento das 

relações de troca e da propriedade privada, no contexto da divisão social e territorial do 

trabalho, há a produção do espaço de forma diferenciada. Dessa forma, a indústria e a 

capacidade produtiva (matérias-primas, fontes de energia, força de trabalho) precisam se 

localizar na cidade para se reproduzir, enquanto o campo se tornará o ponto de fornecimento 

da força de trabalho expropriada
27

. 

 

Para Lefebvre (2006), a ideologia imposta do rurbano e do contínuo rural-urbano 

com o avanço da urbanização traz em seu bojo a contradição, as descontinuidades. Para dar a 

explicativa o autor acompanha os momentos históricos das cidades: a cidade política 

predominante no modo de produção asiático domina a vida agrária; a cidade comercial 

predominante no século XVI com o capitalismo comercial tem como critérios o recuo da 

produção agrícola e o avanço do comércio e da troca integrando o mercado; e por último, a 

cidade industrial. Com a Revolução Industrial há grandes concentrações urbanas e 

centralização do capital produtivo de modo que as periferias e os subúrbios invadem os 

campos. Sobre essa última há o que o autor chama de ponto crítico ou problemática do 

urbano, que é a dialética da implosão-explosão, condensação-dispersão, em que há uma 

reconfiguração dos espaços apropriados e produzidos pelas classes sociais, de modo que a 

cidade se torna instrumento, mero dispositivo material para organizar a produção e controlar a 

vida quotidiana dos produtores e do consumo dos produtos, avançando o tecido urbano 

determinado como expansão da circulação de mercadorias. 

 

Logo, o urbano e o espaço urbano-industrial contemporâneo se tornam uma 

metáfora para o espaço social redefinido pela urbanização e se estendendo virtualmente por 

todo o território através do tecido urbano. 

 

Monte-Mór (2006) chama de urbanização extensiva a materialização sócio-

temporal dos processos extensivos no tecido urbano de produção e reprodução. Acrescidos 

das questões sociopolíticas e cultural, estendidas para além das aglomerações urbanas ao 

espaço social como um todo, há uma extensão também das relações de produção (e sua 

reprodução) por todo o espaço onde as condições gerais de produção (e consumo) 

                                                             
27

 CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. Notas de sala de aula da disciplina Relação Campo-Cidade,  25.08.2010.   



127 
 

determinados pelo capitalismo industrial de Estado se impõem à sociedade burocrática de 

consumo. 

 

É nesse sentido que o autor entende que, legalmente no Brasil, as cidades são 

definidas pelos perímetros urbanos das sedes municipais, e os territórios e populações 

urbanizadas incluem os perímetros das vilas e sedes municipais. Entretanto, as áreas 

urbanizadas englobam amplas regiões circunvizinhas às cidades com o espaço urbano 

integrando-se e estendendo-se em territórios limítrofes e distantes. 

 

Dessa forma, o espaço rural e urbano é subjugado ao sistema sociometabólico do 

capital, transformado em espaços de reprodução ampliada do lucro e de materialização do 

valor-mercadoria. 

 

Já para Ricardo Abramovay (2003), as áreas rurais não densamente povoadas ou 

de dispersão populacional representam um sério limite ao aproveitamento das oportunidades 

de desenvolvimento, precisando para isso de um projeto de desenvolvimento que valorize as 

potencialidades locais e a autonomia e da sociedade civil organizada, no que se chama de 

desenvolver o capital social.  

 

 

Por um lado, a dispersão populacional representa um sério limite ao 

aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento e não causa surpresa 

que, tanto nos Estados Unidos, como também entre nós, aí se concentrem os 

piores indicadores sociais e uma situação demográfica muitas vezes 

preocupante. (...) Que esses valores possam transformar-se em fontes de 

desenvolvimento e geração de renda vai depender tanto da organização dos 

habitantes e das instituições rurais, como, sobretudo, do tipo de relação que 

conseguem estabelecer com as cidades. (Ibidem, p. 32-33) 
 

 

Portanto, o projeto de desenvolvimento para o campo abraçado pelos intelectuais 

orgânicos do Estado à exemplo de Ricardo Abramovay (2003), é o “desenvolvimento 

territorial” com enfoque no lugar e na sustentabilidade. Para isso, roupagens ideológicas e 

fetichistas são usadas como “Novo Mundo Rural” e “Urbanização do campo” apresentando 

como possibilidades para geração de emprego e renda um conjunto de atividades não 

agrícolas naquilo que se denominou pluriatividade , e a inevitabilidade do avanço das relações 

capitalistas de produção via integração do produtor rural ao mercado, o papel determinante do 
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Estado no desenvolvimento de políticas públicas e a incorporação de tecnologias na produção. 

Nesse sentido as responsabilidades do “progresso” são delegadas aos sujeitos como 

promotores do desenvolvimento, ao tempo que desconsideram que “a concentração fundiária, 

a transformação da terra em reserva de valor, e, nas últimas décadas do século XX, a 

modernização agrícola, via desenvolvimento tecnológico foram condições permanentes para a 

expulsão dos migrantes”. (CONCEIÇÃO, 2005a, p. 3555) 

 

O autor vai utilizando categorias desenvolvidas em vários países, entre os quais 

Estados Unidos e França, para explicar a importância da integração dessas áreas de dispersão 

populacional, quer dizer, o campo aos centros do mercado capitalista. A integração 

asseguraria no dizer de Abramovay a geração de renda e emprego e melhor qualidade de vida 

às populações – o que na verdade significaria a abertura de espaços para a reprodução 

ampliada do capital.   

 

 

O importante aqui é destacar a tentativa de traduzir numericamente a 

proposição de que as oportunidades das áreas não densamente povoadas 

dependem de seu tamanho e do “acesso a economias maiores – centros de 

informação, comunicação, comércio e finanças – que oferecem o canal por 

onde as menores economias conectam-se aos mercados nacionais e 

internacionais” (ghelfi e Parker, 1997, p. 32). Este é um exemplo de como o 

meio rural pode ser concebido, ao mesmo tempo, em sua especificidade e em 

sua relação com as cidades (Ibidem, p. 42). 

 

 

O autor acima citado, ao denominar as áreas não densamente povoadas de espaços 

periurbanos, espaço de predominância rural com um dinamismo gerado pela proximidade e 

forte influência das grandes cidades, conclama o desenvolvimento territorial local. Vai, dessa 

forma, se apropriando da categoria geográfica território. Este modelo aparece assentado em 

atributos dado ao lugar, que servirão para a sua mercantilização (capital social, 

potencialidades locais, vocação do lugar e empreendedorismo). Além da base física, o lugar 

deve possuir um tecido social, uma organização complexa de laços e raízes históricas, 

configurações políticas e de identidades com o local. Trata-se de um discurso que recebeu 

forte influência do programa da Terceira Itália no final da década de 1970, dos Distritos 

Industriais com objetivos da competitividade das empresas e os processos de inovação à luz 

das redes, meios inovadores e efeitos de proximidades.  
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Os mercados – o mesmo se aplica aos territórios – não são entidades dadas, 

de uma vez por todas, por qualquer tipo de mão mágica ou de dotação 

natural. Eles são o resultado de formas específicas de interação social, da 

capacidade dos indivíduos, das empresas e das organizações locais em 

promover ligações dinâmicas, capazes de valorizar seus conhecimentos, suas 

tradições e a confiança que foram capazes, historicamente, de construir. 

(Ibidem, p. 46) 
 

 

Portanto, para o autor as relações produtivas camponesas precisam ser 

incorporadas à modernização-produtiva agrária, que na verdade representa a incorporação da 

subordinação formal e real do trabalho e do espaço ao capital, uma vez que, em determinado 

momento o capital separa a cidade do campo no processo de divisão social do trabalho para 

depois subordiná-lo. Há uma tentativa de homogeneização das relações produtivas do 

domínio do urbano sobre o campo se expandindo e universalizando-se na produção espacial. 

 

Observa-se que o que se configura no espaço valorizado pela materialização da 

mercadoria e do lucro são áreas de extensão do tecido urbano e das relações produtivas do 

urbano. Notam-se os múltiplos usos do território no processo de produção e apropriação do 

espaço para a reprodução do capital em escala ampliada, seja produzindo mercadorias, seja 

alojando seu “exército industrial de reserva”, ou seja, como reserva de valor – desde que 

extraia a renda do solo além de fazer o valor-mercadoria se multiplicar. 

 

Henri Lefebvre (2008a) explica a cidade num movimento dialético como obra e 

como produto. Como obra em que o espaço é modelado, apropriado segundo suas exigências, 

sua ética e sua estética, ou seja, sua ideologia, em que o valor de uso define o emprego do 

tempo. Por outro lado, a indústria surgiu como o estilhaçamento da cidade tradicional 

trazendo em seu bojo o fenômeno da implosão-explosão e da generalização da troca, “o solo 

tornou-se mercadoria, o espaço indispensável para a vida cotidiana, se vende e se compra. 

Tudo o que constitui a vitalidade da cidade como obra desapareceu frente à generalização do 

produto”. (Ibidem, p. 83) 

 

Raymond Williams (1989) analisa em seu texto “O campo e a cidade: na história 

e na literatura” a totalidade das relações na categoria cultura como um processo histórico das 

relações sociais e econômicas através da análise do comportamento. O autor analisa a relação 

campo-cidade por meio do desvendamento da ideologia do bucólico como mito daquilo que já 

está morto, qual seja, o eterno retorno ao equilíbrio homem x natureza. O campo é visto como 
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proximidade da natureza intocável para fugir da perversidade das contradições e dos conflitos 

negando a existência do campo ao gerar o sentimento nostálgico no bucolismo e idealizar um 

campo que não condiz com a realidade – homogêneo e com equilíbrio entre o homem e a 

natureza
28

. 

 

Segundo Lefebvre (2008b), dentro desta perspectiva dos mitos, ideologias e 

utopias há uma criação de definições e conceitos tidos como formações de verdades eternas 

(campo-cidade; rural-urbano), portanto, aparece às nossas vistas como o concreto através de 

representações ideológicas de um modelo imposto. Assim, o campo, a produção agrícola e a 

relação camponesa com a natureza suscita uma imagem cíclica do tempo no sentido do eterno 

retorno como imagem de um tempo que avança em direção a uma saída final em que a cidade 

imprime sua marca no pensamento. 

 

O autor entende que o mito define-se como discurso não institucional extraindo 

seus elementos no contexto. A ideologia consiste num discurso institucional, justificando, 

legitimando as instituições existentes. Quanto à utopia, ela se empenha em transcender o 

institucional, servindo-se ao mesmo tempo do mito, da problemática do real e do possível-

impossível. 

 

Portanto no século XVIII, a natureza como imagem e conceito, nostalgia e 

esperança emerge contra a cidade. No entanto, no século XIX a cidade destrona a natureza, de 

modo que a representação da natureza elabora-se tão somente através, por e para a realidade 

urbana, que emerge como tal (Ibidem, p. 100). O urbano ascende como horizonte, “a cidade se 

afirma, depois explode. E o urbano se anuncia e se confirma (...)” (Ibidem, p.101) expulsando 

o proletariado para a periferia com a invenção simultânea do subúrbio e do habitat, 

aburguesamento, despovoamento e apodrecimento do centro. 

 

Para o autor, o Estado Bonapartista como ordem institucional, baixa sua 

racionalidade encerrando uma lógica inerente às estratégias de classe explodindo a cidade 

pelo aburguesamento e expulsando os operários para a periferia. Em contrapartida, a Comuna 

de Paris considerada como prática urbana revolucionária com seu mito e sua ideologia, com 
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sua utopia de descentralização e federalismo, os operários retomam o caminho do centro 

ocupado pela burguesia. 

 

Sobre o retrato dos problemas advindos da urbanização acelerada, Friedrich 

Engels (2008), retrata-nos a situação da classe trabalhadora nas grandes cidades inglesas. Ele 

nos mostra os problemas advindos da época industrial entendendo o processo desordenado de 

ocupação do solo urbano como atuação do capital e da grande indústria. O capital e a grande 

indústria deslocam a elite que morava nas primitivas edificações das cidades velhas para áreas 

de colina e de boa ventilação, com paisagens atraentes e fora dos anéis de bairros operários 

imundos e pobres que circundam o centro da cidade ou o bairro comercial composto de 

escritórios e armazéns, que à noite fica vazio. 

 

 

As poucas centenas de casas próprias da Velha Manchester foram 

abandonadas há muito por seus primitivos habitantes; foi a indústria que fez 

com que fossem ocupadas pela massa de operários que hoje moram nelas; 

foi a indústria que cobriu de construções cada espaço livre entre as velhas 

casas, a fim de abrigar aí as massas que compelia a abandonar os campos da 

Irlanda; foi a indústria que permitiu aos proletários desses estábulos alugá-

los a altos preços, como se fossem habitações humanas, explorando a miséria 

dos operários, minando a saúde de milhares de pessoas e enriquecendo-os 

apenas a eles, os proprietários; foi a indústria que fez com que o trabalhador, 

recém-liberado da servidão, pudesse ser utilizado novamente como puro e 

simples instrumento, como coisa, a ponto de ter de se deixar encerrar em 

cômodos que ninguém habitaria e que ele, dada a sua pobreza, é obrigado a 

manter em ruínas. Tudo isso é obra exclusiva da indústria, que não poderia 

existir sem esses operários, sem a sua miséria e a sua escravidão. (Ibidem, p. 

96) 
 

 

Portanto, em seu texto, o autor tem a preocupação em descrever a condição de 

miséria que se cria na opulência e na riqueza no processo contraditório do desenvolvimento 

capitalista, sobremodo, com o avanço da indústria nas cidades. Assim, os operários sacrificam 

parte da condição de homens para realizar os milagres da civilização, de que é pródiga a 

cidade, com inteiras aglomerações em um turbilhão que se cruza como se nada tivesse em 

comum numa indiferença brutal tendo o princípio da sociedade moderna sua expressão no 

isolamento do ambiente citadino, longe do modo de vida e da vizinhança do homem do 

campo. 
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Nesse sentido, Engels supõe uma verdadeira guerra social de todos contra todos 

sendo que os homens só se consideram como objetos utilizáveis. Na sociedade, portanto, 

definida pelas relações sociais de privatização dos meios de produção, a classe trabalhadora 

sobrevive em condições subumanas de exploração pelos capitalistas evidenciados nos baixos 

salários revertidos na forma de habitação, vestuário e alimentação. 

 

Para Monte-Mór (2006) a cidade expressa a divisão sócio-espacial do trabalho a 

partir de um continuum da cidade política, lócus do excedente, do poder e da festa, cenário 

privilegiado da reprodução social, para o urbano que é marcado por sua tomada pela indústria 

trazendo a produção e o proletariado para o espaço do poder. O autor baseia-se na leitura de 

Henri Lefebvre (1969) para comentar que a cidade sofre um duplo processo: sua centralidade 

implodiu sobre si mesmo e sua periferia explodiu sobre o entorno sob a forma de tecido 

urbano em que a práxis urbana repolitizou todo o espaço social.  

 

Portanto, na cidade política há um aprofundamento da divisão sócio-espacial do 

trabalho envolvendo processos de troca baseados na cooperação e na competição. Nesse 

sentido, o sedentarismo e a hierarquia sócio-espacial tem à frente uma estrutura de poder 

sustentada pela extração de um excedente regular da produção situado no campo, por uma 

classe dominante que usa meios ideológicos acompanhados pelo uso da força. 

 

A cidade mercantil se dá pela entrada da praça do mercado no interior das 

muralhas das cidades controladas pelos mosteiros ou castelos incentivados pelas feiras locais 

e regionais de artigos de luxo, permitindo a entrada gradativa da burguesia nascente no espaço 

do poder consolidando a economia de mercado. Deste modo a produção do campo só se 

realiza na praça de mercado, modificando e ampliando a dominação da cidade sobre o campo. 

 

A segunda transformação, segundo o autor, foi marcada pela entrada da indústria 

na cidade em um processo longo concentrando a população consumidora, os trabalhadores e 

as condições gerais de produção (a garantia pelo Estado das relações de propriedade privada, 

circulação de mercadorias, serviços de transportes e comunicações e infraestruturas) para 

instalação das empresas fabris. 

 

A cidade passou a não mais apenas controlar e comercializar a produção do 

campo, mas também a transformá-la e a ela agregar valor de modo que o campo passou a 
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depender das ferramentas e implementos aos bens de consumo básicos e alimentos. A 

indústria impõe a cidade sua lógica centrada na produção transformando o valor de uso 

coletivo do excedente econômico, poder político e festa cultural em valor de troca 

subordinando à lógica das necessidades de produção industrial como reprodução coletiva da 

força de trabalho e do capital industrial se estendendo sobre suas periferias gerando amplas 

regiões urbanizadas para acomodar as fábricas e os trabalhadores. 

 

No modo de produção capitalista, conforme Carlos (2008), a indústria assume o 

papel de dirigente da economia ao tempo que subordina e redefine outras atividades. O 

desenvolvimento da indústria eleva a um processo de produção seriada de máquinas e 

processos divididos integrados realizando-se no espaço urbano através de uma infraestrutura 

que se sustente na rede de circulação de mercadorias. 

 

Para a autora, o desenvolvimento tende a uma concentração espacial obrigando a 

uma integração ao tempo que há também uma profunda divisão do trabalho, aprofundando a 

dependência das parcelas do espaço. Assim, para que a produção dê certo, são necessários, 

além da articulação entre produção, distribuição e venda também de infraestrutura de 

transporte, mão de obra, proximidade de outras indústrias complementares. Pressupõe, deste 

modo, “a concentração da população e do próprio capital em parcelas concentradas do 

espaço” (Ibidem, p. 28). 

 

O item que nos segue leva ao encontro com o município de Ribeirópolis. Neste 

município a tendência mais geral da acumulação capitalista via urbanização posta em marcha 

pode ser vista com relativas aglomerações humanas e do capital industrial mobilizado de 

outros estados para a cidade, do mesmo modo um processo de diminuição constante da 

população rural, que passa a condição de “supérfluos” no processo de modernização e 

pecuarização no campo. 
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3.2 Rebatimentos das relações capitalistas na mediação campo-cidade no município de 

Ribeirópolis/SE 

 

 

Com o avanço da voracidade por lucros e acumulação o capital monopolista vai se 

territorializando e monopolizando os territórios por meio de processos de valorização 

capitalista do espaço como consequência da incorporação real ou potencial de novas áreas, 

transformando o espaço rural em solo urbano incorporando valor ao território para implantar 

novas atividades. Há um avanço das relações sociais e produtivas urbanas e a valorização do 

espaço, ou seja, valorização do solo urbano e especulação imobiliária por conta da extensão 

do tecido urbano e fragmentação das terras rurais para se enquadrarem na cobrança do IPTU 

em vez do ITR mobilizando do campo o suprimento do “exército industrial de reserva” dando 

novos usos ao solo. 

 

As saídas para o alívio da crise estrutural do capital dos anos 1970 que tem seus 

rebatimentos profundos nos países centrais do capitalismo em 2008 com a crise imobiliária 

nos Estados Unidos, ampara-se em uma reestruturação do processo produtivo.  

 

As cidades pequenas se tornaram importantes para a acumulação de capital diante 

do favorecimento promovido pela diminuição dos custos de transportes, redução de barreiras 

espaciais para que bens, pessoas e informações possam circular no espaço. A saturação dos 

grandes centros, a concorrência entre as cidades com os incentivos fiscais, associada às 

relações entre grupos empresariais e os locais favorecem a instalação de empresas nessas 

pequenas cidades. 

 

O momento atual é de conciliação entre o capital imobiliário e o capital financeiro 

amparado pelo Estado nos financiamentos para aquisição de imóveis. Os programas do 

governo, tanto federal (minha casa, minha vida) como o estadual (casa nova, vida nova) se 

inserem nessa lógica de estimular a economia através da associação do capital investido na 

construção civil e o capital financeiro. 

 

Não se trata de um domínio da cidade sobre o campo. Em outros momentos, é o 

campo que é valorizado, tomado como lugar de refúgio e para onde se incentiva a ida de 
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habitantes da cidade. Cria-se hoje o mito de que a vida no campo é melhor, mais saudável e, 

nisso é incentivada a construção de condomínios e imóveis em áreas rurais. 

 

Campo e cidade formam uma unidade dialética, são espaços necessários para a 

acumulação do capital e se inserem na divisão do trabalho. Em diferentes momentos valoriza-

se um em detrimento de outro, no entanto, não existe oposição porque ambos estão no mesmo 

processo e neles se reproduz a propriedade privada. 

 

Em Ribeirópolis, a tentativa de negar o campo com a presença de povoamento e 

de relações sociais e produtivas que não sejam em conformidade com a multiplicação do 

capital, subverte os valores rurais camponeses mostrando a estes que o campo não dá 

condição de vida pelas condições arcaicas e precárias das relações de trabalho. Coloca-se 

como necessário um “processo civilizatório” por meio da máquina e de relações capitalistas 

mercantilizando os elementos que davam antes sustentação a um modo vida de comunidade, 

de relação metabólica mais equilibrada com a natureza: a terra e a força de trabalho familiar. 

 

As indústrias instaladas no município, quais sejam: as plantas industriais dos 

grupos Azaléia Ltda., Estrela Ltda. e Fiação Têxtil Ltda., subvertem os valores dos 

camponeses destruindo em parte os símbolos que expressavam antes suas condições materiais 

de existência como a terra e o trabalho familiar, para jogá-los em uma sociabilidade forçada 

nos espaços produzidos pela segregação socioespacial como os conjuntos habitacionais que 

conjugam problemas de doenças, violência, prostituição, tráfico e uso de entorpecentes. 

 

O que foi observado na realidade concreta de Ribeirópolis está em conformidade 

com o que Carlos (2008) expõe. A produção contraditória do urbano eleva uma distância 

social e política na apropriação dos resultados através do uso diferenciado do solo urbano. 

Portanto, há uma relação de estranhamento da sociedade com a obra que a construiu não se 

identificando com a mesma. 

 

 

(...) Feita a obra, o sujeito não se reconhece como produtor, e tampouco é 

reconhecido como tal. Um urbano produzido em função de finalidades 

estranhas às necessidades dos indivíduos e distantes de suas aspirações e 

utopias, Portanto, cria-se um espaço alienado, onde a falta de identidade 

entre o sujeito e obra tende a aprofundar-se cada vez mais. (Ibidem, p. 63) 
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A cidade apresenta-se como um fenômeno concentrado tendo em vista o processo 

de produção norteado pelo trabalho assalariado ou outras formas precarizadas pela 

socialização do trabalho, pela concentração dos meios de produção e pela apropriação privada 

dos resultados e do solo de maneira desigual diminuindo as distâncias e o tempo do local da 

produção ao do consumo. 

 

As pesquisas de campo realizadas em 2011 e 2012 mostraram o aumento da 

especulação imobiliária (ver figuras 06 e 07 a seguir) e da extração da renda do solo urbano 

pelo capital como formas de sua acumulação e reprodução, além de aumentar a pressão por 

equipamentos urbanos que crescem desproporcionalmente ao volume de moradores. 

 

 

 

Figura 06: Venda de terreno no loteamento 

Alameda da Serra, cidade de Ribeirópolis, 2011. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de campo, 

nov. 2011. 

 

Figura 07: Venda de terreno em loteamento 

irregular, cidade de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de 

campo, jun. 2012. 
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De acordo com a tabela 08, como lógica do avanço do capital industrial e 

financeiro expandindo o tecido urbano e com isso as relações sócio-produtivas urbanas há 

uma valorização do espaço, no município de Ribeirópolis.  

 

 

Tabela 08 

Finanças públicas - município de Ribeirópolis, 2008. 

  valor em reais 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial - IPTU 

Imposto sobre Serviços – ISS 

Imposto sobre Transmissão Intervivos - ITBI 

Taxas 

Patrimonial 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS 

Pessoal e encargos sociais 

obras e instalações 

Valor do Fundo de Participação dos municípios 

Valor do Imposto Territorial Rural - ITR 

16.804.444,77 

39.642,97 

169.579,72 

28.281,91 

130.429,33 

198.115,33 

15.185.086,15 

8.035.819,67 

1.558.444,04 

7.636.444,58 

2.175,93 

 
Fonte: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Registros Administrativos, 

2008. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Observa-se aí uma valorização do solo urbano e especulação imobiliária 

fragmentando as terras rurais para cobrar o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU em 

vez do Imposto Territorial Rural – ITR. A cidade se torna um verdadeiro canteiro de obras, 

estendendo a malha urbana em um crescimento horizontal acelerado, além da manutenção de 

terras como reserva de valor em seu entorno. A figura 08 é ilustrativa dessa situação. 
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Figura 08: Vista da expansão do tecido urbano entre os loteamentos Cidade Nova e Isaías de 

Monteiro, cidade de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jun. 2012. 

 

 

Em pesquisa de campo realizada em junho de 2012 observou-se que estão sendo 

negociados terrenos para construção dentro do tecido urbano (figuras 09 e 10). De acordo com 

entrevista a um funcionário do Cartório de 2º Ofício da Comarca de Ribeirópolis, os 

proprietários dos loteamentos são obrigados a criar uma planta de seus loteamentos em 

tamanho reduzido e publicá-la em um jornal de grande circulação do estado no período de 03 

(três) dias. Após esse procedimento os proprietários dos lotes retornarão ao cartório com os 

exemplares dos jornais com a publicação de seus loteamentos, que, por conseguinte, poderão 

ser registrados. O loteamento total será fragmentado em unidades menores sobre inscrição de 

uma única matrícula, todos em nome do proprietário. Após possível venda dos lotes, o futuro 

proprietário poderá registrá-lo, mas agora com nova matrícula desvinculada da anterior.   
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Figura 09: Venda de terreno no loteamento 

Isaías de Monteiro, cidade de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de 

campo, jun. 2012. 

Figura 10: Venda de terreno em loteamento 

irregular, cidade de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de 

campo, jun. 2012. 

 

 

O quadro de especulação imobiliária é evidente no município. De acordo com 

informações colhidas no cartório e com visita a campo, quando os loteamentos tanto 

particulares quanto aqueles inseridos no programa “Minha Casa Minha Vida”, em conjunto 

com a Caixa Econômica Federal, começaram a ser abertos em 2008 (ver figura 11), o valor 

inicial do lote era de R$ 1.000,00. Quatro anos depois, neste ano de 2012, dependendo da 

dimensão e da localização, os terrenos estão sendo negociados por valores que variam entre 

R$ 10.000,00; R$ 20.000,00; R$ 35.000,00; e até R$ 50.000,00. A figura 11 destaca os 

loteamentos registrados em cartório e os irregulares na cidade de Ribeirópolis. 

 

Atualmente existem sete loteamentos registrados no município de Ribeirópolis 

num total de 1.017 lotes distribuídos em 52 quadras sendo quatro particulares, e os 

Loteamentos Francisco Modesto Passos, Bela Vista e o Residencial Eucalipto inseridos no 

programa “Minha Casa Minha Vida”. Além destes, há oito loteamentos abertos no entorno da 

cidade sem regularização ou registro em cartório. Portanto, totalizam quinze loteamentos, que 

numa média de 145 lotes e 7 quadras por loteamentos, somam no total 2.175 lotes distribuídos 

em 111 quadras sob prescrição da mercantilização do solo urbano evidenciando o crescimento 

do tecido urbano, conforme pode ser conferido na tabela 09 (ver Anexos G e H que mostram a 

planta de um loteamento e a matrícula de venda de um lote). 
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Tabela 09 

Loteamentos registrados no Cartório de 2º Ofício - município de Ribeirópolis,  2008 - 

2012. 

Loteamento Proprietário 
Data de 

abertura 

Quadras/Lotes 

Quadras Lotes 

Cidade Nova Adalberto da Silva Barreto 20/08/2008 09 223 

Isaías Monteiro Aguinaldo Sobral 02/10/2008 09 172 

Francisco Modesto Passos Município de Ribeirópolis 30/01/2009 06 75 

Residencial Eucalipto A. desenv. Comunitário de Ribeirópolis 15/01/2010 08 210 

Bela Vista L. V. R. Empreendimentos e Incorporadora Ltda. 21/06/2010 08 152 

Alameda da Serra L. V. R. Empreendimentos e Incorporadora Ltda. 01/02/2011 06 85 

Santa Rosa Gilson Ramos de Andrade 22/05/2012 06 100 
 

Fonte: Cartório de 2º Ofício da Comarca de Ribeirópolis, jun. 2012. 

Organização: LIMA, José Renado de. 

 

 

Assim como Carlos (2008) analisa o município de Cotia inserido na totalidade das 

relações sociais e espaciais mais abrangentes como a reprodução espacial da metrópole de São 

Paulo, em Ribeirópolis a concentração do capital industrial, comercial e bancário necessita 

ampliar seus limites territoriais formando uma mancha urbana (ver figura 12 que mostra a 

vista aérea do sítio urbano de Ribeirópolis), a qual apesar de concentrada apresenta tendência 

a espalhar-se através da incorporação de novos espaços não se apresentando como contínua. 

Tudo isso via “parcelamento da terra feito de modo irregular, na maioria das vezes por meio 

de loteamentos concebidos e realizados sem qualquer infraestrutura, pois visam apenas o 

lucro imediato” (CARLOS, 2008, p. 69). 
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Figura 12: Vista aérea da cidade de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jun. 2012. 

  

 

O processo de valorização do solo se depara com relações de troca, na medida em 

que no capitalismo a apropriação por meio do uso do solo está travestida das relações 

privadas da propriedade territorial monopolizada. Sendo assim, a materialização do trabalho 

na produção do urbano valoriza o solo como mercadoria que se realiza no mercado ao somar-

se a um tributo pago pela sociedade pelo seu uso, ocupação e habitação de parcela do espaço 

(renda do solo urbano). Fato desvendado por Marx (1986) quando pontua que, 

 

 

Não só o aumento populacional, e por conseguinte a crescente necessidade 

de moradias, mas também o desenvolvimento do capital fixo – o qual se 

incorpora à terra ou nela cria raízes, nela repousa, como todos os edifícios 

industriais, ferrovias, casas comerciais, estabelecimentos fabris, docas, etc. – 

necessariamente aumenta a renda imobiliária. (...) A demanda de terrenos 

para construção eleva o valor do solo enquanto espaço e fundamento, e por 

meio disso aumenta a demanda de elementos do corpo terrestre que servem 

como material de construção. (Idem, p. 237-238) 

 

 

Os espaços de vivência serão contraditoriamente diferentes no urbano. A condição 

de classe dita as formas de uso do solo. Portanto, a habitação assim como os meios de 

consumo coletivo (hospitais, escolas, transporte, etc.) serão negados para a superpopulação 
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latente como força “supérflua”, que é destituída de seu lugar de origem pelas condições de 

uma estrutura fundiária concentrada e fragmentada, alimentada pelo projeto modernizador do 

campo e pelo avanço da pecuária. O Estado então cumpre sua função de socializar os gastos 

na reprodução precária de uma força de trabalho miserável ao criar o Programa “Minha Casa 

Minha Vida”, com conjuntos habitacionais (figura 13, 14 e 15). 

 

 

 

 

 

Figura 13: Loteamento Residencial Eucalipto, em 

Ribeirópolis, 2011. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de 

campo, dez. 2011. 

Figura 14: Loteamento Bela Vista, cidade de 

Ribeirópolis, 2011. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de 

campo, dez. 2011. 
 

 

Figura 15: Loteamento Francisco Modesto Passos, cidade de Ribeirópolis, 

2011. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de campo, dez. 2011. 



144 
 

 
 

Nesse feito, para gerar a acumulação, o capital se reproduz no campo não mais 

necessariamente em atividades apenas agrícolas. Há um direcionamento de políticas públicas 

para alimentar a realização do valor mercadoria por meio do consumo e da contração de 

dívidas via capital financeiro através de políticas públicas do Estado, como o PRONAF e a 

renda das aposentadorias, que ainda garantem mesmo que de forma precária, o sustento do 

homem do campo. Nesse sentido há uma reorientação da utilização do solo no município com 

o avanço das pastagens e da concentração fundiária, ainda que incipiente, de acordo com os 

dados de visita ao campo explorados no capítulo 1, visto que Ribeirópolis está inserido em 

uma microrregião que historicamente é de pequenas propriedades baseadas na policultura. 

 

A produção do milho, feijão, mandioca e farinha é vendida ao intermediário 

itabaianense que exporta para outras regiões. A feira do município é abastecida por outros 

municípios, como no caso dos produtos feijão e milho que vêm do município de Monte 

Alegre de Sergipe; a farinha vem de Campo do Brito, o arroz vem de Itabaiana, enquanto que 

os tubérculos como a batata, inhame e macaxeira vem de Moita Bonita
29

. Nesse sentido, para 

alimentar o crescimento industrial e com isso a valorização do solo urbano na cidade de 

Ribeirópolis, há um constante suprimento de força de trabalho do campo para a cidade para 

trabalhar nas fábricas “Fiação Itabaiana”, “Azaléia”, “Brinquedos Estrela” no contexto da 

mobilidade do trabalho. 

 

Portanto, a massa de despossuídos que cresce exponencialmente dirige-se para as 

luzes da cidade e do trabalho, com a prerrogativa ideológica imposta do capital da vida fácil 

longe da vida sofrida no campo por motivos climáticos e falta de uma política que altere a 

estrutura fundiária. Quando na verdade os trabalhadores se deparam com a falta de 

possibilidade de se manterem produzindo no campo e se tornam “supérfluos” para o capital. 

Assim, buscam uma especialização profissional via melhoria nos estudos. Por fim, acabam se 

deparando com um caldeirão de novos valores, sobremodo no sonho do fetichismo do 

consumo barato e supérfluo de mercadorias e dos valores urbano-capitalistas, uma tendência 

que garante a continuidade da reprodução ampliada do capital. 

 

O movimento contraditório da mundialização do capital se faz presente na 

produção desigual do espaço geográfico do município de Ribeirópolis. No cenário do 

                                                             
29

 PESQUISA DE CAMPO. Visita ao espaço rural e a feira local. Ribeirópolis, novembro de 2010 e fevereiro de 

2011. 
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acúmulo de crises, o capital se reinventa no paradigma da produção toyotizada e flexível, 

gerando a desconcentração industrial, a mobilidade do capital e do trabalho e intensificando 

formas perversas de exploração do trabalho cada vez mais precarizados no “chão da fábrica”. 

Portanto, a presença das plantas industriais dos grupos Azaléia Ltda., Estrela Ltda. e Fiação 

Têxtil Ltda., e a consequente atração da população sobrante expressa não o domínio da cidade 

sobre o campo, mas a constituição do movimento dialético e contraditório da apropriação do 

espaço de maneira desigual e combinada. 

 

Campo e cidade enquanto unidade dialética se inscrevem no movimento de 

territorialização e monopolização do capital, tornando-se espaços de acumulação no processo 

de divisão do trabalho. Em diferentes momentos valoriza-se um em detrimento de outro. No 

entanto, o que se nota são formas mais sutis de apropriação dos espaços pelo capital para sua 

produção e reprodução, a cada nova reestruturação. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E SEUS 

REBATIMENTOS NA RELAÇÃO CAMPO-CIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “casa do terror” para os pobres, com a qual ainda sonhava a alma 

do capital em 1770, ergueu-se poucos anos depois como gigantesca 

“casa de trabalho” para os próprios trabalhadores da manufatura. 

Chamou-se fábrica. (Karl Marx) 

 

 

 

Dia após dia, a sirene da fábrica lançava o seu rugido por entre 

o ar pesado da fumaça e dos vapores de óleo do bairro operário. 

E de pequenas casas cinzentas, respondendo ao seu apelo, saíam 

apressados como baratas assustadas, homens de ar aborrecido e 

músculos ainda cansados. Ao ar frio da alvorada, caminhavam 

por ruas não pavimentadas para as altas gaiolas de pedra da 

fábrica que, serena e indiferente, os esperava com os seus 

numerosos olhos quadrados e viscosos. A lania estalava sob os 

passos. Exclamações roucas de vozes sonolentas e injúrias 

dilaceravam o ar. Mas eles iam ao encontro de outros sons: o 

barulho surdo das máquinas, o roncar do vapor. Sombrias e 

severas, as altas chaminés negras destacavam-se no céu como 

grossos varapaus. (Máximo Gorki)    
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4. A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E SEUS REBATIMENTOS 

NA RELAÇÃO CAMPO-CIDADE  

 

 

O sistema sociometabólico do capital, em sua “fase de ouro” em toda a primeira 

metade e primeiras décadas do segundo semestre do século XX, entrou em um longo período 

de acumulação que ocorreu durante o apogeu do fordismo/taylorismo e da fase keynesiana. 

 

O modelo fordista tinha como princípios uma forte divisão técnica do trabalho em 

que o trabalhador ocupava cargos estáveis durante longos períodos de tempo numa extrema 

hierarquia vertical. Uma grande especialização do trabalhador bastante disciplinado e 

determinado pelo ritmo e rotina da linha de montagem não os permitindo inovarem nem 

tampouco desenvolverem sua capacidade criativa, “(...) a esse modelo não interessava 

conhecimento, criatividade, tomada de decisão e comunicação por parte do trabalhador” 

(ARAÚJO, 2002, p. 03).  

 

O keynesianismo ganhou força principalmente nos Estados Unidos no período 

pós-2ª guerra. O mesmo tinha como prioridades de fatores a política do pleno emprego e o 

desencorajar do entesouramento individual, ou melhor, o incentivo por parte do Estado em 

investir na produção em vez de injetar capital no setor financeiro. Ao Estado caberia encorajar 

os capitalistas a investirem no setor produtivo, apoiando-os. Lançava-se mão da ideia de 

“Demanda Efetiva” (consumo mais investimento). Nessa perspectiva o desemprego era 

resultado da demanda insuficiente por bens e serviços na economia causada pelo 

entesouramento. O Estado aparecia então como equilíbrio, através das políticas econômicas 

de regulação das taxas de juros mantendo-as baixas para impedir a demanda de moeda para 

fins especulativos e estimular, através de empréstimos públicos, o investimento no 

funcionamento da máquina produtiva capitalista.  

 

Procurando ‘sanear’ as lacunas apresentadas pelo Estado Liberal, derivadas da 

passagem de um capitalismo concorrencial para um capitalismo monopolista, o Estado de 

bem-estar social procurou ‘dar conta’ do modo de acumulação do capital que então se 

apresentava, intervindo na regulação do mercado e, tomando para si, entre outras, a tarefa de 

gerir e implementar políticas públicas. (ARANHA, 1999, p. 92). Assim as empresas 

adotavam a verticalização, ou seja, ficavam responsáveis por todo o processo produtivo e de 



148 
 

 
 

circulação até chegar ao consumidor, dominando desde as fontes de matéria-prima aos 

sistemas de transportes. Outro parâmetro era a característica de um “(...) sistema econômico 

de acumulação intensiva de capital associado à produção e ao consumo de massa, tendo no 

Estado, a instituição estratégica produtora da sincronia entre a oferta e a procura, equilíbrio 

alcançado através de políticas de compensação social” (CATANI, 1996, p. 15). 

 

A partir do início dos anos 1970, o sistema do capital começou a dar sinais de 

uma crise profunda, a qual se destacava por uma tendência decrescente da taxa de lucro. 

 

De acordo com Antunes (2007) o esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista/fordista de produção se deu pelos seguintes fatores: incapacidade de responder a 

retração do consumo que se acentuava e do desemprego estrutural que então se iniciava; a 

hipertrofia da esfera financeira, que ganhava relativa autonomia frente aos capitais 

produtivos; a maior concentração de capitais graças às fusões entre as empresas monopolistas 

e oligopolistas; a crise do Welfare State ou do “Estado do bem-estar social” e dos seus 

mecanismos de funcionamento, acarretando a crise fiscal do Estado capitalista e a necessidade 

de retração dos gastos públicos e sociais.  

 

Todos os fatores expostos acima, para o autor corroboraram para incrementar 

acentuadamente as privatizações, e uma tendência generalizada às desregulamentações e às 

flexibilizações do processo produtivo, dos mercados e da força de trabalho, entre tantos outros 

elementos contingentes que exprimiam o quadro crítico recorrente à crise do sistema e a 

procura de saídas. Um contexto de irracionalidade destrutiva da própria natureza incorrigível 

do capital, como resposta a crise sistêmica. 

 

Delineia-se a intensificação das forças produtivas via modernização e 

tecnologização do processo produtivo para produzir mais mercadorias como valores de troca 

em menos tempo com menos trabalhadores garantindo uma maior produtividade, maiores 

lucros, e a brutalização da superexploração do trabalho. Para tal, um novo padrão de 

acumulação é esboçado juntamente com um pacote de políticas macroestruturais (Consenso 

de Washington), qual seja o modelo toyotista atrelado ao receituário neoliberal, que no Brasil 

se intensifica após a década de 1990. 
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Desenha-se a mobilidade do capital em busca dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho) assegurados no discurso do desenvolvimento local sustentável em busca de 

infraestruturas necessárias e as isenções de impostos garantidas pelo Estado. Com o 

desemprego estrutural ocorre um processo de desregulamentação das leis trabalhistas que 

precarizam ao extremo a força de trabalho, precarização esta que aparece nas mais diferentes 

formas de trabalho contemporâneas. Desta forma, a classe trabalhadora torna-se mais 

complexificada, heterogeneizada e metamorfoseada nos trabalhos temporários, parcelados, 

nos trabalhos terceirizados e nos subempregos do mundo da informalidade. 

 

O binômio taylorista/fordista, enquanto mecanismo de regulação do processo 

expansionista e autofágico do capital em sua valorização torna-se obsoleto, sobretudo, no que 

diz respeito à imobilização sobre a forma de trabalho morto, do capital constante, através do 

uso crescente do incremento tecnológico como modalidade para aumentar a produtividade 

numa concorrência assustadora de padrões de acumulação. 

 

Portanto para Mészáros (2007), vivemos em uma época de crise histórica sem 

precedentes, não mais uma crise cíclica mais ou menos ampla do capitalismo como no 

passado, mas a crise estrutural cada vez mais profunda do próprio sistema do capital e que 

afeta, pela primeira vez na história, a totalidade da humanidade demandando desta mudanças 

fundamentais no modo de controle do metabolismo social.
30

 

 

Nesse sentido, o capital diante da lógica da acumulação flexível via 

tecnologização do processo produtivo, eleva a intensidade e a produtividade do trabalho 

tornando o trabalhador cada vez mais escravo do capital. No plano elevado das contradições, 

a expansão das forças produtivas provoca o desemprego estrutural ao enxugar o quadro de 

operários na empresa, ao tempo que cria novas formas de trabalho cada vez mais precárias 

extraindo a mais-valia absoluta e relativa. 

 

Os íntens que se seguem foram produzidos como base de compreensão dos 

rebatimentos espaciais do processo de reestruturação produtiva que se estabelecem no 

município de Ribeirópolis/SE. A reestruturação produtiva está estabelecendo transformações 

significativas tanto no campo, comprometendo a reprodução camponesa ao torná-los 

                                                             
30

 István Mészáros (2005) faz a leitura que o capital, dado seu modo de metabolismo social totalizante 

incontrolável, assume cada vez mais uma lógica essencialmente destrutiva. 
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“supérfluos, móveis e descartáveis”; quanto na cidade, a partir da instalação de indústrias, se 

aproveitando de condições favoráveis a extração da mais-valia como a insenção fiscal, força 

de trabalho barata e abundante. 

 

A seguir, discutiremos como a sociedade capitalista modifica a relação homem-

natureza, em que se perde a realização humana no trabalho como mediador da relação 

metabólica com a natureza satisfazendo todas as necessidades humanas. Portanto, no mundo 

da mercadoria, o valor travestido de trabalho não-pago e alienado torna-se um fim em si 

mesmo como satisfação de todas as necessidades. 

 

 

4.1 A crise estrutural do capital e a derrubada das barreiras para a acumulação do valor  

 

 

Para o dinheiro se transformar em capital e em produção capitalista, é preciso 

algumas condições básicas. É necessário que duas espécies de possuidores de mercadorias se 

defrontem no mercado, de um lado possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de 

subsistência que se propõem a valorizar a soma-valor que possuem mediante compra de força 

de trabalho alheia; do outro, trabalhadores livres vendedores da própria força de trabalho, 

livres dos meios de produção como os servos e escravos e livres e desprovidos dos meios de 

produção. Portanto, o capital enquanto relação social pressupõe a assim chamada acumulação 

primitiva como processo histórico de separação entre os trabalhadores e a propriedade das 

condições da realização do trabalho – dos meios de produção. Produz assim, por um lado, os 

meios sociais de subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em 

trabalhadores assalariados. 

 

Nesse ínterim, a produção especificamente capitalista não apenas conserva aquela 

separação, mas aprofunda e reproduz em escala crescente, via territorialização do capital, ao 

transformar os pequenos camponeses em trabalhadores assalariados e seus meios de 

subsistência e de trabalho em elementos materiais do capital. Criam ao mesmo tempo o 

mercado interno. 

 

Antes, a família camponesa produzia e processava os meios de subsistência e as 

matérias-primas que depois, em sua maior parte, ela mesma consumia. Essas matérias-primas, 
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e esses meios de subsistências tornaram-se agora mercadorias. Então, o campo é conquistado 

para a agricultura capitalista incorporando a base fundiária ao capital, ao mesmo tempo em 

que cria para a indústria urbana a oferta necessária de um proletariado livre, como os 

pássaros. Sobre as relações de produção camponesa e o movimento de expropriação pelo 

capital, Karl Marx (1985) analise da seguinte forma: 

 

 

Sua destruição, a transformação dos meios de produção individuais e 

parcelados em socialmente concentrados, portanto da propriedade minúscula 

de muitos em propriedades gigantescos de poucos, portanto a expropriação 

da grande massa da população de sua base fundiária, de seus meios de 

subsistência e instrumentos de trabalho, essa terrível e difícil expropriação 

da massa do povo constitui a pré-história do capital. Ela compreende uma 

série de métodos violentos, dos quais passamos em revista apenas aqueles 

que fizeram época como métodos de acumulação primitiva do capital. (...) A 

propriedade privada obtida com trabalho próprio, baseada, por assim dizer, 

na fusão do trabalhador individual isolado e independente com suas 

condições de trabalho, é deslocada pela propriedade privada capitalista, a 

qual se baseia na exploração do trabalho alheio, mas formalmente livre 

(Ibidem, p. 293). 

  

 

 

O sistema sócio-metabólico do capital não consegue, no século XX, se realizar 

totalmente em sua variante capitalista com a regulação econômica da extração do trabalho 

excedente por sua própria lógica incontrolável e autofágica no processo de reprodução 

ampliada como diria István Mészáros (2007). Ora, a tendência expansiva do capital produz o 

espaço geográfico de forma altamente contraditória. 

 

O capital, como apresenta Mészáros (2006) é uma forma incontrolável de controle 

sociometabólico, surgido no curso da história como a mais poderosa estrutura “totalizadora” a 

qual tudo deve se ajustar e provar sua viabilidade produtiva. O sistema do capital, em suas 

determinações, é orientado para expansão e movido pela acumulação em busca da extração de 

trabalho excedente, que uma vez emperrado essa dinâmica, sobremodo, os desdobramentos da 

crise sistêmica e estrutural ao afetar o sistema global do capital coloca em questão a sua 

viabilidade como sistema sócio-reprodutivo. 

 

Como resposta a crise estrutural, dos idos de 1970 para cá, o capital não se 

preocupa apenas com o aumento do círculo de consumo, mas também com sua reprodução 

ampliada a qualquer custo, que pode ser assegurada por algum tempo, através de várias 
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modalidades de destruição. Para o capital, o seu processo de realização joga o consumo e a 

destruição como equivalentes funcionais, de modo que não há mais na agenda histórica as 

condições da fase de ascensão do capital em que o aumento do círculo do consumo se fazia 

acompanhar do imperativo destrutivo da auto-realização ampliada do capital. Hoje, as 

condições de reprodução expandida do sistema foram radical e irremediavelmente alteradas, 

empurrando para o primeiro plano suas tendências destrutivas e seu companheiro natural, o 

desperdício catastrófico. 

 

 

O capital deve manter seu impulso inexorável em direção aos seus alvos 

auto-expansivos, por mais devastadores que sejam as consequências, ou, do 

contrário perde a capacidade de controlar o metabolismo social de 

reprodução. Não há interposição, nem sequer a mínima atenção as 

considerações humanas. Eis por que emerge pela primeira vez na história um 

sistema dinâmico e dinamicamente destrutivo em suas implicações últimas - 

de controle sociometabólico auto-expansivo, que elimina cruelmente, se 

necessário, a esmagadora maioria da humanidade do processo de trabalho. 

Esse é hoje o significado profundamente perturbador da globalização. 

(MÉSZÁROS, Op.cit., p.146)  

 

 

Dessa forma para Smith (1988), o desenvolvimento desigual do capital continuará 

a ser dirigido pelas tendências de igualização e diferenciação e pelo movimento de “vaivém” 

do capital. O aumento do desenvolvimento das forças produtivas aumenta a mobilidade do 

capital emancipando-o dos obstáculos e facilitando sua ida aos locais mais proveitosos, sendo 

as taxas diferenciais de salário e, em menor proporção, o padrão existente de especialização 

da mão de obra os fatores que determinam o local exato para o qual o capital converge e onde 

se concentra. Ainda para o autor, a divisão do trabalho na sociedade é a base histórica da 

diferenciação espacial de níveis e condições de desenvolvimento tendo a relação cidade-

campo como criação de toda divisão de trabalho bem desenvolvida.
31

 

 

De acordo com a discussão de Marx e Engels no Manifesto Comunista sobre a 

tendência da expansão constante do capitalismo e da burguesia, Mészáros (2007) adverte 

                                                             
31

 Nesse sentido chega-se à um ponto de clareza das contradições ocultas nas relações Capital Trabalho, como 

nos aponta Smith (1988), o desenvolvimento desigual é tanto o produto quanto a premissa geográfica do 

desenvolvimento capitalista. Como produto, o padrão é altamente visível na paisagem do capitalismo, tal como a 

diferenciação entre espaços ou regiões desenvolvidos e subdesenvolvidos, os subúrbios e o centro da cidade. 

Como premissa da expansão capitalista, o desenvolvimento desigual pode ser compreendido somente por meio 

da análise teórica da produção capitalista da natureza e do espaço, ou melhor, pela exploração da desigualdade 

social estampada na paisagem geográfica para certos fins sociais determinados. 
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sobre a tendência universal do capital em transferir as condições objetivas de produção ao 

plano dos intercâmbios globais, no interior da estrutura da divisão internacional do trabalho e 

do mercado mundial. 

 

Neil Smith (1988) aborda sobre a perpétua circulação do capital como valor, o 

qual ao mesmo tempo em que é continuamente investido no ambiente construído com o fito 

de se produzir mais-valia e expansão da base do próprio capital, da mesma forma, o capital é 

continuamente retirado do ambiente construído de forma que ele possa se deslocar para outra 

parte e se beneficiar com taxas de lucros mais altas, no que o desenvolvimento desigual 

constitui-se a expressão geográfica sistemática das contradições inerentes à própria 

construção e estrutura do capital territorializando-se e desterritorializando-se em seu processo 

auto-expansivo de busca da realização do valor na produção continuada do espaço geográfico. 

 

Para a realização deste feito, David Harvey (2006) afirma que o modo capitalista 

de produção fomenta a produção de formas baratas e rápidas de comunicação e transporte, 

para que o produto direto possa ser realizado em mercados distantes e em grandes quantidades 

ao mesmo tempo em que novas esferas de realização para o trabalho possam se abrir, 

ajudando assim a criar espaço novo para a acumulação. Nesse viés, o autor acredita na 

aniquilação do espaço pelo tempo de modo que o importante não é a distância dos mercados, 

mas a velocidade de circulação a qual faz diminuir o tempo de giro do capital possibilitando 

uma reprodução da mais-valia e do lucro de forma ampliada. 

 

No entanto para Harvey, a estrutura espacial que surge com a ascensão do 

capitalismo não é um processo livre de contradições. Ao mesmo tempo em que superadas as 

barreiras espaciais, através do aumento da velocidade de circulação, o Estado tem papel 

fundamental na criação de estruturas que agem como barreiras contra a acumulação adicional, 

através do fixo e da imobilização de recursos de transportes, instalações fabris e outros meios 

de produção e consumo, impossíveis de serem movidos sem serem destruídos. Assim, o 

capital passa a ser representado na forma de uma paisagem física criada a sua própria imagem 

enquanto valor de uso acentuando a acumulação progressiva, que é tanto uma glória coroada 

do desenvolvimento do capital passado, como uma prisão inibidora do progresso adicional da 

acumulação. 
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Harvey (2006) salienta que há razões teóricas para supor que o sistema capitalista 

de produção não poderia e nem pode se tornar universal em seu alcance. Para o autor, isso 

exigiria a equalização dos lucros, por meio da competição, numa escala global, o que teríamos 

que pressupor a mobilidade completa do capital e do trabalho. Seguindo essa análise ele diz 

que o processo de acumulação origina a tendência da penetração das relações sociais 

capitalistas em todos os aspectos da produção e da troca, e em todo o mundo, de modo que, a 

tendência da expansão do capital de equalizar a margem de lucro sobre uma escala global se 

dá pela tendência de estabelecer um conjunto universal de valores, baseado no “trabalho 

social abstrato” em uma escala global. No entanto, as diversas composições orgânicas do 

capital entre países, as diversas produtividades do trabalho, de acordo com as diferenças 

naturais impossibilitam a equalização na taxa de exploração entre os diversos países e 

territórios. 

 

Segundo Harvey (2006), a produção e a troca capitalista são inerentemente 

anárquicas em que os indivíduos todos em busca de seus interesses privados, não podem levar 

em consideração o interesse comum, mesmo o da classe, em suas ações. Portanto, a tentativa 

em seus preâmbulos auto-expansivos para fugir de seus germes de destruição, de equalizar a 

margem de lucro sobre uma escala global não se constitui já que capitalistas distintos, presos 

à luta de classes e pela competição intracapitalista são forçados a ajustes tecnológicos 

destruindo a possibilidade da acumulação equilibrada. 

 

Para o autor, a crise é de superacumulação de capital e de trabalho em polos 

opostos e irreconciliáveis. Isso se dá de modo que há excesso de capital em relação às 

oportunidades de empregá-lo rentavelmente, em forma de excedente de mercadorias, moeda, 

de capacidade produtiva, e há, por sua vez, excedente de força de trabalho (desemprego ou 

subemprego). 

 

David Harvey afirma que a válvula de escape admitida pelo capital, enquanto 

ajuste espacial, mascara a irracionalidade da insanidade destrutiva que o capitalismo 

promulga em suas formas de desvalorizações e realização por desposseção dos territórios por 

meio da destruição física ou de guerra global. De fato, como diz o autor, nas muitas 

manifestações de crise – o desemprego e o subemprego crônicos, o excedente de capital e a 

falta de oportunidades de investimentos, as taxas decrescentes de lucro, a falta de demanda 
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efetiva – como não há forças compensatórias dentro da anarquia competitiva do sistema 

capitalista, as crises possuem a função de impor algum tipo de ordem e racionalidade. 

 

No entanto, não quer dizer que sejam ordenadas e lógicas, elas criam 

condicionantes que forçam algum tipo de racionalização forçada para renovação da 

acumulação na forma de falências, colapsos financeiros, desvalorizações forçadas de ativos 

fixos e poupanças pessoais, inflação, concentração crescente de poder econômico e político 

em poucas mãos, queda de salários reais e desemprego. 

 

Ora, novamente David Harvey nos chama atenção que o capital excedente, através 

do ajuste espacial, pode ser emprestado para um país estrangeiro, criando novos recursos 

produtivos em novas regiões proporcionando altas taxas de lucro atingindo a taxa média de 

lucro no sistema como um todo, resolvendo a crise temporariamente. No entanto, o aumento 

dos lucros aumenta progressivamente a massa de capital que busca cada vez mais aplicações 

rentáveis e a tendência à superacumulação se exacerba numa escala geográfica expansível. 

 

Nesse sentido, o capital excedente e a força de trabalho excedente existem lado a 

lado sem aparentemente nenhum modo de uni-los para realização do valor para o capital. É 

assim que a irracionalidade que se oculta no âmago do modo supostamente racional de 

produção vem à tona envolvendo grande capacidade produtiva ociosa e grande desemprego. 

Assim, na ausência da solução do ajuste espacial, a única solução viável é a desvalorização do 

capital como moeda, como mercadorias, como capacidade produtiva ociosas ou subutilizadas 

(por meio de instalações, equipamentos e infraestruturas físicas) culminando em falência, e a 

desvalorização da força de trabalho (por meio de decrescentes padrões reais de vida do 

trabalhador). 

 

Com relação à tendência de universalização do valor e a resolução das 

contradições irrevogáveis do capital por meio da exportação de todos os problemas de 

realização da mercadoria no polo oposto ao da acumulação para outros países ou territórios, 

Mészáros (2007) indica que o capital tem mostrado ser incapaz de completar seu próprio 

sistema na forma de capitalismo global como regulação absolutamente econômica da extração 

do sobretrabalho como mais-valia. Visto que o pronuncio de criar novas condições de 

acumulação, no terceiro mundo ou nos próprios países pós-capitalistas da extinta União 

Soviética, não foi assegurado, sendo que hoje quase a metade da população do mundo é 
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forçada a reproduzir suas condições de existência sob formas que contrastam fortemente com 

o mecanismo de mercado idealizado como o regulador absolutamente dominante do 

metabolismo social. 

 

 

(...) Em vez de se completar como sistema capitalista global propriamente, o 

capital, a não ser nos países onde predominam seu modo de controle 

econômico da apropriação do sobretrabalho, também conseguiu criar 

enclaves capitalistas, com uma relativamente vasta hinterlândia não-

capitalista. (Ibidem, p.92)      

 

 

Com relação à tendência nefasta em seus limites últimos através de sua lógica 

auto-expansiva, incorrigível e incontrolável no seu sociometabolismo em não reconhecer nem 

se preocupar com a possibilidade de extermínio da humanidade através da destruição material 

e ecológica das condições de reprodução humana, Mészáros (2007) adverte que o 

imperialismo nunca morreu, ele apenas assumiu nova forma mais agressiva e mais perigosa 

enquanto imperialismo hegemônico global, tendo os Estados Unidos como única potência 

hegemônica com o papel de assegurar e deter o controle do sistema global do capital no 

paradoxo de governar e controlar o ingovernável que é o sociometabolismo catastrófico.
32

 

 

Outro aspecto é o abuso incontrolável que o capital exerce sobre a natureza, 

destruindo os recursos naturais em escala ampliada para satisfazer a realização e não mais o 

consumo, no que seja diminuir o tempo de vida útil da mercadoria para aumentar a velocidade 

da circulação e realização da forma valor como produção e criação destrutiva. 

 

Partindo deste princípio, Alexandrina Luz Conceição (2004) diz que, do modo 

como consumo e destruição se tornam equivalentes funcionais, aparece o caráter contraditório 

do discurso do desenvolvimento sustentável, o caráter da sua insustentabilidade. Sendo que o 

sistema metabólico socioeconômico do capital induz à ampliação da velocidade da produção 

de valores de troca subvertendo a qualidade do produto para terem reposição ágil no mercado 

para a garantia de maior lucro. Portanto, o necessário averbado pelo capital torna-se 

supérfluo, para justificar o seu não valor de uso enquanto é criado o fetiche da necessidade 

                                                             
32

 Para isso, são legado todas as formas mortíferas de intervenção possível no mundo com seu arsenal nuclear do 

parque industrial/militar. 
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lucrativamente produzida a serviço da reprodução ampliada do capital a qualquer custo, 

destruindo os recursos humanos e materiais. 

 

 

O alicerce da sustentabilidade do desenvolvimento deve ser cristalizada na 

capacidade e na universalidade da apropriação dos recursos naturais e do 

trabalho. É a necessidade que deve regular a sustentabilidade do 

desenvolvimento. Admitir o desenvolvimento a partir do que define o 

mercado é afirmar a condição determinante da insustentabilidade do 

desenvolvimento sustentável. (Ibidem, p.89) 

 

 

A tendência universal do capital que transfere as condições objetivas de produção 

ao plano dos intercâmbios globais, no interior da estrutura da divisão internacional do 

trabalho e do mercado mundial, distingue o sistema do capital de todo os estágios de produção 

anteriores. 

 

Assim, “rompidos” os laços que prendem o capital e o trabalho ao lugar, através 

da revolução nos transportes e comunicações e através do processo de precarização e 

desmantelamento dos direitos trabalhistas, o capital para fugir de seus condicionantes, eleva a 

competição intercapitalista para dentro da divisão internacional do trabalho para explorar 

vantagens específicas para produção de bens e serviços. Vantagens estas das bases de recursos 

(petróleo, água e minério); localização estratégica; investimentos públicos e privados em 

infraestruturas físicas e sociais. 

 

 

Com a diminuição dos custos de transporte e a consequente redução das 

barreiras espaciais para o movimento de bens, pessoas, moedas e 

informações, realçou-se a importância das qualidades do local, e se 

fortaleceu consideravelmente o vigor da concorrência interurbana para o 

desenvolvimento capitalista (investimentos, empregos, turismo, etc.). (...) 

Com a redução das barreiras espaciais, a distância do mercado ou das 

matérias-primas se torna menos importante para as decisões localizacionais. 

(...) Por outro lado, a capacidade do capital exercer maior seleção sobre a 

localização realça a importância das condições específicas de produção em 

determinado lugar. As pequenas diferenças na oferta de mão de obra 

(quantidades e qualidades), nas infraestruturas e nos recursos, na 

regulamentação e tributação governamental, assumem muito maior 

importância do que quando os custos elevados de transporte criavam 

monopólios “naturais” para a produção local em mercados locais. 

(HARVEY, 2006, p. 179) 
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No entanto, as formas de mobilidade geográfica do capital e da força trabalhadora 

de forma rápida e a baixo custo requerem infraestruturas espaciais fixas e seguras para 

funcionar efetivamente. 

 

Segundo Harvey (2006), a capacidade de dominar o espaço implica na produção 

do espaço, sendo que as infraestruturas necessárias absorvem capital e força de trabalho na 

sua produção e manutenção, ou seja, parte da totalidade do capital e da força de trabalho tem 

de ser imobilizada e congelada no espaço para proporcionar maior liberdade de movimento ao 

capital e à força de trabalho remanescente. 

 

Entretanto, como diz este autor, a viabilidade do capital e do trabalho 

comprometidos com a produção e a manutenção de tais infraestruturas apenas fica assegurada 

se o capital remanescente circular em um período de tempo compatível com o padrão 

geográfico e a duração de tais compromissos correndo o risco de serem sujeitos a 

desvalorização. Tudo isso pode trazer consequências drásticas para as configurações regionais 

e espaciais numa instabilidade crônica de tensão entre as estruturas espaciais imobilizadas. 

 

Atenta o autor para o desafio do desenvolvimento capitalista que deve buscar uma 

solução de continuidade entre a preservação dos valores dos compromissos passados 

(assumidos em um espaço e tempo específicos) ou a desvalorização para abrir espaço novo 

para a acumulação. É nesse viés que as contradições internas do capitalismo se expressam, 

mediante a formação e a reformação incessantes das paisagens geográficas, de modo que, 

continuamente se esforça para criar uma paisagem social e física do requisito para suas 

próprias necessidades em um instante específico, apenas para destruir num instante posterior 

que não lhe sirva mais. 

 

 

4.2 As mutações do/no mundo do trabalho e a formação de uma população trabalhadora 

sobrante 

 

 

Com a grande indústria que vigorou ao longo de praticamente todo o século XX, o 

sistema produtivo dominante do taylorismo/fordismo baseava-se na produção homogeneizada 

em massa de mercadorias. Estruturava-se no trabalho parcelar e fragmentado reduzindo a ação 
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operária a um conjunto repetitivo de atividades. Como bem aborda Antunes (2007), a mais-

valia extraída se dava por sua dimensão absoluta pelo prolongamento da jornada de trabalho e 

sua dimensão relativa é marcada pelo uso da tecnologia, com a consolidação da subsunção 

real do trabalho ao capital. 

 

O autor fala na perda da destreza do labor operário e sua desantropomorfização 

do trabalho, com a conversão em apêndice da máquina-ferramenta em que uma linha rígida de 

produção articulava os diferentes trabalhos através da esteira fazendo o ritmo e o tempo 

necessários para a realização das tarefas. Assim, houve uma separação nítida entre elaboração 

e execução, em que o capital apropria-se do savoir-faire do trabalho, suprimindo a dimensão 

intelectual que era transferida para as esferas de gerência. 

 

É dessa forma que o modelo “fordista-keynesiano” entra em crise caracterizada 

nos seguintes pontos: queda de produtividade, crise da rentabilidade nos mercados e 

necessidade de novos mercados. 

 

No delinear da etapa “pós-fordista”, a produtividade do modelo fordista entra em 

queda em razão da obsolescência da base tecnológica incompatível com o novo padrão 

produtivo de intensas inovações advindas da Terceira Revolução Industrial. A queda da 

rentabilidade se deu em razão da diminuição do mercado tendo em vista a produção 

concentrada e em série, ou seja, a superprodução. Consequentemente, através do processo de 

internacionalização do aparelho produtivo, necessita-se da busca de novos espaços para suprir 

essa produção. Assim, aparece um surto de desemprego e inflação denunciados pelos 

neoliberais como resultado do Estado de bem-estar-social, através de seus impostos elevados 

e os tributos excessivos, juntamente com a regulamentação das atividades econômicas. 

 

O novo modelo organizacional que surge é o toyotismo junto com o 

neoliberalismo. Baseado em novos padrões tecnológicos e científicos, o toyotismo traz um 

ritmo acelerado de inovações, com mudanças significativas nas relações de trabalho às quais 

exigem um “novo trabalhador” com alteração das habilidades e com centralidade de sua 

autonomia. Dessa forma exigem-se como princípios básicos do trabalhador, polivalência, 

formação técnica geral, capacidade de análise, interpretação e correção de instruções. Ou seja, 

multiprofissionalização, “corresponsabilidade” do trabalhador e um processo de decisão 
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participativa e descentralizada, consequentemente, uma maior criatividade, decisão, 

participação e autonomia do saber-fazer apropriado pelos agentes hegemônicos do capital. 

 

Esse novo modelo inova a base produtiva com a eliminação dos grandes espaços 

das fábricas, a enorme quantidade de estoques e do alto número de funcionários. Para isso, se 

baseia nos princípios da: automatização, just-in-time, trabalho em equipe, administração por 

estresse, flexibilização da mão de obra, gestão participativa, controle de qualidade e 

subcontratação
33

. 

 

Desse modo, é deflagrada a crise de superacumulação e estrutural dos anos 1970 

em diante, quando o capital programa um vasto processo de dominação societal. O chamado 

“toyotismo” ou modelo japonês mostra como forma de acumulação flexível enquanto 

regulação do próprio processo produtivo. O toyotismo caracteriza-se pela intensificação da 

taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias com a chamada “Qualidade 

Total” diminuindo o tempo de duração das mesmas e intensificando a velocidade do circuito 

produtivo e acumulativo, ou seja, pouca duração do produto e reposição ágil no mercado. 

 

O modelo toyotista se fundamenta, como aborda Antunes (2007) em um padrão 

produtivo organizacional e tecnologicamente avançado com a introdução de técnicas de 

gestão da força de trabalho próprias da fase informacional e flexível recorrendo a 

desconcentração produtiva com as empresas terceirizadas; proletarização e desproletarização 

através de formas parcelares e precarizadas do trabalhador; gestão da força de trabalho em 

equipe de “células” de produção alienando-os cada vez mais por requerer o chamado 

“envolvimento participativo” que se dar manipulado para extrair o saber fazer com o 

“trabalho polivalente”, “multifuncional”, “qualificado”. 

 

                                                             
33

 Sobre a automatização, trata-se da utilização de máquinas capazes de parar automaticamente quando surgem 

problemas fazendo com que diminua a quantidade de trabalhadores, já que um único indivíduo poderá operar 

várias máquinas. “Assim o trabalhador que até então era treinado para desenvolver seu trabalho em uma única 

máquina pode se responsabilizar por várias, o que diminuiria a quantidade de trabalhadores necessários numa 

linha de montagem”. (HOWAIS, 2004, p. 03). Com relação ao fator just-in-time, cuja tradução significa, “na 

hora certa”, a produção tem de ser vendida de forma rápida como estratégia da falta de espaços para o estoque e 

da escassez de recursos para manter a produção parada. Logo, busca-se detectar a demanda para saber quanto 

deve ser produzida, em que a demanda só poderá ser produzida após ter sido efetivado sua venda, mantendo um 

fluxo de produção contínua. O enfoque do trabalho em equipe como meta para racionalizar a utilização de mão 

de obra, fundamenta-se em agrupar os trabalhadores em equipe com a orientação de um líder o qual trabalharia 

coordenando-os ou substituindo algum, em caso de falta, em um processo de eliminação do “tempo morto”, ou 

seja, eliminando o tempo entre um trabalhador e outro, visto que na cadeia de montagem é o produto que se 

movimenta através de robôs ou de esteiras.  
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Enfim, o toyotismo busca formas de racionalizar ao máximo as operações 

realizadas pelos trabalhadores, combatendo o “desperdício” na produção ao reduzir o tempo e 

aumentar o ritmo de trabalho visando às formas de exploração. Tudo isso associa o 

desemprego em dimensão estrutural, precarização do trabalho de modo ampliado e destruição 

da natureza em escala globalizada, na relação metabólica entre homem, tecnologia e natureza 

conduzida pela lógica societal voltada prioritariamente para a produção de mercadorias e para 

o processo de valorização do capital. 

 

Conquanto, o capital venha intensificando a informatização e a “tecnologização” 

do processo produtivo para gerar maior produtividade e abstrair-se da concorrência 

intercapitalista imobilizando cada vez mais o capital através do aumento do capital constante 

e explorando o trabalho morto, numa imaginária eliminação dos problemas advindos das 

crises eminentes fantasiada pelo nascimento de um processo produtivo capitalista totalmente 

automatizado e sem trabalhadores, ainda permanece por decepção maior para o capital, a 

questão de o fator material da produção qual seja o trabalho na condição de sujeito real da 

produção. 

 

Dentro desta perspectiva, István Mészáros (2006) diz que na vigência de um 

sistema de mediações de segunda ordem, que se sobrepõe às mediações de primeira ordem 

(em que os indivíduos relacionavam-se com a natureza e com os seres sociais dotados de 

algum grau de autodeterminação), no processo de alienação, o capital degrada o sujeito real 

da produção, o trabalho, à condição de uma objetividade reivificada – um mero fator material 

de produção. Entretanto, a questão que permanece para o capital é que o fator material de 

produção não perde a condição de sujeito real da produção. 

 

Mesmo com a diminuição da dimensão variável do capital, a força de trabalho é 

utilizada de forma mais explorada e precarizada do que antes com a diminuição física do 

mesmo e gerando uma produtividade maior com menos custos através de novas formas de 

intensificação de extração do sobretrabalho, reduzindo o trabalho manual direto e proponde-se 

a ampliação do trabalho intelectual ou qualificado.  

  

 

O trabalho humano como atividade produtiva sempre permanecerá a 

condição absoluta do processo de reprodução. O substrato natural da 
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existência dos indivíduos é a própria natureza, que deve ser controlada 

racional e criativamente pela atividade produtiva – em oposição a ser 

dominada irresponsável e destrutivamente pelos imperativos irracionais, 

desperdiçadores e destrutivos da expansão do capital. O metabolismo social 

envolve o intercâmbio necessário entre os próprios indivíduos e entre a 

totalidade dos indivíduos e a natureza recalcitrante. (Idem, 2007, p. 79-80)  
 

 

Portanto, o modelo japonês de regulação do processo produtivo estrutura-se numa 

crescente interação entre trabalho e ciência, execução e elaboração, exatamente onde o 

fordismo não conseguia perceber ou ter capacidade de expropriação do saber fazer intelectual 

do trabalho e sua dimensão cognitiva. Longe da falácia da conversão da ciência em principal 

força produtiva, que substitui e elimina o trabalho no processo de criação de valores, o que há 

é uma interação crescente entre trabalho e ciência, trabalho material e imaterial. 

 

Para Marx & Engels (2004), na indústria moderna a coletividade de trabalhadores 

na fábrica é uma forma de existência do capital gerando a força produtiva do capital e 

mutilando o operário, na medida em que este é incapaz de fazer um produto independente, e 

assim os poderes intelectuais do trabalho desaparecem e desemboca no outro extremo. A 

divisão do trabalho manufatureiro produz a oposição dos trabalhadores às potências 

espirituais do processo de trabalho separando de vez o trabalho da ciência enquanto força 

produtiva autônoma, colocando a serviço do capital. 

 

No processo de universalização do valor, a produção e diferenciação do espaço 

geográfico pelo capital dito por Smith (1988) tem como aporte o que Marx & Engels refletem 

quando discutem sobre a tendência do desenvolvimento das forças produtivas com a indústria 

moderna, visto que a divisão aprofundada do trabalho opõe as forças intelectuais do processo 

material de produção como propriedade de outrem, e como poder que os domina fazendo da 

ciência uma força produtiva independente que se liberta do trabalho recrutando-o para servir 

ao capital. 

 

Pois que, como já apontavam os autores supracitados, dada a universalização da 

forma mercadoria do valor onde tudo se transforma à sua imagem e semelhança, a ciência e a 

técnica fazem parte da base econômica de divisão da sociedade em classes. Portanto, a ciência 

e a técnica, enquanto produto geral do desenvolvimento humano pelo trabalho coletivo no 

processo de trabalho imediato, ou seja, a força produtiva e a riqueza maior são monopolizados 
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pelo capital, na medida em que a ciência e técnica descobertas e desenvolvidas pelo trabalho 

coletivo estão incorporadas ao capital pela mesma razão a qual o trabalho coletivo também 

está. 

 

Segundo Marx & Engels (1978), a divisão social do trabalho faz com que a 

atividade intelectual e material, o prazer e o trabalho caibam em partilhas a indivíduos 

diferentes, trazendo como consequência para o trabalhador a oposição entre riqueza e 

pobreza, e entre saber e trabalho de modo que o saber se torna capital cada vez mais 

antagônico ao trabalho. Isso leva ao que os autores dizem de desenvolvimento unilateral de 

uma faculdade à custa de todos os outros e lhe não fornecem senão a matéria e o tempo 

necessários ao desenvolvimento desta única faculdade mutilada pela crescente especialização. 

 

 

O verdadeiro significado da educação, para os economistas filantropos, é a 

formação de cada operário no maior número possível de atividades 

industriais possíveis, de tal forma que, se é afastado de um ramo pelo 

emprego de uma nova máquina ou por uma mudança na divisão do trabalho, 

possa instalar-se noutro lado mais facilmente possível. (Ibidem, p. 74) 

 

 

Nesse sentido, na medida em que a divisão do trabalho se desenvolve, o saber, a 

arte e a cultura se separam dos produtores e passam para as chamadas superestruturas 

monopolizadas pelas classes dominantes, ou seja, produto da base econômica, do trabalho da 

classe produtiva de que as classes privilegiadas se apropriam. 

 

Assim, o sistema do capital cria a moderna ciência da tecnologia, o princípio de 

considerar em si mesmo cada processo de produção e de decompô-lo, sem levar em conta 

qualquer intervenção da mão humana em seus elementos constitutivos. Eis a absurda 

contradição segundo a qual a indústria moderna substitui o trabalho complexo pelo simples, o 

qual não necessita de nenhuma formação. 

 

Nesse sentido, Antunes (2007) alenta que houve uma mutação no mundo do 

trabalho, sem, contudo, diminuir sua centralidade enquanto materialidade do valor e das 

condições básicas de reprodução do capital. De modo que coexistem várias formas antigas e 

modernas de extração do sobretrabalho. Para o autor, pode-se observar um processo múltiplo: 

de um lado verificou-se uma desproletarização do trabalho industrial, fabril e manual nos 
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países de capitalismo avançado. Por outro lado ocorreu um processo de subproletarização, 

trabalho parcial, precário, temporário, terceirização, crescimento no setor de serviços 

diminuindo o operariado industrial tradicional e aumentando o que o autor chama de classe-

que-vive-do-trabalho que para ele engloba tanto o proletariado industrial, como o conjunto 

dos assalariados que vendem sua força de trabalho e os que estão desempregados pela 

vigência da lógica destrutiva do capital. Qual seja, os assalariados do setor de serviços, 

proletariado rural, proletariado precarizado, subproletariado moderno part-time, trabalhadores 

hifenizados ou fraturados, os assalariados da chamada “economia informal” indiretamente 

subordinados ao capital. 

 

Enfim, todos aqueles que partilham o estranhamento no processo produtivo e de 

valorização do capital, através da heterogeneização imposta pelo capital fraturando e trazendo 

as clivagens no mundo do trabalho, ao tempo que não os permite se verem enquanto membros 

de uma classe social com projetos de sociabilidades diferentes da sociabilidade do capital. 

Este que nutre múltiplas fetichizações e reivificações que repercute na esfera da reprodução 

societal, onde o consumo de mercadorias se dá em sua forma material e imaterial, através da 

privatização dos serviços públicos, turismo, “tempo livre” que é materializado pelo auto 

consumo, necessidade da qualificação para adquirir empregabilidade nos momentos fora do 

trabalho ganha um caráter de prolongamento de domínio do capital. 

 

Para Mészáros (2007), vivemos em uma época de crise histórica do sistema do 

capital sem precedentes, cuja severidade pode ser dimensionada pelo fato de que não estamos 

enfrentando uma crise cíclica experimentada no passado, mas a crise estrutural cada vez mais 

profunda do próprio sistema do capital. E pela primeira vez na história a totalidade da 

humanidade, para que sobreviva, demanda mudanças fundamentais no modo e controle do 

metabolismo social. 

 

Diante da lógica da reprodução ampliada do capital frente a sua crise estrutural 

advinda dos anos de 1970 até os nossos dias, sua variante capitalista abraça a reestruturação 

produtiva em sua acepção da racionalidade contra os desperdícios na produção e na ampliação 

das taxas de lucros com o paradigma da nova forma de controle sócio-metabólico do trabalho 

pelo capital, ou nova forma de organização do processo de trabalho toyotista e suas 

combinações derivativas. 
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Há de se notar que essa criação de valor por parte da força de trabalho tem seu 

ciclo contínuo como finalidade em si mesmo quando há uma animação do trabalho pretérito – 

trabalho morto – imbuído no meio e objeto de trabalho, qual seja nos meios de produção 

consumidos como matérias-primas no ato da produção conservando e realizando esses 

produtos de trabalho passados como valores de uso.  

 

 

O capitalista, ao transformar dinheiro em mercadorias, que servem de 

matérias primas constituintes de um novo produto ou de fatores do processo 

de trabalho, ao incorporar força de trabalho viva à sua objetividade morta, 

transforma valor, trabalho passado, objetivado, morto em capital, em valor 

que se valoriza a si mesmo, um monstro animado que começa a “trabalhar” 

como se tivesse amor no corpo (MARX, 1983, p. 160-161). 

 

 

Deste modo, as matérias-primas e os meios de produção para produção de uma 

mercadoria tornam-se elementos constitutivos de um novo produto com um novo valor de 

uso. No processo de formação de valor, o tempo de trabalho necessário para a produção do 

valor de uso consumido, forma parte do tempo de trabalho necessário para a produção do 

novo valor de uso, portanto, “é tempo de trabalho que se transfere do meio de produção 

consumido ao novo produto” (Ibidem, p. 165). 

 

O trabalhador conserva, portanto, os valores dos meios de produção consumidos 

ou os transfere, como partes componentes do valor, ao produto, não pelo seu acréscimo de 

trabalho em geral, mas pelo caráter particularmente útil, pela forma específica produtiva desse 

trabalho adicional. Como atividade produtiva, adequada a um fim – fiar, tecer, forjar - , o 

trabalho, através de seu mero contato, ressuscita dos mortos os meios de produção, e vivifica 

para serem fatores do processo de trabalho e se combina com eles para formar produtos. 

(Ibidem, p. 166) 

 

Seguindo essa análise, Marx (1983), ao mostrar que a força de trabalho, enquanto 

trabalho vivo produz mais-valia ou um excedente do trabalho criador de valor além do tempo 

necessário à sua reprodução, o autor entende que esse mais-trabalho se torna excedente de 

valor como capital que se valoriza a si mesmo no processo produtivo por meio do contato dos 

dois componentes constitutivos do capital adiantado no processo: o capital constante, formado 

pelos meios de produção que entra como componente no processo produtivo não alterando 
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sua grandeza de valor, mas que tem seu valor conservado no produto final; e o capital variável 

sob a forma de força de trabalho que produz seu próprio equivalente, além de produzir um 

excedente no contato com o capital constante, gera um excedente do valor total do produto 

sobre a soma dos valores de seus elementos constitutivos ou o excedente do capital valorizado 

sobre o valor do capital originalmente adiantado, que somente se configura no processo 

produtivo, agregando valor ao conservar valor do capital constante. 

 

Com toda a voracidade por valorizar-se constantemente em uma velocidade cada 

vez mais crescente, o capital busca formas para extorquir mais-valia e com isso tempo de 

trabalho excedente da jornada de trabalho. A massa da mais-valia será aumentada com a 

variação da população trabalhadora, dada a duração da jornada de trabalho. Dada a grandeza 

da população trabalhadora, o capital pode fazer crescer o bolo de mais-valia pelo 

prolongamento da jornada de trabalho constituindo aí a mais-valia absoluta. 

 

Entretanto, o autor mostra que é possível gerar mais-valia mesmo com as 

condições do número de trabalhadores e da duração da jornada de trabalho dadas. Basta para 

isso, aumentar o tempo de trabalho excedente diminuindo com isso o tempo de trabalho 

necessário à produção dos meios de subsistência. Isso só será possível com o aumento das 

forças produtivas, de modo que um menor quantum de trabalho produza um maior quantum 

de valor-de-uso (mercadoria), precisando revolucionar as condições técnicas e sociais do 

processo de trabalho as quais fazem reduzir o valor da força de trabalho – essa é a mais-valia 

relativa.
34

 

 

O desenvolvimento da força produtiva do trabalho acompanhada pela mudança da 

composição orgânica do capital, ao aumentar a parte constante em maquinários e matérias-

primas e diminuir a parte variável em forma de força de trabalho, se dá passo a passo com a 

acumulação e o crescimento ou expansão absoluta do capital global centralizando cada vez 

mais nas mãos de poucos capitalistas. 

 

Por meio da acumulação capitalista, produzindo este decréscimo relativo 

acelerado de sua componente variável pelo crescimento do capital global expandido e 

                                                             
34

 Busca-se racionalizar a produção produzindo mais com o mesmo dispêndio de trabalho no mesmo tempo, por 

meio da intensidade do trabalho preenchendo os poros do processo de maneira mais densa, ou seja, há uma 

condensação do trabalho – maior massa ou quantum de trabalho em dado período de tempo.  
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centralizado, produz também constantemente uma população trabalhadora adicional 

relativamente supérflua às necessidades de aproveitamento por parte do capital – 

superpopulação relativa. Pois, “Toda a forma de movimento da indústria moderna decorre, 

portanto, da constante transformação de parte da população trabalhadora em braços 

desempregados ou semi-empregados”. (MARX, 1985, p. 201) 

 

Com a maquinaria e a grande indústria, há um aperfeiçoamento contínuo do 

processo e das condições técnicas e sociais do trabalho. O meio de trabalho travestido nos 

meios de produção enquanto capital constante torna-se um concorrente do próprio trabalhador 

destruindo suas condições de existência, na medida em que, em vez de atuar com a ferramenta 

sobre o objeto de trabalho, atua apenas como força motriz de uma máquina-ferramenta, torna-

se casual a força motriz revestir-se de músculos humanos ou de forças mecânicas do próprio 

mecanismo. 

 

Ou seja, o manejo da ferramenta passa do trabalhador para a máquina, 

extinguindo o valor de uso e de troca da força de trabalho. A máquina, assim, transforma 

parte da classe trabalhadora em população supérflua, não mais imediatamente necessária para 

a autovalorização do capital, inundando o mercado de trabalho e reduzindo o preço da força 

de trabalho abaixo de seu valor real. 

 

A superpopulação relativa, por exemplo, criada pelo desenvolvimento das forças 

produtivas, tende a causar em determinados ramos da produção a subordinação do trabalho ao 

capital em razão da barateza e da quantidade de trabalhadores assalariados disponíveis ou 

liberados. Nesses ramos da produção resistentes ao trabalho mecanizado, repousando-se no 

predomínio do elemento constituído pelo trabalho vivo, está por sua vez, sobre uma 

proporção significativa em relação ao capital global com taxas e massas de mais-valia 

extraordinariamente altas, já que os salários estão abaixo da média.  

 

Deste modo, o capital tem sua máxima de extração da mais-valia relativa pela 

extração do sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora mantendo a produção do 

“exército industrial de reserva” adequado à escala do progresso da acumulação, ao pressionar 

cada vez mais a parte ocupada obrigada ao sobretrabalho e a submissão aos ditames do 

capital. 
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Finalmente, a lei que mantém a superpopulação relativa ou exército 

industrial de reserva sempre em equilíbrio com o volume e a energia da 

acumulação prende o trabalhador mais firmemente ao capital do que as 

correntes de Hefaísto agrilhoaram Prometeu ao rochedo. Ela ocasiona uma 

acumulação de miséria correspondente à acumulação de capital. A 

acumulação da riqueza num polo é, portanto, ao mesmo tempo, a 

acumulação de miséria, tormento de trabalho, escravidão, ignorância, 

brutalização e degradação moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que 

produz seu próprio produto como capital (Ibidem, p. 210). 

 

 

A flexibilidade no processo do controle societal do trabalho pelo capital repercute 

no território brasileiro, sobretudo, nos anos 1990, na órbita do neoliberalismo, e de forma 

intensa sobre o mundo do trabalho: fragmentando; complexificando e heterogeneizando tanto 

na cidade quanto no campo.  

 

 

Por meio da maquinaria, dos processos químicos e de outros modos, a 

indústria moderna transforma continuamente a base técnica da produção e 

com elas as funções dos trabalhadores e as combinações sociais do processo 

de trabalho. Com isso, revoluciona constantemente massas de capital e 

massas de trabalhadores de um ramo de produção para outro. Exige, por sua 

natureza, variação do trabalho, isto é, fluidez das funções, mobilidade do 

trabalhador em todos os sentidos. (...) Já vimos como essa contradição 

absoluta elimina toda tranquilidade, solidez e segurança da vida do 

trabalhador, mantendo-o sob a ameaça constante de perder os meios de 

subsistência ao ser-lhe tirado das mãos o instrumental de trabalho, de tornar-

se supérfluo ao ser impedido de exercer sua função parcial; (...) Torna 

questão de vida ou morte substituir a monstruosidade de uma população 

operária miserável, disponível mantida em reserva para as necessidades 

flutuantes da exploração capitalista, pela disponibilidade absoluta do ser 

humano para as necessidades variáveis do trabalho; substituir o indivíduo 

parcial, mero fragmento humano que repete sempre uma operação parcial 

pelo indivíduo integralmente desenvolvido para o qual as diferentes funções 

sociais não passariam de formas diferentes e sucessivas de sua atividade. 

(MARX & ENGELS, 2004, P.76-78) 

 

 

Para Antônio Thomaz Júnior (2003), é nesse viés que na virada do século XXI se 

faz presente a compreensão dos impactos causados no mundo do trabalho pelos rearranjos do 

capital, como as clivagens e a dinâmica territorial da fragmentação do trabalho que dificulta a 

compreensão orgânica do trabalho enquanto classe visto o fatiamento e o mundo plural de 

relação de trabalho advindos do avanço da relação capital-trabalho em seus desdobramentos 

da divisão técnica e territorial do trabalho, intensificando a especialização e a "prisão" do 

trabalhador no entorno de uma função compartimentada e alienante. 
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4.3 Mobilidade do capital industrial no município de Ribeirópolis/SE diante da 

reestruturação produtiva 

 

 

Para atender as características intrínsecas da natureza do capital, que é buscar 

soluções para suas crises adiando sua destruição por meio de altos níveis de acumulação, a 

reestruturação produtiva vem atender esse fim.
35

 Há um grande salto tecnológico e de 

automação em que a robótica e a microeletrônica se inserem em novas relações de trabalho e 

de produção envelhecendo ou dando uma nova cara ao fordismo e taylorismo por meio do 

toyotismo. 

 

Essas mudanças repercutem no universo produtivo e consequentemente no 

universo do trabalho. Como nos aponta Ricardo Antunes (2008), novos processos de trabalho 

emergem, onde o cronômetro e a produção em série e de massa são substituídos pela 

flexibilização da produção em novos padrões de produtividades mais elevados. 

 

O modelo toyotista trouxe mudanças que repercutiram no mundo produtivo e do 

trabalho. No Brasil, o receituário neoliberal e as transformações produtivas partem dos anos 

1990, com o Consenso de Washington para atender a nova divisão internacional do trabalho 

exigindo mutações no plano da organização sociotécnica da produção e no interior do mundo 

do trabalho. A necessidade da reprodução do capital em escala ampliada garantindo lucros 

estupendos, qual seja, a produção destrutiva da natureza, na medida em que sob o invólucro 

da qualidade total as mercadorias têm seu tempo de vida útil reduzido para ter uma reposição 

ágil no mercado acelerando a velocidade do ciclo reprodutivo do capital, e com isso, a 

destruição da materialidade e objetividade das quais o homem em seu metabolismo consegue 

se reproduzir. 

 

Cabe notar que esse mecanismo gerador de descartável e do supérfluo diante dos 

imperativos expansionistas e destrutivos do capital se dá tanto no âmbito da produção como 

no âmbito do trabalho. Nesse sentido, a necessidade de elevar a produtividade há uma 

cientifização do trabalho, redução do número de trabalhadores trazendo a barbárie do 

                                                             
35

 A crise do capital de realização do valor que se configura durante a década de 1970 nos apresenta seu caráter 

sistêmico e irreversível se prolongando até os nossos dias. Às vezes sendo retardada, às vezes acelerada, no 

entanto, adiando e acumulando suas contradições em um nível incorrigível e insustentável. 
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desemprego estrutural, a intensificação da jornada de trabalho, formas de subcontratação e 

terceirização da força de trabalho, desregulamentações das leis trabalhistas, e uma 

reorganização sociotécnica da produção via acumulação flexível, qual seja a mobilidade do 

capital associado a uma mobilidade assujeitada do trabalho com a transferência de plantas e 

unidades produtivas, desconcentração da produção ou reterritorialização industrial.  

 

 

Duas manifestações são mais virulentas e graves: a destruição e/ou 

precarização, sem paralelos em toda era moderna, da força humana que 

trabalha e a degradação crescente, na relação metabólica entre homem e 

natureza, conduzida pela lógica voltada prioritariamente para a produção de 

mercadorias que destrói o meio ambiente. 

Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a expressão 

mais profunda da crise estrutural que assola a (des) socialização 

contemporânea: destrói-se força humana que trabalha; destroçam-se os 

direitos sociais; brutalizam-se enormes contingentes de homens e mulheres 

que vivem do trabalho; torna-se predatória a relação produção/natureza, 

criando-se uma monumental “sociedade do descartável”, que joga fora tudo 

que serviu como “embalagem” para as mercadorias e o seu sistema, 

mantendo-se, entretanto, o circuito reprodutivo do capital. (ANTUNES, 

2008, p. 190-191) 
 

 

Empresas fordistas tradicionais como a indústria têxtil, de calçados e 

automobilísticas, sob a imposição da concorrência internacional, buscam isenções fiscais e de 

impostos; infraestruturas físicas (rodovias, luz elétrica, água encanada, etc.) e sociais no que 

se denomina capital social como rearranjos produtivos interligados com a presença do Estado 

garantindo a guerra dos lugares para atrair o capital ao oferecer as “potencialidades do local” 

sob o slogan de “desenvolvimento local sustentável”; níveis mais rebaixados de remuneração 

da força de trabalho, combinados com uma força de trabalho sobrante e andarilha assujeitada 

ao capital. Estas condições constituem o quadro observado no município de Ribeirópolis (ver 

nas figura 16, 17 e 18 rodovias importantes para o escoamento da produção das indústrias). 
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Figura 16: Rodovia estadual SE-240, que passa por 

Serra do Machado e dá acesso a BR-101, 

Ribeirópolis, 2011.  

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de campo, 

set. 2011.  

 

Figura 17: Rodovia estadual SE-175, que se estende 

para o Sertão do estado, Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de campo, 

jul. 2012.  

 

 

 

 

Figura 18: Escoamento da produção da fábrica Fiação Têxtil Ltda. pela 

rodovia estadual SE-175 que dá acesso a rodovia federal BR-235, cidade de 

Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jun. 2012. 
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Portanto, há uma busca de modalidade de desconcentração industrial e novos 

padrões de gestão da força de trabalho dos quais as indústrias instaladas no município de 

Ribeirópolis fazem parte, ensaiando os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), a gestão 

participativa e a busca da qualidade total. O despotismo taylorista ao trabalhador visível agora 

é mesclado por um despotismo disfarçado dentro do universo do toyotismo, haja vista a 

participação dentro do universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório, próprio da 

sociabilidade contemporânea pelo sistema produtor de mercadorias. 

 

Foi assim, que o espaço geográfico do município de Ribeirópolis atraiu empresas 

antes instaladas nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, como a Azaléia em Porto Alegre/RS e a 

Brinquedos Estrela em Itapira/SP, mobilizando o capital e uma força de trabalho móvel do 

campo para a cidade, elevando uma nova síntese dialética cidade-campo redefinindo a divisão 

social e territorial do trabalho. 

 

O neoliberalismo passou a ditar o ideário e programa a serem implementados 

pelos países capitalistas, inicialmente no centro e logo depois nos países subordinados, 

contemplando reestruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do Estado, 

políticas fiscais e monetárias, sintonizadas com os organismos mundiais de hegemonia do 

capital, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. 

 

Nesse contexto, políticas macroestruturais no Brasil são desenvolvidas para 

atenderem aos ditames do capital na cidade e no campo, na indústria e na agricultura, enfim, 

em todo o espaço geograficamente produzido para a acumulação do capital. E para manter a 

aparência do desenvolvimento, do progresso, cultua-se o crescimento produtivo e a geração 

de renda do ambiente territorializado pelo capital, que na verdade contribui para aprofundar a 

natureza contraditória do capital em gerar o desenvolvimento desigual e combinado, já que 

territórios inteiros são desvalorizados e uma massa de miseráveis é produzida para servirem 

como “exército industrial de reserva” pronta para ser móvel para onde o capital os exigir. 

 

No contexto da reestruturação produtiva e do paradigma da flexibilidade (que, no 

caso brasileiro, se espacializa precisamente a partir dos anos 1990), o capital se coloca em 

movimento, desconcentrando sua planta produtiva e atingindo espaços auto-vantajosos. Ele 

busca os territórios atrativos. São locais oferecidos pela “guerra dos lugares” entre os 

governos a serviço do capital, como ocorreu no modelo denominado de “Terceira Itália”, com 
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os arranjos produtivos, vocação natural e produtiva, potencialidades locais, incentivos fiscais, 

isenção de impostos, infraestrutura, terrenos baratos e força de trabalho desorganizada e 

miserável o suficiente para aceitar as imposições do capital. 

 

Diante do quadro exposto, o estado de Sergipe se insere no processo global de 

reprodução sociometabólica do capital em época da flexibilidade. Por meio do discurso 

desenvolvimentista e modernizador, oferece as “potencialidades” do lugar para a 

territorialização do capital. 

 

O aparato político e jurídico do Estado em Sergipe conta com o Programa 

Sergipano de Desenvolvimento Industrial- PSDI, instituído pela Lei nº 3.140 de 23 de 

dezembro de 1991 no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da 

Ciência e Tecnologia – SEDETEC, com o objetivo de incentivar e estimular o 

desenvolvimento socioeconômico estadual mediante a concessão de apoio a investimentos por 

meio de três tipos de incentivos, apoio locacional; apoio fiscal e apoio de infraestrutura: 

 

i. Em relação ao apoio fiscal, os incentivos se distribuem da seguinte forma: 

 

a) Deferimento do ICMS
36

 nas importações, do exterior, de bens de capital, bem como do 

diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais pertinentes aos referidos bens de capital 

novos, feitas por empreendimentos industriais novos, ou por empresas industriais em 

funcionamento;  

b) Recolhimento do ICMS devido, percentual de 8% , podendo esse porcentual ser reduzido a 

6,2%.  

c) Deferimento do ICMS nas importações de matérias-primas, material secundário e de 

embalagem, utilizados exclusivamente na produção dos bens incentivados. O prazo de fruição 

desse benefício é de 10(dez) anos, podendo ser estendido até15 (quinze) anos por decisão do 

Conselho de Desenvolvimento Industrial.
37

 

 

                                                             
36

 Taxação de alíquota ou Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
37

 SERGIPE. Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe – CODISE. 

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI. Disponível em <http://www.codise.se.gov.br/> 

Acesso em 12 de fev. 2012. 

http://www.codise.se.gov.br/
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ii. Quanto ao apoio locacional, ocorre a cessão ou venda de terrenos ou galpões industriais, ou 

permuta desses galpões, a preços subsidiados, para implantação de empreendimentos 

industriais e de base tecnológica. 

 

iii. No que concerne ao apoio de infraestrutura, a implantação de sistemas de abastecimento 

de água, de energia, de gás natural; terraplanagem; sistema viário e de acesso; sistema de 

comunicação de voz e de dados; aquisição de imóveis; construção, reforma, ampliação ou 

recuperação de galpões industriais e de outras infraestruturas não disponíveis em áreas onde 

sejam necessárias à viabilização de empreendimentos prioritários para o desenvolvimento do 

Estado. 

 

O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial- PSDI é gerenciado pela 

Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe – CODISE, em 

conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência 

e Tecnologia – SEDETEC (figura 19). E de acordo com os referidos órgãos, as condições 

básicas para enquadramento no PSDI são: a elevação do nível de emprego e renda; a 

descentralização econômica e espacial das atividades produtivas; a preservação do meio 

ambiente; a integração com outros empreendimentos, dentro do programa de fomento às 

atividades econômicas de especial interesse do Estado; o desenvolvimento da tecnologia de 

informação e fabricação de materiais e equipamentos para infraestrutura de comunicação; o 

desenvolvimento de empreendimentos de base tecnológica.  

 

 

Figura 19: Incentivos do Programa Sergipano de desenvolvimento 

Industrial (PSDI) no município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jun. 2012. 



175 
 

 
 

No município de Ribeirópolis, esse modelo de reprodução do capital foi iniciado 

em meados da década de 1990, quando a fábrica Itabaiana Têxtil, especializada na produção 

de fios de linho poliéster para fazer rede, tapete, entre outros produtos, se instalou no 

município. A fábrica se utiliza de matéria prima retirada do algodão, enquanto o poliéster vem 

do Estado de São Paulo. Após o beneficiamento, os produtos são vendidos para todo o 

Nordeste, especialmente para a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Pernambuco. 

 

Esta indústria utiliza um maquinário moderno e importado da Alemanha. Para se 

instalar no ano de 1995, a empresa ganhou do município a isenção de impostos por 10 anos e 

já renovou para mais 10 anos. Além de terras baratas e rodovias, que facilitam o 

deslocamento da produção, existe a força de trabalho qualificada, abundante, barata e 

desorganizada em termos sindicais, o que torna lucrativa a implantação da indústria no 

município. 

 

Em 2001, essa fábrica muda de nome para Fiação Têxtil Ltda. (figura 20) e com 

isso renova mais dez anos de incentivos fiscais e estende seu equipamento e a produção, 

driblando também o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários mais antigos.  

 

 

 

Figura 20: Instalações da fábrica Fiação Têxtil Ltda., cidade de Ribeirópolis, 

2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jun. 2012. 
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No seu início a capacidade produtiva da empresa se limitava a 648 unidades de 

fiar e produção média de 250 ton/mês de fios de linho. Nos anos seguintes, a Fiação Têxtil 

Ltda. deu um grande salto com sua ampliação, passando a possuir 1.432 fusos instalados com 

produção de 550 ton/mês de fios de algodão de qualidade superior. Já no início de 2009 a 

empresa aumentou consideravelmente a qualidade de seus produtos e sua capacidade 

produtiva com a instalação de novas e modernas máquinas recém-lançadas no mundo, 

tornando-se objeto de notícia no setor têxtil mundial.
38

 

 

Os fios da Fiação Têxtil Ltda. são utilizados para as mais diversas aplicações 

têxteis, tais como tecidos para decoração e industriais, lonas em geral, redes, panos de chão e 

copa, tapetes, flanelas, luvas, atadura hospitalar, toalhas, lençóis, edredons, malhas para 

coleções de verão e inverno e para a moda em geral. 

 

Atrás das vantagens econômico-espaciais, em janeiro de 2005 instalou-se no 

estado de Sergipe no município de Frei Paulo, a unidade da Empresa Calçados Hispana Ltda. 

(filial 01) do Grupo Vulcabrás/Azaléia Ltda. Inicialmente a empresa foi treinando uma equipe 

de operários das cidades e do entorno com o projeto de se instalar em outros municípios, entre 

os quais, Ribeirópolis. 

 

O grupo Vulcabrás/Azaléia Ltda., possui as seguintes unidades industriais: 

Calçados Hispana Ltda. (filial 01) em Frei Paulo/SE; Vulcabrás do Nordeste S.A. em 

Horizontes/CE; Calçados Azaléia Nordeste S.A. em Itapetinga/BA; Calçados Azaléia S.A. em 

Parobé/RS; a Indular Manufacturas S.A. Argentina, em Buenos Aires/Argentina; e a 

Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda. – Filial 04 na cidade de 

Ribeirópolis/SE.
39

 

 

Em março de 2005, mais uma indústria sob os auspícios do PDSI foi atraída por 

incentivo fiscal de 10 anos (17% do ICMS), além de outras vantagens asseguradas pelo 

Estado tais como doação de galpão e terrenos, e ainda pela força de trabalho qualificada, farta 

e barata. Houve a instalação da fábrica Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos 

Ltda. – Filial 04 (ver figura 21 a seguir) que contribuiu ainda mais na migração intra-

                                                             
38

 Disponível em <http://www.fiacaoitabaiana.com.br/produtos.php> Acesso em 12 de fev. 2012. 
39

 Disponível em < http://www.vulcabrasazaleia.com.br> Acesso em 12 de fev. 2012. 

http://www.fiacaoitabaiana.com.br/produtos.php
http://www.vulcabrasazaleia.com.br/
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municipal, constituindo-se em um dos fatores do crescimento urbano de Ribeirópolis nos 

últimos anos.  

 

 

 

Figura 21: Instalações da fábrica Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos 

Esportivos Ltda. – Filial 04, cidade de Ribeirópolis, 2011. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, nov. 2011. 

 

 

A empresa tem unidades e plantas industriais distribuídas em Sergipe, Bahia, 

Ceará, Rio Grande do Sul e Argentina, com um quadro geral de operários no total de 47 mil. 

Baseada no paradigma da flexibilidade e no modelo de organização toyotista em conjunto 

com o padrão taylorista/fordista, os altos níveis de produtividade tem gerado lucros 

exponenciais para a empresa. 

 

A Vulcabrás/Azaléia-SE se utiliza de um quadro de operários superexplorados 

com a tecnologização da produção aumentando as forças produtivas e a redução do tempo de 

reprodução da força de trabalho, enquanto há um aumento do tempo excedente para o capital. 

 

Na unidade de Ribeirópolis a indústria tem uma produção média de 11 mil pares 

de calçados por dia, vendidos para todo o país, conforme informação da direção de Recursos 

Humanos (RH), obtidas em janeiro de 2011 através de entrevista. 
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A mais recente indústria a se instalar no município de Ribeirópolis foi a indústria 

Starcom do Nordeste Ltda. (figura 22), com sede no município de São Paulo. A unidade que 

faz parte do grupo Manufatura de Brinquedos Estrela S/A instalou uma sede no povoado 

Serra do Machado, no dia 13 de setembro de 2010 (ver reportagem da Revista Perfil no 

Anexo I).  

 

 

 

Figura 22: Instalações da fábrica Starcom do Nordeste Ltda., Povoado Serra do 

Machado no município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jun. 2012. 

 

 

A primeira unidade do grupo Manufatura Estrela S.A. a instalar-se no Nordeste, 

localizada no povoado Serra do Machado em Ribeirópolis, somente foi inaugurada no dia 1º 

de setembro de 2011, e segundo a direção do grupo nesse mesmo ano “já gera 260 empregos e 

pretende faturar cerca de R$ 10 milhões até o final do ano, tendo a capacidade de produzir 3,5 

mil brinquedos por dia com planos para funcionar 24 horas por dia e fornecer produtos para 

todo o Norte e Nordeste”.
40

 

 

Fundada em 1937, a Manufatura de Brinquedos Estrela S/A, como uma modesta 

fábrica de bonecas e carrinhos de madeira, em poucos anos, acompanhando o 

desenvolvimento industrial do país, passou a ser uma indústria automatizada e a produzir 

                                                             
40

 Revista Perfil. Edição 132. Ano 14 – nº7 – setembro 2011, p. 12. 
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brinquedos também de plásticos, metal e outros materiais. Atualmente tem sede em um 

escritório central na cidade de São Paulo e funciona como a sede da inteligência da 

companhia, que mantém suas áreas de presidência, marketing, vendas, novos negócios e 

CEAC (Centro Estrela de Atendimento ao Consumidor) 
41

 

 

Em 1989 inaugura uma nova fábrica em Manaus. Em 2002, reiterando sua aposta 

na produção nacional, inaugurou sua terceira unidade fabril, na cidade de Três Pontas, sul de 

Minas Gerais, o que gerou maior capacidade de produção. A Estrela iniciou operação de suas 

unidades fabris no interior de São Paulo, na cidade de Itapira em julho de 2003. Essa unidade 

está instalada em uma área de 130 mil m², distribuídos entre linha de montagem, depósito, 

administração e área de apoio (refeitório e vestiários). E, portanto, em setembro de 2011, 

inaugura a unidade Starcom do Nordeste Ltda., no povoado Serra do Machado, no município 

de Ribeirópolis/SE. 

 

Há que se notar o papel do Estado na implantação da empresa em Ribeirópolis 

através do governador Marcelo Deda, por meio da CODISE/SEDETEC. Destaca-se também a 

Manufatura de Brinquedos Estrela S/A e o grupo JCPM - João Carlos Paes Mendonça. 

 

Apoiado com recursos do Banco do Nordeste e também sobre os auspícios do 

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI, o investimento esteve projetado 

em cerca de R$ 11,1 milhões, sendo financiado o montante de R$ 8,9 milhões junto ao Banco 

do Nordeste (BNB). O projeto prevê aquisição de máquinas e equipamentos, além de capital 

de giro. A expectativa é que a fábrica gere inicialmente 154 empregos diretos para a região, 

podendo chegar a 315 novas vagas de trabalho. Para a instalação da fábrica, o Grupo JCPM 

está viabilizando a construção e disponibilizando galpões e infraestrutura. 42
 

 

Com o objetivo de produção e a comercialização de brinquedos educativos e 

brinquedos em geral, a indústria, por meio do conceito de mercado “know how” do grupo 

Estrela, a Starcom do Nordeste Ltda. conta com tecnologia moderna e de ponta, empregando 

máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada, trazendo, inclusive, 

técnicos que atualmente atuam na fábrica Estrela de São Paulo. Espera-se que, no ano de 

                                                             
41

 Disponível em < http://www.estrela.com.br> Acesso em 12 de fev. 2012. 
42

 Disponível em < http://www.infosergipe.com.br > Acesso em 12 de fev. 2012. 

http://www.infosergipe.com.br/fabrica-de-brinquedos-estrela-chega-a-sergipe/
http://www.estrela.com.br/
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estabilização do projeto (2014), o faturamento bruto esteja na ordem dos R$ 30 milhões. 

(Ibidem) 

 

Pedro Paes Mendonça tinha uma modesta “bodega” no povoado Serra do 

Machado, nos idos de 1935, e implanta uma filial a partir de 1940 na cidade para funcionar 

em dia de feira, estabelecendo-se em definitivo em 1946 com um armazém de secos e 

molhados. Em 1965 funda o famoso Grupo Bompreço em Recife – grande rede de hiper e 

supermercados do Brasil com quase duzentas lojas distribuídas desde o Pará até São Paulo. 

(SANTOS, 1987) 

 

O Grupo JCPM, formado por herdeiro de Pedro Paes Mendonça, atua há 20 anos 

na Serra do Machado, distrito de Ribeirópolis, através da Fundação Pedro Paes Mendonça, 

com projeto social que atende  a praticamente todos os moradores da região nas áreas de 

saúde, educação, cultura, artes, esportes, habitação e renda. 

 

Atualmente, o JCPM tem realizado vários empreendimentos, sobremodo, no 

povoado Serra do Machado e em outros povoados vizinhos, implantando equipamentos como 

asilo, escolas, postos médicos, atividades culturais como grupo de teatro, dança, capoeira, 

filarmônica, artesanato, “bairro do futuro” com estruturas comerciais como pizzaria, bar, lojas 

de roupa, sorveteria e artesanato (figura 23).  Mais recentemente, incentivou a instalação da 

Fábrica de Brinquedos Estrela empregando pessoas de povoados como Serra do Machado, 

Fazendinha e Esteios.  

 

 

Figura 23: Galeria da Serra conhecida como “Bairro do Futuro”, 

Povoado Serra do Machado no município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jun. 2012. 

http://www.infosergipe.com.br/fabrica-de-brinquedos-estrela-chega-a-sergipe/
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A atuação do Grupo e o discurso do “desenvolvimento” incorporado pela 

população, ao promover infraestrutura para o povoado Serra do Machado, acaba maquiando 

os interesses capitalistas, na medida em que o grupo fica isento do pagamento de vários 

impostos, como o ICMS, ao tempo em que ganha prestígio no estado de Sergipe. 

 

Observa-se, a partir da tabela 10, que há, no município de Ribeirópolis, 189 

empresas atuando em 193 unidades locais. Elas oferecem 1.885 empregos, dos quais 1.706 

são assalariados com uma média salarial relativamente baixa de 1,7 salários mínimos. 

 

 

Tabela 10 

Estatísticas do cadastro central de empresas - 

município de Ribeirópolis, 2008. 

 

  Ano de 2008 

Número de unidades locais 

Pessoal ocupado total 

Pessoal ocupado assalariado 

Salários e outras remunerações 

Salário médio mensal 

Número de empresas atuantes 

193 unidades 

1.885 pessoas 

1.706 pessoas 

15.293 mil reais 

1,7 salários mínimos 

189 unidades 

 
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2008, Rio de 

Janeiro: IBGE, 2010. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

  

Para usar a força de trabalho disponível no município de Ribeirópolis e 

“domesticada”, pronta a seguir como andarilhos ao caminho traçado pelo capital, as empresas 

buscam a flexibilização dos direitos, estruturando-se a partir de um número mínimo de 

trabalhadores, ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores temporários ou 

subcontratados. Haja vista os baixos salários e o nível exaustivo de produtividade e 

consequentemente de exploração da força de trabalho nas indústrias Azaléia, Fiação Têxtil e 

Brinquedos Estrela, no município de Ribeirópolis. Nota-se que associado à flexibilização 

produtiva, há uma flexibilização do trabalho nessas empresas, gerando uma intensidade de 
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exploração do trabalho com a diminuição da porosidade no trabalho e da eliminação da 

gordura no processo produtivo, via operação de um sistema de máquinas por um número 

mínimo de trabalhadores qualificados gerando uma produtividade cada vez mais elevada. 

 

Diante do discurso pós-moderno da eliminação da penosidade que as adversidades 

naturais nos impunham, o trabalho como uma necessidade superável, ou seja, o avanço das 

forças produtivas via tecnologização das atividades produtivas, vem livrar o homem desse 

âmbito para gozar do tempo livre para a satisfação pessoal. O que se nota a partir de 

Ribeirópolis é a mobilidade rotineira do trabalho de parte da população sobrante do campo, a 

formação de um exército de reserva latente da força de trabalho, o desemprego e todas as 

formas precárias de subempregos e o intensificamento da exaustão do trabalho nas indústrias, 

de jovens que lhes são tirados o tempo livre para a satisfação e realização do ser.  

 

Ricardo Antunes (2008) fundamentado no método de análise do materialismo 

histórico dialético desmistifica a natureza da reestruturação produtiva e do avanço das forças 

produtivas, fazendo questionamentos a respeito do estatuto da centralidade da categoria 

trabalho, se este não mais seria protoforma da atividade social como necessidade natural e 

eterna de efetivar o intercâmbio material e o metabolismo entre o homem e a natureza. 

 

Para o autor, o que se observa no mundo do trabalho é uma múltipla 

processualidade no ensejo da brutalidade do desemprego estrutural como garantia de uma 

força de trabalho mais despossuída, domesticada, e móvel para atender aos níveis de 

exploração capitalista: de um lado uma desproletarização do trabalho industrial e fabril nas 

atividades produtivas mais avançadas diminuindo a classe operária tradicional; paralelamente 

há uma expressiva expansão do trabalho assalariado, estendendo a outros ramos inovadores, 

como no setor de serviços. Houve uma heterogeneização do trabalho com a incorporação da 

mulher, há uma subproletarização intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, 

temporário, precário, subcontratado, terceirizado que marca a sociabilidade dual no 

capitalismo contemporâneo. (Ibidem, p. 47).  

 

Quando nos deparamos com a realidade da extensão das relações capitalistas no 

município de Ribeirópolis, percebemos o surgimento de vários ramos produtivos e avanço do 

comércio atendendo a um processo exploratório amplo atingindo o seio familiar, subvertendo 

a mulher à dupla jornada de trabalho: na casa ajudando a reproduzir a força de trabalho 
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conjunta da família e, no trabalho precarizado da fábrica sob péssimas condições de segurança 

e de remuneração. 

 

Na indústria de Brinquedos Estrela o que se percebe é o parcelamento, a 

fragmentação, o fraturamento e a precarização extrema da força de trabalho feminina, 

horizontalizando o processo de extração da mais-valia por meio da distribuição de tarefas nas 

unidades domiciliares de mães de famílias para costurar peças de roupas de bonecas ao preço 

dos míseros R$ 0,45. 

 

Seguindo a análise, é equivocada a afirmação do fim do trabalho, haja vista que, 

enquanto subsistir o modo de produção capitalista, o trabalho é a fonte criadora de valor, de 

modo que a economia de mercado não se sustentaria, pois máquinas e robôs são incapazes de 

participarem da lógica inerente do mercado como assalariados e consumidores, pois: 

 

 

A história da realização do ser social, muitos já o disseram, objetiva-se 

através da produção e reprodução da sua existência, ato social que se efetiva 

pelo trabalho. Este, por sua vez, desenvolve-se pelos laços de cooperação 

social existentes no processo de produção material. Em outras palavras, o ato 

de produção e reprodução da vida humana realiza-se pelo trabalho. É a partir 

do trabalho, em sua cotidianidade, que o homem torna-se ser social, 

distinguindo-se de todas as formas não humanas. (Ibidem, p. 142) 

 

 

O que ocorre é uma mudança no interior do processo de trabalho recorrente por 

uma maior qualificação ou intelectualização do trabalho social de modo que o capital se 

apossa não só mais do fazer, mas também do saber operário. Ao mesmo tempo, há outra 

tendência que é a desqualificação ou desespecialização do operário industrial fordista em 

decorrência da criação dos trabalhadores multifuncionais gerando com isso uma massa de 

temporários, parciais, subcontratados, terceirizados, trabalhadores da economia informal e 

aqueles atingidos pelo desemprego estrutural. 

 

Portanto, como nos aponta Antunes (2008), o que está ocorrendo é uma 

metamorfose no mundo do trabalho afetando a forma de ser da classe trabalhadora, tornando-

a mais heterogênea, fragmentada e complexificada. Na realidade do município de Ribeirópolis 

foram encontrados, conforme pesquisa de campo, os pequenos produtores rurais aqui 
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chamados de camponeses, os operários das fábricas e o grupo precarizado dos diversos 

(mototaxista, ajudante de pedreiro, domésticas, vendedor de jogo do bicho e desempregados). 

  

O avanço das forças produtivas, da cientificização, tecnologização e 

intelectualização do trabalho reduzindo o tempo físico de trabalho, bem como a redução do 

trabalho manual direto não nega a lei do valor quando se considera a totalidade do trabalho, a 

capacidade de trabalho socialmente combinada, o trabalhador coletivo como expressão de 

múltiplas atividades combinadas. O que se vivencia diante da lógica destrutiva do sistema 

produtor de mercadorias é a crise da sociedade do trabalho abstrato com a ampliação do 

trabalho morto na forma de capital constante, constantemente investido em ambiente 

construído e a redução sistemática do trabalho vivo – tendo em vista a sociabilidade 

contemporânea travestida da forma de trabalho estranhado, fetichizado e, portanto, 

desrealizador e desefetivador da atividade humana. 

 

 

Como resultante da forma do trabalho na sociedade capitalista tem-se a 

desrealização do ser social. O resultado do processo de trabalho, produto, 

aparece junto ao trabalhador como um ser alheio, como algo alheio e 

estranho ao produtor e que se tornou coisa. Tem-se, então, que essa 

realização efetiva do trabalho aparece como desefetivação do trabalhador. 

(Ibidem, p. 145) 

 

 

  

O espaço geográfico do município de Ribeirópolis está inserido no processo mais 

geral de reprodução e acumulação do capital diante da reestruturação pós-crise estrutural. A 

territorialização do capital se dá tanto no espaço agrário aumentando a extração da renda da 

terra via avanço de pastagens, concentração fundiária, e fragmentação da terra, o que suprime 

as condições de vida de uma massa de força de trabalho “sobrante” e precarizada, quanto no 

espaço urbano, através da interiorização de indústrias das regiões Sul e Sudeste para o 

Nordeste aproveitando os preços rebaixados do “exército industrial de reserva” nos arredores 

da cidade. 

 

 

A manutenção do exército industrial de reserva direciona sobremodo a 

mobilidade intensiva do trabalho, campo-cidade para a formação do 

mercado. A cidade metrópole se constitui lugar de acumulação do capital, 
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subordinando ao capital as forças produtivas provenientes do campo. 

(CONCEIÇÃO, 2005a, p.3555) 

 

 

Segundo Dayse Maria Souza (2011), o mapeamento de espaços capazes de 

gerarem uma quantidade maior de extração de lucro se dá, sobretudo, pela procura de mão de 

obra barata, diminuindo o custo da produção e tendo no exército industrial de reserva a 

garantia do intensificamento da exploração e extração da mais-valia. No caso do município de 

Ribeiropólis poderíamos acrescentar, diante da mobilidade do capital e do trabalho para 

garantirem a acumulação do capital, a busca de terrenos baratos, isenção de impostos, 

infraestruturas adequadas entre outros benefícios oferecidos, sobretudo, pelo Estado classista.  

 

No capítulo que segue faremos uma análise da mobilidade do trabalho em curso 

no município de Ribeirópolis, que se inscreve na nova divisão social e territorial do trabalho 

para acumulação flexível do capital sob a intervenção do Estado. 
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CAPÍTULO V 

 

 

DESDOBRAMENTOS DA MOBILIDADE DO TRABALHO: 

EXPLORAÇÃO DOS “SUJEITOS SUPÉRFLUOS” NO ESPAÇO DA 

FÁBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eles conquistaram o campo para a agricultura capitalista, 

incorporaram a base fundiária ao capital e criaram para a indústria 

urbana a oferta necessária de um proletariado livre como os pássaros. 

(Karl Marx) 
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5. DESDOBRAMENTOS DA MOBILIDADE DO TRABALHO: EXPLORAÇÃO DOS 

“SUJEITOS SUPÉRFLUOS”
43

 NO ESPAÇO DA FÁBRICA 

 

 

A geografia da acumulação do capital monopolista mundial, em pleno século 

XXI, galga-se na produção dos territórios do trabalho abstrato espacializando a 

irracionalidade substantiva do capital (dessubstancialização do valor-trabalho nas 

mercadorias). Dessa maneira, o movimento de territorialização do capital para a acumulação 

captura os territórios do trabalho concreto como espaços de usos e de subsistência (trabalho 

vivo). Assim, dessubstancializa e desenraiza para universalizar e mundializar os espaços do 

valor de troca - a riqueza abstrata sem lastro material do valor (trabalho vivo). Portanto, 

universaliza os territórios do trabalho abstrato desrealizando e coisificando o ser, calcado no 

trabalho morto (valor de troca). 

 

O espaço geográfico de Ribeirópolis se insere no âmbito da mundialização do 

capital monopolista. A reprodução da unidade familiar é comprometida quando há a 

territorialização do capital com o avanço das pastagens e da pecuária materializada na 

estrutura fundiária concentrada. Aqueles que ficam no campo sofrem o processo de 

monopolização de sua produção em conformidade com a lei do mercado, dependem deste 

para adquirirem financiamentos, os insumos e as condições da venda do produto final. As 

gerações mais jovens são tornadas supérfluas no campo pelo capital via reestruturação 

produtiva; como população sobrante, destina-se a uma mobilidade constante e à condição de 

exploração no “chão da fábrica”, de forma precarizada e degradante. 

 

 

Os trabalhadores do campo e da cidade tornam-se dentro do novo modelo de 

acumulação capitalista sujeitos disponíveis ao tempo da produção 

flexibilizada e mundializada, cada vez mais atendendo às necessidades do 

capital que o autoaliena e o torna cada vez mais móvel. (MARIA SOUZA, 

2011, p. 196) 

 

 

                                                             
43

 Com base na leitura de Marx, o avanço das forças produtivas, com o investimento maciço nos meios de 

produção mecanizando o ato laborativo, tende ao aumento da composição orgânica do capital. Ou seja, ao tempo 

que cresce o capital constante - todo aquele volume de capital investido no processo produtivo que tem como 

destino o investimento na maquinaria - diminui relativamente o capital variável - todo aquele capital investido 

em pagamento da mão de obra utilizada no processo produtivo, que consequentemente reflete-se na condição de 

supérflua a força de trabalho substituída pela máquina. 
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O capital apresenta o campo como espaço de reprodução ultrapassado pelas 

condições “arcaicas” e precárias das relações de trabalho, sendo necessário um processo 

“civilizatório” por meio da máquina e de relações capitalistas, que mercantilizam os 

elementos que davam antes sustentação a um modo de vida de comunidade, de relação 

metabólica equilibrado com a natureza: a terra e a força de trabalho familiar. 

 

As entrevistas realizadas na cidade de Ribeirópolis, em janeiro de 2012, com 

jovens operários das Fábricas (Fiação Têxtil Ltda., Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos 

Esportivos Ltda. – Filial 04 e Starcom do Nordeste Ltda.), filhos de camponeses e residentes 

no campo, serviram para constatar que há uma insatisfação relacionada à oferta de trabalho no 

espaço agrário, denotando uma internalização da ideologia dominante (no que concerne à 

ideia de que somente a cidade representa a possibilidade de progredir) por parte desses 

operários. Para estes trabalhadores vindos do campo, há uma expectativa em residir na cidade, 

pois, nas cidades, os capitais industriais e financeiros prometem e propagandeiam salários e 

rendimentos maiores, além de um aprendizado e uma especialização em alguma profissão. 

Em relação ao campo, eles reclamam também da falta de lazer, infraestrutura, falta de 

segurança e deficiência na educação e saúde. 

 

Assujeitados pelo chicote do capital no campo, por meio do avanço das relações 

produtivas modernizadoras via políticas públicas e avanço das pastagens que expropriam e 

expulsam os camponeses, esses sujeitos encontram-se incapazes de se reproduzir. Por motivos 

de herança, aumento da família, fragmentando a terra, ou mesmo pelas dificuldades na 

comercialização de sua produção, eles seguem a trilha da impessoalidade e indiferença do 

capital industrial que se instala na cidade e povoados vizinhos. Portanto, o caminho são as 

“luzes da cidade” com seu projeto iluminista e civilizatório da ideologia dominante mostrando 

como única possibilidade de existência.  

 

 

A força de trabalho é assim uma mercadoria duplamente particular: não só o 

seu uso produtivo cria um valor superior ao seu valor de troca, mas também 

se apresenta ela própria no mercado, como única mercadoria “livre” de se 

deslocar, de se dirigir ao local de venda da sua escolha. Esta dupla 

particularidade é comandada pela mobilidade da força de trabalho, dela 

desenha as diferentes formas, espaciais, ou sectoriais, profissionais ou 

categoriais, etc. (GAUDEMAR, 1977, p. 201) 
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A cidade de Ribeirópolis, por sua vez, recebe uma massa de míseros supérfluos do 

trabalho em verdadeiros celeiros criados nas áreas expansivas do tecido urbano em conjuntos 

habitacionais, de modo que “a instabilidade do habitar diante do crescente desemprego 

provoca situações conflituosas, intensificando a marginalidade e a criminalidade” 

(CONCEIÇÃO, 2005a, p. 3557) quase sempre alimentando problemas de habitação, 

violência, doenças, gerando uma pressão sobre os equipamentos urbanos.  

 

De acordo com as análises de Rosa Luxemburgo (1969) e Marx (1985), 

respectivamente as dimensões do mercado de trabalho da indústria, destacando que são 

determinadas pela relação contínua das camadas proletárias que vêm do campo, do artesanato 

e da pequena indústria, e pelas mulheres e filhos dos próprios trabalhadores
44

, e, quando Marx 

observa que à medida que a maquinaria torna a força muscular dispensável, ela se torna o 

meio de utilizar trabalhadores com membros de maior flexibilidade, colocando todos os 

membros da família (mulheres e crianças) sob o comando imediato do capital. 

 

Em relação à entrada no mercado de trabalho, a produção capitalista criou o “não 

emprego”, quer dizer, o exército de reserva, pois, para ter constantemente à sua disposição a 

quantidade necessária de força de trabalho respondendo às exigências mais elevadas do 

mercado, é necessário manter em reserva um número importante de desempregados ao lado 

dos empregados. 

 

Para Luxemburgo (Op.cit.), o exército de reserva tem dupla função para o capital: 

fornece a força de trabalho em caso de desenvolvimento súbito dos negócios; e por outro gera 

concorrência dos desempregados que pressionam constantemente os trabalhadores 

empregados fazendo seus salários baixarem. 

 

 

Quando se examina o nível dos salários em regime capitalista, é errado 

considerar somente os salários efetivamente pagos aos operários da indústria 

que têm um emprego, como é hábito mesmo entre os operários, hábito 

tomado à burguesia e aos autores a seu soldo. O exército de reserva dos 

desempregados, desde os trabalhadores qualificados provisoriamente sem 

trabalho até à mais profunda pobreza e ao pauperismo oficial, deve entrar em 

linha de conta quando se determina o nível dos salários. (Ibidem, p. 335) 

                                                             
44

 Segundo Rosa Luxemburgo (1969), quando a carga de trabalho aumenta e diminui o nível de vida dos 

trabalhadores até o limite fisiologicamente possível, a exploração capitalista assemelha-se à exploração da 

escravatura e da servidão.  



190 
 

 
 

Quanto à forma da mobilidade física ou geográfica do trabalho, a emigração 

tornou-se um meio de reabsorver a sobrepopulação operária e conquistar o mundo, haja vista 

que, uma parte da classe produtiva tornando supranumérica no lugar onde se encontra, a 

grande indústria necessita de emigração e colonização de regiões estrangeiras que se 

transformam em celeiros de matérias-primas para a mãe-pátria definindo uma nova divisão 

internacional do trabalho que atribui a cada parte do globo um papel. No entanto, 

contraditoriamente, a emigração pode fazer escapar a sobrepopulação operária e todo o meio 

de pressão sobre a taxa salarial. 

 

A saturação desse mercado sob a forma do exército de reserva é um fenômeno 

constante e uma necessidade vital para a indústria moderna. Luxemburgo entende que não é a 

alteração na oferta da força de trabalho, nem o movimento da classe operária que é 

determinante para o nível dos salários, mas a alteração na procura do capital, o movimento do 

capital. Para exemplificar, a força de trabalho excedente ou que está em reserva será 

aproveitada e mais ou menos bem remunerada conforme convenha ao capital. Ela pode ser 

absorvida em grande escala em período de alta conjuntura ou recusada maciçamente em 

período de crise. 

 

As formas contingentes da liberdade de compra e venda da força de trabalho são 

desenhadas nas formas de uma mobilidade capitalista do trabalho, de modo que a mobilidade 

da força de trabalho é introduzida como a condição do exercício da sua liberdade de se deixar 

sujeitar ao capital e se tornar mercadoria cujo consumo criará o valor e produzirá o capital. 

Assim, a mobilidade torna-se a capacidade da força de trabalho adaptar-se às variações de 

jornada de trabalho, à permutação dos postos de trabalho e aos efeitos de uma divisão do 

trabalho cada vez maior. 

 

 

5.1 A mobilidade do trabalho na esteira da extração da mais-valia: o mercado 

degradante dos sujeitos andarilhos 

 

 

O processo de compra e venda da força de trabalho funda o estatuto específico das 

relações capitalistas de produção, no processo de produção de mercadorias, no processo de 
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produção de capital pela extração do valor não pago (mais-valia)
45

, que pode ser a mais-valia 

absoluta e  a mais-valia relativa, tendo a força de trabalho como capital variável enquanto 

única fonte de criação do valor, e no processo de valorização do capital pelo consumo. 

 

Com relação à mais-valia absoluta no processo de mobilidade do trabalho, 

Gaudemar (1977) indica que o uso da força de trabalho de um homem não pode prosseguir 

indefinidamente pra lá de certa parte do dia. É necessário um tempo para a reprodução da 

força de trabalho, dada à impossibilidade fisiológica de fazer trabalhar o mesmo homem 24 

horas seguidas todos os dias do ano. Nesse sentido, para não deixar essa parte do dia com os 

meios de produção imobilizados, leva-se a uma nova organização do trabalho, fundada na 

alternância das forças de trabalho empregadas de noite e de dia, em que era denominada 

“sistema de mudas” e hoje chama-se trabalho por equipes.  

 

 

A mobilidade da força de trabalho surge assim como a sua capacidade, não 

só de ser utilizada durante um máximo de tempo, mas, além disso, em 

qualquer momento do dia, apenas segundo as exigências do capital 

investido, na total indiferença do seu ritmo individual ou familiar de vida. 

(Ibidem, p. 219-220) 
 

 

Então, o autor indica algumas contradições da sede desmesurada do capital pelo 

valor, quais sejam: a utilização da elasticidade no tempo da força de trabalho ao prolongar o 

período produtivo abreviando a duração da vida do trabalhador. Assim, o autor entende que 

não só o prolongamento desmesurado da jornada de trabalho aumenta os custos de reprodução 

                                                             
45

 A produção da mais-valia pode efetuar-se de dois modos, segundo o uso capitalista da força de trabalho, 

correspondendo a um excedente de valor apropriado pelo capitalista: seja através de um prolongamento da 

jornada de trabalho determinada pela duração do trabalho e sua grandeza correspondendo à mais-valia absoluta, 

ou seja, o prolongamento da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador teria produzido apenas um 

equivalente pelo valor de sua força de trabalho, e a apropriação desse mais-trabalho pelo capital – isto é, a 

produção da mais-valia absoluta ela constitui a base geral do sistema capitalista e o ponto de partida para a 

produção da mais valia relativa. Com esta, a jornada de trabalho está, desde o princípio, dividida em duas partes: 

trabalho necessário e mais-trabalho. Para prolongar o mais-trabalho reduz-se o trabalho necessário por meio de 

métodos pelos quais o equivalente do salário é produzido em mesmo tempo. A produção da mais-valia absoluta 

gira apenas em torno da duração da jornada de trabalho; a produção da mais-valia relativa revoluciona de alto a 

baixo os processos técnicos e os agrupamentos sociais. Seja através de modificações, quer das técnicas 

utilizadas, quer da divisão do trabalho determinada pelo grau de intensidade em que diferentes quantidades de 

trabalho são despendidas ao mesmo tempo, e o grau de produtividade, segundo o qual a mesma quantidade de 

trabalho rende no mesmo tempo diferentes quantidades de produtos, correspondente assim à mais-valia relativa. 

Ela supõe, portanto um modo de produção especificamente capitalista, que com seus métodos, meios e 

condições, nasce e é formado naturalmente apenas sobre a base da subordinação formal do trabalhador ao 

capital. No lugar da formal surge a subordinação real do trabalho ao capital. (MARX, 1985, p. 106) 
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da força de trabalho, mas, pelo fato de ela o esgotar, a ponto de reduzir a sua duração de vida, 

pode provocar certas insuficiências da oferta de trabalho, uma incapacidade do mercado se 

realimentar. 

 

Para não correr esse risco, a classe capitalista aceita moderar o uso da elasticidade 

temporal da força de trabalho estabelecendo uma jornada de trabalho normal, mas 

provocando, cada vez mais, um crescimento da intensidade e da produtividade do trabalho de 

modo que a mobilidade do trabalho se manifesta em outra temporalidade. Se formalmente as 

normas de duração são respeitadas, o tempo de trabalho fecha os seus poros, aumenta a sua 

densidade e produtividade. O homem trabalha durante o tempo usado mais depressa e com 

material mais aperfeiçoado. Segundo Marx (1985), com o progresso da mecanização e das 

forças produtivas no capitalismo há o aumento da intensidade do trabalho. O capital 

“conscientiza-se” da importância da produção da mais-valia relativa por meio do 

desenvolvimento acelerado do sistema de máquinas
46

. 

 

Por meio da grande indústria, a maquinaria corresponde a uma nova etapa na 

procura da mais-valia relativa tirando do processo de trabalho o seu caráter subjetivo e 

reduzindo a sua dependência em relação aos homens que os animam. Sucessivamente o 

instrumento de trabalho transforma-se em máquina-utensílio, operando vários utensílios 

semelhantes recebendo seu impulso de uma força única desembocando no motor que dá às 

potencialidades mecânicas a faculdade de pôr o trabalhador em movimento, por substituição 

do homem. Ou seja, uma vez transformando os utensílios de instrumentos manuais do homem 

em instrumentos do aparelho mecânico, o motor adquire por seu turno uma forma 

independente completamente emancipada das formas da força humana. 

 

De repente, a oficina transforma-se. De aglomeração de homens com 

qualificações e especialidades diferentes, torna-se essencialmente aglomeração de máquinas, 

de combinações de operários parcelares, torna-se combinação de máquinas de operação 

parcelar. De modo que há um ganho sob o ponto de vista da mais-valia relativa nos seguintes 

                                                             
46

 Como a jornada de trabalho é composta por tempo de trabalho necessário a sua reprodução e mais-trabalho, o 

capital via na possibilidade da capacitação do trabalhador e mecanização da produção, a possibilidade de 

produzir mais com o mesmo dispêndio de trabalho, no mesmo tempo reduzindo o tempo de trabalho necessário 

para ser incorporado no tempo do mais-trabalho – mais valia relativa. Portanto, segundo o autor o 

desenvolvimento da força produtiva do trabalho reduz a parte da jornada de trabalho de que o trabalhador precisa 

para a produção de seus meios de subsistência. A forma de produção capitalista permite então limitar a jornada 

de trabalho crescendo a intensidade do trabalho por meio da produtividade acelerada economizando meios de 

produção e trabalhos desperdiçados inutilmente. (MARX, 1985, p. 33) 
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aspectos: passagem do isolamento de processos particulares à continuidade ininterrupta 

destes, ganhando com a intensidade do trabalho; introdução de máquinas aumentando a 

produtividade; e possibilitando a concentração da produção nas cidades em vez de disseminar 

pelos campos. 

 

Sobre o maquinismo, o desenvolvimento da indústria acelera-se com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte aprofundando assim: 

 

 

- a sua divisão alargada do trabalho social, a sua concentração de operários e 

de meios de trabalho, os seus mercados coloniais (...) 

- o seu lançamento contínuo de capitais e de trabalhadores de uma esfera de 

produção para outra. (GAUDEMAR, Op.cit., p. 240) 

 

 

A máquina rejeita os adultos, isto é, os trabalhadores que a época anterior lhe 

negou. O que ela rejeita: são todos os ofícios, todos os operários especializados que ela torna 

supérfluos. A máquina, ou mais exatamente, a sua utilização capitalista, elimina o trabalhador 

qualificado, herdado da manufatura. Sob a forma máquina o meio de trabalho torna-se 

concorrente do trabalhador aniquilando as condições de existência deste desaparecendo seu 

valor de troca ao mesmo tempo em que seu valor de uso e criando uma sobrepopulação 

operária permanente a que Marx chamará mais tarde de exército industrial de reserva. 

 

De acordo com Dieter Heidemann (2004)
47

 a humilhação primária se deu no 

início da longa história da modernização quando transformou as pessoas em mero material do 

processo de valorização, ou sujeitos de sua própria objetivação pela máquina mundial 

capitalista. 

 

 

Na crise contemporânea da terceira revolução industrial uma parte cada vez 

maior da humanidade domesticada, socializada e disciplinada 

capitalisticamente nem merece mais esta “dignidade secundária na 

humilhação”. Não merece mais ser sujeito regulador do trabalho dependente. 

Num aumento extraordinário da “humilhação secundária” o sistema mundial 

tira agora a última esperança de uma existência mais ou menos suportável. 

                                                             
47

 Dieter Heidemann (2004) discute no texto “Migrantes e a crise da sociedade do trabalho: humilhação 

secundária, resistência e emancipação”, a mobilidade do trabalho enquanto migrações e refugiados, como uma 

humilhação secundária para o trabalhador. 



194 
 

 
 

Paradoxalmente esta parcela crescente da humanidade nem pode imaginar 

uma outra forma de existência. (Ibidem, p. 07) 

 

 

Cabe destacar que a necessidade de vender sua força de trabalho se dá no processo 

de degradação das condições de vida, o indivíduo é obrigado a se deslocar como estratégia de 

sobrevivência, ao ser despossuído de se realizar no trabalho para a vida. Torna-se necessário, 

portanto, a venda da sua força de trabalho de forma alienada, garantindo a valorização do 

capital. (MARIA SOUZA, 2011, p. 194-195) 

 

Como nos aponta Heidemann (Op.cit.), a imposição do deus trabalho para se 

impor como um traço natural da cultura humana foi uma longa história – a civilização da 

mercadoria com a necessidade de trocar, valorizar e acumular, recorre ao instrumento da 

tortura (tripalium) - , mas no estágio atual da terceira revolução industrial, apesar dos 

inconscientes gritos generalizados por mais emprego e trabalho, o sistema produtor de 

mercadorias enfrenta uma contradição insanável. A velocidade das inovações, a 

microeletrônica, o robô e as novas tecnologias substituem cada vez mais a energia humana e o 

trabalho se torna supérfluo. Assim, de um lado visa aumentar a utilização valorizadora de 

trabalho, de outro, atendendo a coerção da concorrência, visa o aumento da produtividade 

como substituição da força de trabalho humana por capital fixo “cientifizado”. 

 

 

O “capitalismo de cassino” dos mercados financeiros vai virtualizando e 

simulando a produção de riquezas. Em paralelo, excomunga 

ideologicamente regiões inteiras, falsifica sem constrangimento estatísticas 

do mercado de trabalho e banaliza e folcloriza, através dos meios de 

comunicação, a pauperização e a miséria. (Ibidem, p. 10) 
 

 

Conforme Dieter Heidemann o aspecto canibalesco do capital destrói e exclui os 

seus pressupostos vivos de modo que a mobilidade resulta num reforçado “apartheid social” 

nos territórios do mercado mundial. Os que catam restos de comida nos lixões nas metrópoles, 

que trabalham como escravos nas fazendas nas periferias rurais, que aguardam “ajuda 

humanitária” nos campos de refugiados são produtos de uma modernidade que não tem mais 

como garantir outras possibilidades de existência. 
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(...) enquanto a força de trabalho é uma mercadoria e enquanto existe 

trabalho abstrato, haverá migrações forçadas e discriminação violentas e 

cínicas. A emancipação dos migrantes passa necessariamente pela 

emancipação do totalitarismo da economia do mercado, do valor e do fetiche 

da forma mercadoria. (Ibidem, p. 12) 

 

 

5.2 Mobilidade do trabalho diante da reprodução ampliada do capital no município de 

Ribeirópolis/SE 

 

 

A “saída” da reestruturação produtiva apresenta no sistema capitalista novo 

modelo de acumulação mais flexível e abrangente no que se refere à universalização do valor-

mercadoria e na exploração intensificada do trabalho. É preciso caracterizar a natureza móvel 

do capital em busca dos territórios atrativos para acumulação definindo a mobilidade e a 

condição de andarilhos do trabalho. 

 

A mobilidade do trabalho está inserida no contexto da crise estrutural global da 

economia de mercado e da sociedade mundial do trabalho, no bojo da terceira revolução 

industrial, com a crescente incapacidade de exploração total da força conjunta de trabalho. 

 

O aumento da força produtiva via padrões tecnológicos de produtividade, como 

premissa para saciar a fome voraz da extração da mais-valia relativa e do lucro enquanto fim 

em si mesmo, evidencia as contradições e a crise profunda do capital. Haja vista que há uma 

dissolução da substância real produtora de valor, que é constantemente desrealizada, ao perder 

o horizonte, vivendo como andarilhos, migrantes e refugiados. Uma massa de supérfluos 

como sujeitos assujeitados numa atmosfera de precariedade acompanhando os ciclos, os 

caminhos percorridos, e os rastros sangrentos da produção destrutiva nos processos de 

exploração do trabalho pelo capital.  

 

 

Ponto de partida da reflexão sobre a mobilização generalizada, migrações, 

restrições e resistências deve ser a longa história coercitiva e sangrenta da 

imposição do moderno sistema produtor de mercadorias e ponto de chegada 

é a sua crise fundamental contemporânea. (HEIDEMANN, 2004, p. 7)  
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A crise de realização de valor que se evidencia com o aumento das forças 

produtivas, da composição orgânica do capital, e com a diminuição da substância 

cristalizadora de valor nas mercadorias, que é o trabalho, desencadeia os limites últimos de 

fazer multiplicar os lucros e a reprodução constante do volume de capital acumulado como 

fim em si mesmo. Portanto, o resultado é a chamada crise estrutural que, por sua vez, 

barbariza o trabalho através do desemprego estrutural ao torná-lo supérfluos, precários e 

móveis nos territórios capturados pelo capital.  

 

Na fase da acumulação capitalista flexível, o que não está em pauta é que o pleno 

emprego nunca se dará numa sociabilidade contraditória como a capitalista, que dispensa 

“oxigênio da acumulação (trabalho vivo) na evolução mesma do sistema (as mudanças na 

composição orgânica do capital) e constrói a sombra da incontrolabilidade (a crise estrutural 

permanente) que alimenta o trabalho morto e é por ele alimentado”. (DUTRA JÚNIOR, 2010, 

p. 30) 

 

De acordo com Sócrates Oliveira Menezes (2007), o desemprego estrutural que 

atinge os sujeitos do mundo do trabalho, aparece como a grande característica dos tempos de 

produção flexibilizada e toyotizada. Haja vista que o movimento da mundialização do capital 

promove o desenvolvimento desigual e combinado. Por um lado, há a emergência de um 

seleto conjunto de territórios desenvolvidos globalmente articulados e com alto padrão 

tecnológico e produtivo. Por outro, emerge um mar de territórios concretizados pelo uso 

subumano do trabalho tornado excedente, supérfluo e desefetivado. 

 

Segundo o autor, o crescimento da população trabalhadora é uma necessidade 

própria da produção capitalista. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas implica 

em acumulação e concentração de capital produzindo valor excedente que, para onde quer que 

migre, precisa de sujeitos “livres” dispostos para a condição do intensificamento do trabalho, 

pela condição de miséria na qual está imerso. 

 

Nesse sentido, a inserção da maquinaria e novas tecnologias no processo 

produtivo no estágio atual do capitalismo monopolista intensifica a produtividade 

dispensando trabalhadores e tornando-os excedentes. No campo há a expropriação de 

camponeses, transformando-os em trabalhadores assalariados que, na condição de 
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disponíveis, são lançados na trilha impessoal rumo ao “chão da fábrica” como exército 

industrial de reserva, e de outras formas de trabalho precarizado. 

 

O capital está sempre produzindo uma capacidade social de trabalho maior que 

suas reais necessidades produtivas. O capital necessita de uma massa de trabalho prévio e 

disponível que sustentará seu plano de dominação futura. Ou seja, a história real do mundo 

desefetivado do trabalho sustenta não só o capital real, mas ainda suas possibilidades de 

existência e de expansão pelo mundo. É a miséria do presente financiando a miséria do futuro. 

(OLIVEIRA MENEZES, 2007, p. 70)  

 

É nesse sentido que cai por terra a teoria do “fim da sociedade do trabalho”. Como 

aponta Dutra Júnior (2010), o capital segue os passos da acumulação primitiva para reafirmar-

se moderno. Ao tempo que centraliza poços de modernização nos territórios dispensando 

força de trabalho, desenraiza, proletariza, desregulamenta, precariza os territórios do trabalho 

abstrato e desefetivado, como bases espaciais para a reprodução ampliada do valor, no 

processo de acumulação por despossessão coexistindo a mais-valia absoluta e relativa na 

exploração intensificada do trabalho. 

 

Considera-se que a modernização do campo reforça o processo de monopolização 

e territorialização do capital e acentua a expulsão dos camponeses da unidade de produção 

familiar, desprovidos de possibilidades da terra como condição de vida. Assim, o surgimento 

de uma superpopulação latente no campo coloca parte da população rural continuamente na 

iminência de transferir-se para a cidade, sobremodo dos jovens, para o urbano, e outra parte 

de trabalhadores que migram diariamente. Uma tendência que aumenta aceleradamente a 

população urbana, ao mesmo tempo em que “engrossa” o estoque das fileiras do exército de 

reserva latente. 

 

Para se ter uma ideia desse quadro, a tabela 11 e os gráficos 16 e 17 ajudam a 

constatar o crescimento acelerado da população total de Ribeirópolis associando-o a 

urbanização nos últimos 60 anos.  
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Tabela 11 

População Residente segundo a situação do domicílio - município de 

Ribeirópolis e estado de Sergipe – 1940-2010 

 

Ribeirópolis Sergipe 

Total 
Urbana Rural 

Total 
Urbana Rural 

nº % nº % nº % nº % 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

12.200 

15.276 

13.371 

10.088 

12.205 

11.269 

15.439 

17.173 

2.018 

2.190 

2.254 

3.174 

4.738 

3.934 

10.095 

11.928 

16 

14 

17 

31 

39 

35 

65 

69 

10.182 

13.086 

11.117 

6.914 

7.467 

7.335 

5.344 

5.245 

84 

86 

83 

69 

61 

65 

35 

31 

542.326 

644.361 

760.273 

900.744 

1.141.834 

1.384.354 

1.784.475 

2.068.017 

166.241 

204.984 

295.929 

415.415 

618.344 

855.301 

1.273.226 

1.520.366 

31 

32 

39 

46 

54 

62 

71 

74 

376.085 

439.377 

464.344 

485.329 

523.490 

529.053 

511.249 

547.651 

69 

68 

61 

54 

46 

38 

29 

26 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1940-2010. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

 

No entanto, diferente do estado de Sergipe, que se torna urbano em meados da 

década de 1980, com 54% das pessoas vivendo em cidades, o município de Ribeirópolis se 

torna urbano em meados da década de 2000 com 65,3% de pessoas na cidade. Muito embora 

se denote que é, a partir dos anos 1960 que a população urbana começa a aumentar nota-se 

que o salto do crescimento ocorrerá justamente no momento em que começa a se instalar o 

capital industrial no município pós-anos 1990 em busca da racionalidade flexível: isenção de 

impostos, arranjos produtivos, incentivos fiscais e força de trabalho barata, com baixa 

capacidade de organização sindical frente à alienação em que se encontra pronta a aceitar o 

chicote que a açoita. É nesse contexto que se denota a curva ascendente da população urbana. 

Enquanto que em relação à população rural a redução começa a ser visível a partir dos anos 

1950, até os anos 1970 e daí até os anos 1980 ocorrendo certa estabilidade até decair pós anos 

1990, coincidindo com o contexto de rebatimentos da reestruturação produtiva no Brasil, 

mostrando que Ribeirópolis não ficou indiferente.  

 

A tabela 11 mostra também o declínio da população no município na década de 

1960, o que pode estar relacionado com a fragmentação da área que os antigos chamavam de 

“Caatinga”, conhecida como Cruz do Cavalcante e que fica nas imediações do município. 
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Esta área desmembrada de Ribeirópolis na primeira metade de 1960 foi transformada em um 

povoado com a denominação de Cruz das Graças pertencente ao município de Nossa Senhora 

Aparecida. 

 

 

 
 Gráfico 15: População urbana e rural em Ribeirópolis - 1940-2010  

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1940-2010. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), 69% dos ribeiropolenses 

moram na cidade, com o predomínio de mulheres (51%), mostrando o evidente esvaziamento 

populacional do campo (31%) devido às difíceis condições de reprodução de vida de uma 

massa de pequenos produtores rurais pobres que buscam se realizar no sonho do urbano. 

 

A realidade de Ribeirópolis não difere do que vai ser sentido no estado de Sergipe 

a partir dos anos 1990. Neste período a curva ascendente do crescimento das populações nas 

cidades expressam as idas dos trabalhadores para os centros urbanos na busca da sua 

reprodução, conforme se vê no gráfico abaixo:  
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Gráfico 16: População urbana e rural em Sergipe - 1940-2010 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1940-2010. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Ainda, com relação à faixa etária da população de Ribeirópolis, segundo dados do 

Censo Demográfico de 2010 (IBGE), como mostra o gráfico 17, há um predomínio de adultos 

entre 25-39 anos, perfazendo 23,9%, tanto no campo quanto na cidade, enquanto na faixa 

entre 40-59 anos aparecem 20 % da população. Na faixa de 60 anos ou mais residem 14,1% 

na zona rural e 11,9% na zona urbana, evidenciando a saída de jovens do campo para a cidade 

enquanto que os camponeses mais velhos se mantêm na terra complementando a renda com a 

aposentadoria do FUNRURAL. Ao mesmo tempo, observa-se que entre os mais jovens, há 

menores taxas no campo e maiores na cidade, o que pode ser visto no gráfico abaixo: 
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Gráfico 17: População residente por grupos de idade em Ribeirópolis, 2010.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Considera-se que, como traço constitutivo dessa fase da reestruturação produtiva 

do capital o processo de interiorização das indústrias calçadista, têxtil e de brinquedos no 

município de Ribeirópolis insere-se no bojo da flexibilização das plantas produtivas calcada 

na busca dos territórios do trabalho abstrato. Portanto, o alívio da crise estrutural se ampara na 

reestruturação do processo produtivo mobilizando o capital em busca de possibilidades do 

lucro fácil através da isenção de impostos, doação de terrenos pelo Estado, incentivos fiscais e 

mão de obra farta e barata recrutada do espaço agrário. 

 

Conforme entrevistas de campo, realizadas em janeiro de 2012 com os 

trabalhadores do município de Ribeirópolis, foi possível identificar as suas origens e traçar 

uma análise da situação móvel da força de trabalho no município, tanto dos trabalhadores 

informais aqui chamados de diversos
48

, quanto dos operários das indústrias citadinas Fiação 

Têxtil Ltda., Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda. – Filial 04, e da 

indústria Starcom do Nordeste Ltda., localizada no povoado Serra do Machado. Foi 

identificado na pesquisa que os povoados - Lagoa das Esperas, Esteios, Serrinha, Serra do 

Machado, João Ferreira, Fazendinha e Queimadas – com destaques populacionais, 

apresentaram maiores frequências de mobilidade de trabalhadores, conforme pode ser visto na 

figura 24. 

                                                             
48

 Doméstica, mototaxista, vendedor de jogo do bicho, diarista do campo, ajudante de pedreiro e desempregado. 
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De acordo com o site oficial da indústria Fiação Têxtil Ltda.,
49

 trata-se de uma 

empresa jovem que foi fundada pelo empreendedor José Aldo Teixeira em 1995 em sua 

cidade natal Ribeirópolis/Sergipe. E seu segmento de atuação é o têxtil de fios a rotor, 

produzindo fios de algodão de titulagem grossa à média. 

 

As condutas e decisões das pessoas que fazem a Fiação Itabaiana, segundo fontes 

do site da indústria, são regidas por valores para uma força de trabalho cada vez mais 

disciplinada: foco em resultados; comprometimento; disciplina; respeito; confiança; ética; 

desenvolvimento e aprimoramento contínuo. 

 

A tabela 12, retrata a condição dos operários da fábrica Fiação Têxtil Ltda., em 

relação à condição domiciliar, estado civil e grau de escolaridade. Na pesquisa realizada em 

janeiro de 2011, junto ao setor de Recursos Humanos da indústria, descobrimos que a parte 

ativa da força móvel de trabalho absorvida pela fábrica forma um total de 170 funcionários, 

dos quais, 72% moram na cidade e 28% em outra cidade ou povoados. Esses números 

indicam que parte da força móvel de trabalho do campo para a cidade já está estabelecida, 

com habitações aos arredores do local de trabalho, outra grande parte ainda faz as chamadas 

migrações pendulares da zona rural para o trabalho (cidade). 

 

Destes 170 funcionários da Fiação Têxtil Ltda., 56% são casados, 1% se constitui 

de trabalhadores viúvos e 43% são jovens solteiros e encontram-se mais aptos à mobilidade 

do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49

 Disponível em <http://www.fiacaoitabaiana.com.br/produtos.php> Acesso em 12 de fev. 2012. 

http://www.fiacaoitabaiana.com.br/produtos.php
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Tabela 12 

Condição domiciliar e estado civil dos operários da 

indústria Fiação Têxtil Ltda.  

Ribeirópolis, 2011 

 
  N° % 

Condição domiciliar 

Cidade 

Outra cidade ou povoados 

Estado civil 

Casado 

Solteiro 

Viúvo 

  

122 

48 

  

95 

73 

2 

  

72 

28 

  

56 

43 

1 

 

Fonte: Recursos Humanos (RH) da indústria Fiação Itabaiana 

Ltda. In: Pesquisa de campo – dia 28 de janeiro de 2011. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

 

Com relação à qualificação da força de trabalho, apenas 2% nunca estudaram. 

Grande número possui 2º grau completo (31%), que somados aos que possuem Ensino Médio 

incompleto totalizam 46%, sendo que 4% possuem ensino superior incompleto e 6% 

completo, 4% com pós-graduação (ver tabela 13). 
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Tabela 13 

Escolaridade dos operários da indústria Fiação Têxtil 

Ltda. – Ribeirópolis, 2011. 

 
  N° % 

Escolaridade 

Primário inc. 

Primário com. 

Ginásio inc. 

Ginásio com. 

2º grau inc. 

2º grau com. 

Superior inc. 

Superior com. 

Pós-graduação 

Nunca estudou 

 

24 

19 

12 

10 

25 

53 

7 

10 

7 

3 

 

14 

11 

7 

6 

15 

31 

4 

6 

4 

2 

 

Fonte: Recursos Humanos (RH) da indústria Fiação Itabaiana 

Ltda. In: Pesquisa de campo – dia 28 de janeiro de 2011. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Esses operários se dividem nos trabalhos em três turnos durante a semana inteira, 

de modo que as máquinas só param de funcionar por motivo de feriados considerados 

importantes como a Semana Santa. O primeiro turno vai das 5 horas e 20 minutos às 13 horas 

e 40 minutos, o segundo turno vai de 13 horas e 40 minutos às 22 horas e o terceiro de 22 

horas às 5 horas e 20 minutos.  

 

Trabalhando sete horas e vinte minutos diários, com uma hora para o lanche em 

seis dias semanais em regime de mudança de turno, os operários que iniciam como ajudantes 

de fiação e depois passam para operador de máquinas têm uma jornada de cerca de 44 horas 

semanais e recebem por isso R$575,00. Um mecânico recebe R$ 960,00 e um coordenador de 

equipe R$ 1.100,00. Atualmente a força explorada de trabalho na fábrica produz em média 

30.000 km de fios de algodão por dia. Como aponta Barreto (2010): 
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No território do agreste central sergipano, a realidade salarial empregada 

pela indústria gira em torno da política do salário mínimo, entretanto, as 

precárias condições de sobrevivência são latentes por parte do trabalhador 

deste território, onde o que pode ser observado é uma violenta condição 

material de existência. (BARRETO, 2010, p. 61) 

 

 

A pesquisa de campo realizada em janeiro de 2011, junto ao setor de Recursos 

Humanos (RH) da unidade fabril Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda. 

– Filial 04 do Grupo Vulcabrás/Azaléia Ltda. na cidade de Ribeirópolis, mostrou que a 

unidade funciona em dois turnos. O primeiro turno é de 5 horas às 14 horas e 45 minutos e o 

segundo de 14 horas e 45 minutos as 0 hora e 15 minutos. Com uma jornada de trabalho de 8 

horas e 30 minutos diária de segunda à sexta-feira, sendo 1 hora para refeição e três intervalos 

de 5 minutos, os operários totalizam 44 horas semanais de trabalho e o quadro de 580 

funcionários recebe apenas um salário mínimo. 

 

O município de Ribeirópolis se inscreve no movimento da acumulação flexível do 

capital fruto da reestruturação produtiva, cujos desdobramentos apresentam contornos que 

apontam para uma etapa de intensificação da produção e da degradação das relações de 

trabalho. Desprovidos de oportunidade de sobrevivência no campo em função da 

monopolização da produção pelo capital agrário, pela mecanização da agricultura, e pelo 

controle capitalista do uso do solo, a única alternativa para este trabalhador é migrar para a 

cidade e transformar-se em trabalhador assalariado ingressando na fábrica como operário. 

 

Os níveis de extração de mais valia e de aviltamento da força de trabalho pelo 

capital industrial no município condiz com a atmosfera da precarização salvaguardada pelo 

Estado. Através do “atropelamento” dos direitos trabalhistas historicamente conquistados, a 

parceria capital privado (indústria) e Estado (governo) oferece o programa de aprendizado por 

meio do Serviço Nacional da Indústria (SENAI), que sob o discurso da necessidade de 

qualificação da mão de obra empregada no processo de produção, inscreve os trabalhadores 

que serão empregados na produção para um curso industrial de qualificação chamado Menor-

aprendiz.  

 

 

Esses elementos presentes no processo de estabelecimento da reestruturação 

produtiva podem ser claramente observados no território do agreste central 
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sergipano, mais especificamente no município de Nossa Senhora Aparecida 

onde as relações de trabalho precarizado existentes são encobertas pela “mão 

do Estado”, que via SENAI, oferece os chamados cursos de qualificação, 

onde os trabalhadores são substituídos a cada três meses por novos 

trabalhadores que, por sua vez, já entram na fábrica com os seus noventa 

dias contados, graças à legislação trabalhista existente esses trabalhadores 

são identificados como aprendizes e ao final do curso (serem demitidos), 

além do seu certificado de conclusão de curso tem também suprimido todos 

os seus direitos trabalhistas historicamente conquistados. (BARRETO, 2010, 

p. 49) 

 

 

Portanto, o quadro de funcionários da indústria calçadista é de 580 operários 

(figura 25) que se dividem em 25 pessoas no apoio administrativo (como por exemplo, 

segurança do trabalho, departamento pessoal, recebimento de materiais, manutenção, 

qualidade, entre outros) e 555 diretamente na produção. Além destes, como estratégia de 

explorar o trabalho, 30 pessoas são curssistas entre 17 anos e 8 meses à 22 anos de idade 

durante um ano. Durante 4 meses fazem uma qualificação realizada na cidade de Aracaju, e 

trabalham 4 horas ao dia, durante 8 meses no espaço físico da fábrica. Perguntado ao 

funcionário do Departamento Pessoal sobre a forma de escolha destes trabalhadores 

curssistas, ele responde que a prioridade é para parentes de funcionários da empresa. 

 

 

 

Figura 25: Operários da fábrica Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos 

Esportivos Ltda. – Filial 04, cidade de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jul. 2012. 
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Observou-se, também a partir da pesquisa de campo, que a média de idade do 

quadro dos operários é de jovens de 20 a 25 anos, sendo que em média são 70% de solteiros 

no 1º turno e a maioria dos funcionários do 2º turno são casados. 

 

O movimento expansivo do sistema sociometabólico do capital por novos espaços 

de acumulação articula transformações sociais e econômicas na relação campo-cidade, entre 

capital industrial e capital fundiário. Inscritos na lógica totalizante da ampliação do valor, a 

extração desmesurada da mais valia em tempos de flexibilização na produção e na 

acumulação precariza ao extremo e suprime as condições materiais de vida das novas 

gerações do mundo do trabalho. Como pode ser visto,  

 

 

Cada vez mais novos, os trabalhadores são retirados das suas residências 

pelo grande capital em função da necessidade de sobrevivência, sem 

nenhuma experiência e com um baixo nível técnico esses trabalhadores são 

absorvidos pela indústria que em contrapartida apenas irá lhe remunerar com 

o mínimo necessário para a sua sobrevivência. (BARRETO, 2010, p. 57) 

 

 

Na pesquisa de campo, quando se questionou ao setor de Recursos Humanos da 

fábrica calçadista sobre o local de residência dos trabalhadores, as informações foram 

negadas, contrariando a realidade de um questionário prévio aplicado em uma amostra de 5 

operários todos residentes na zona rural. Nas suas respostas, todos afirmaram que a fábrica só 

aceita residentes da cidade e ainda exige um comprovante de residência para não pagar o vale-

transporte evidenciando uma estratégia dos trabalhadores para ter acesso ao trabalho na 

fábrica. 

 

A mais recente indústria a se instalar no município de Ribeirópolis foi a indústria 

Starcom do Nordeste Ltda., com sede no município de São Paulo. A unidade, que faz parte do 

grupo Manufatura de Brinquedos Estrela S/A, instalou uma sede no povoado Serra do 

Machado, no dia 13 de setembro de 2010, treinando 60 operários durante três meses e 

contando, em janeiro de 2011, quando foi realizada uma pesquisa prévia junto ao setor de 

Recursos Humanos, com 113 operários, dos quais 20 como apoio administrativo e 93 

diretamente na produção. 70 operários são casados e 43 são solteiros (figura 26).  
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Figura 26: Operários da fábrica Starcom do Nordeste Ltda., localizada no 

povoamento de Serra do Machado no município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, mai. 2012. 

 

 

Nas entrevistas realizadas junto ao setor pessoal da indústria, notou-se que entre 

os funcionários, 9 residem na cidade de Ribeirópolis, 2 em Aracaju e os demais estão 

distribuídos pelos povoados do município, Serra do Machado, Fazendinha, Esteios, Serrinha e 

João Ferreira. 

 

Com relação à escolaridade, 20 funcionários têm o ensino fundamental e todos 

são da zona rural, 89 têm o ensino médio (e residem no campo e na cidade do município de 

Ribeirópolis). 2 têm nível técnico, sendo 1 ribeiropolense e outro aracajuano, outros 2, 

também residentes em Aracaju e Ribeirópolis, têm ensino superior. 

 

Fato curioso é que a indústria funciona em apenas um turno (das 7 horas às 16 

horas e 48 minutos), adequando-se às condições do morador do campo que não está 

acostumado a trabalhar à noite. A jornada de trabalho da indústria é de 8 horas e 48 minutos 

diárias durante 5 dias, totalizando 42 horas e 40 minutos semanais, com uma hora para 

refeição. No entanto, o fato é que os operários sempre trabalham aos sábados em regime de 

banco de horas apropriado pelo capital por meio do prolongamento da jornada de trabalho não 

paga, portanto, a jornada se estende a 60 horas e 28 minutos. 
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Todo o tempo de trabalho é apropriado pela natureza sanguinária de extração do 

lucro pelo capital. Sua reprodução ampliada se depara como uma necessidade histórica de 

exploração cada vez mais intensa da força de trabalho em tempos de crise e da produção 

toyotizada. O avanço das forças produtivas e a mecanização crescente do processo de trabalho 

tende a diminuir a parte da jornada destinada ao trabalho necessário, ou tempo de trabalho 

destinado a reprodução da força de trabalho, restando um “tempo livre”. Esta segunda parte 

da jornada como “tempo livre” é apropriada pelo capital como trabalho excedente produtor da 

mais-valia. 

 

Como nos ensina Marx (1983) sobre o trabalhador no sistema produtor de 

mercadorias, “todo seu tempo disponível é por natureza e por direito tempo de trabalho, 

portanto, pertencente à autovalorização do capital” (Ibidem, p. 211). Ainda para o autor, o 

impulso cego e voraz do capital por mais-trabalho abusa dos limites morais e físicos da 

jornada de trabalho tornando a vida do trabalhador degradante e desumana não se importando 

com sua duração. 

 

 

Tempo para a educação humana, para o desenvolvimento intelectual, para o 

preenchimento de funções sociais, para o convívio social, para o jogo livre 

das forças vitais físicas e espirituais, mesmo o tempo livre de domingo – e 

mesmo no país do sábado santificado – pura futilidade! (...) Rouba o tempo 

necessário para o consumo de ar puro e luz solar. Escamoteia tempo 

destinado às refeições para incorporá-lo onde possível ao próprio processo 

de produção, suprindo o trabalhador, enquanto mero meio de produção, de 

alimentos como a caldeira de carvão, e a maquinaria, de graxa ou óleo. 

(Ibidem, p. 211- 212) 

 

 

Na entrevista feita em janeiro de 2011, segundo a funcionária do RH, as peças de 

brinquedos já vem prontas de outras unidades fabris para serem montadas, “- por enquanto até 

que o maquinário seja instalado” (Entrevista, Sra. M. S., jan. 2011). Quando perguntado se há 

uma previsão para aumentar a produção e gerar mais empregos diretos e indiretos, a 

funcionária respondeu: “- sim, mas não posso informar quanto” (Ibidem). 

 

Foram aplicados questionários em janeiro de 2012, junto à 62 operários migrantes 

do campo e filhos de pequenos produtores rurais, das três empresas (Fiação Têxtil Ltda.; 
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Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda. – Filial 04; Starcom do Nordeste 

Ltda.), estendendo-se também à 10 diversos
50

 e 10 camponeses. De acordo com o gráfico 18, 

95% dos operários residiam no campo e hoje 16% residem na cidade sendo que o restante faz 

a migração pendular; enquanto que 100% dos diversos residiam no campo e atualmente 50% 

se encontram na cidade em busca do sonho do emprego fácil, moradia, lazer, saúde, educação, 

etc.  

 

 

 

Gráfico 18: Lugar de residência dos trabalhadores entrevistados– município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Dos operários entrevistados, conforme o gráfico 19, 59% são solteiros. O destaque 

é da fábrica do ramo de brinquedos com 70% de solteiros, evidenciando uma força de 

trabalho despossuída de laços e livre para seguir a trilha impessoal do capital industrial 

instalado na cidade e no povoado Serra do Machado. 

 

                                                             
50

Sujeitos inseridos no universo do trabalho precário e da informalidade: ajudante de pedreiro; vendedor de jogo 

do bicho; diarista no campo; doméstica; mototaxista e desempregado. 
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Gráfico 19: Estado civil por fábrica dos trabalhadores – município de Ribeirópolis, 

2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Dos entrevistados, 71% são homens, sendo que a presença de mulheres é mais 

efetiva na fábrica Estrela com 65%, enquanto que a fábrica Azaléia apresenta 16% e a Fiação 

nenhuma mulher. Cabe ressaltar que a presença maior de mulheres na Estrela se dá pelo fato 

de que são costureiras treinadas em curso pelo SENAI, apesar de receberem seus salários de 

acordo como operadoras. 

 

Nesse sentido, de acordo com informações da presidente da Cooperativa de 

Confecções em Geral de Serra do Machado Corte e Costura, sobre a Starcom do Nordeste 

Ltda. “- o caráter da empresa é de confecção para aproveitar a mão de obra barata das 

costureiras no Nordeste” (Entrevista, Sra. V. S., jan. 2012). A entrevistada informa que a 

Fundação Pedro Paes Mendonça cria a cooperativa em convênio com a empresa para sonegar 

impostos. 

 

Legalizada em 2009 e localizada no Bairro do Futuro
51

, no povoado Serra do 

Machado no município de Ribeirópolis, a cooperativa especializa-se na costura de fardas 

escolares, esportivas, roupas sociais, roupas para construção civil, etc. com loja localizada no 

Shopping Jardins na cidade de Aracaju. 

                                                             
51

 Conjunto de lojas de artesanatos, confecções, pizzaria, bares, etc. criadas pela Fundação Pedro Paes Mendonça 

como mais uma realização do Grupo JCPM - João Carlos Paes Mendonça no povoado Serra do Machado para 

fugir das responsabilidades dos impostos. 
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Em conformidade com a exploração de uma força de trabalho barata no Nordeste, 

a Fundação promove a qualificação para os jugos da multiplicação do capital monopolista. 

Portanto, durante três meses do ano de 2008 é oferecido um curso de Corte e Costura no 

SENAI para 200 jovens dos povoados Serra do Machado, Fazendinha, João Ferreira, Esteios e 

Serrinha inseridos na Cooperativa, para depois colocar em prática no chão da fábrica seu 

tempo de vida a disposição do tempo reivificado do capital. 

 

Ainda de acordo com informações da presidente da Cooperativa, a Fábrica 

começou a funcionar em 13 de setembro de 2010 com 40 funcionários. No início, o regime de 

trabalho era de domingo a domingo das 6 às 18 horas evidenciando a extração da mais-valia 

relativa e absoluta pela extensão da jornada de trabalho. Apesar de atualmente a jornada ser 

de 7 horas às 16 horas e 48 minutos recebendo o salário mínimo, durante os meses de agosto à 

novembro (temporada de altas vendas) o trabalho se estende até às 18 horas no regime 

forçado de banco de hora, além de 60 funcionários estarem em regime de contrato temporário 

de 3 meses para suprir a demanda. 

 

Baseado na pesquisa de campo, a média de idade dos operários é de 26,3 anos 

distribuídos da seguinte forma: Fiação 27,2 anos; Estrela 25 anos e Azaléia 26,9 anos. A 

média dos diversos é de 33 anos enquanto dos camponeses é de 55 anos. 

 

Conforme o gráfico 20, 74% dos operários entrevistados tem idade entre 18 a 29 

anos e 26% entre 30 e 40 anos sendo que a presença de jovens é maior na Estrela com 85% 

entre 18 e 29 anos. 
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Gráfico 20: Grupos de idade por fábrica dos trabalhadores – município de 

Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

O tempo de permanência no trabalho varia entre uma semana a sete anos, sendo 

predominante o período de 1 a 2 anos, como mostra o gráfico 21. Há forte contingente de 

operários das fábricas Azaléia e a Fiação que permanecem no trabalho de 2 a 4 anos, com 

44% e 50% respectivamente. No período de 4 a 7 anos o destaque é da indústria do ramo 

têxtil com 30% e em seguida a indústria calçadista, obedecendo à lógica da idade dessas 

fábricas no município. 

 

 

Gráfico 21: Tempo de trabalho dos trabalhadores – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 
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No quesito outras formas de trabalho anteriores à fábrica, de acordo com o gráfico 

22, entre os entrevistados predominam as categorias na seguinte ordem: agricultura; outra 

fábrica e ajudante de pedreiro.  

 

 

 

Gráfico 22: Trabalho anterior à fábrica – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

De acordo com a pesquisa, os motivos que levaram a mudança de atividade foram 

os seguintes, na ordem: 33% trabalho fixo; 32% maior renda; 24% direitos; 11% mais leve. 

 

Apesar de serem filhos de produtores rurais camponeses, 90% preferem trabalhar 

na fábrica. Os mesmos não veem mais condição de reprodução no trabalho agropecuário 

justificando que não dá por causa da pequena propriedade, trabalho cansativo e exposto ao 

sol. Portanto, consideram que na fábrica é mais leve, carteira assinada, têm direitos (13º 

salário, férias, FGTS), é um trabalho fixo com salário, apresenta maior renda, adquire 

profissão e por último, faz amizades. 

 

Quando perguntada sobre os motivos da mudança de atividade, uma entrevistada 

responde: 
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- Busco coisas melhores, estudar e se especializar por causa do sofrimento da 

roça, trabalho cansativo, exposto ao sol. O que produz não dá para 

sobreviver, só dá pro consumo por causa que é pouca terra aí tem que 

trabalhar alugado pra se sustentar no campo. Agente investe em mão de 

obra, adubação, mecanização e ao final não retira lucro algum. (Entrevista, 

Sra. G. S., jan. 2012) 

 

 

Apesar do exposto, a maioria dos operários mantém os valores de origem, quais 

sejam valores do trabalho e da convivência familiar e comunitária. Quando perguntado qual o 

significado da terra para os mesmos, 52% veem a terra como sobrevivência, portanto, como as 

condições naturais e materiais de sua reprodução de uso para o sustento. 19% veem como 

fonte de riqueza; 16% como fonte de renda; e 13% como condição de vida. 

 

É mais evidente quando se pergunta a preferência de moradia, 80% dos 

trabalhadores rurais, 65% dos operários e 70% dos diversos preferem morar no campo 

conforme o gráfico 23. Dentre os motivos dessa preferência estão em ordem decrescente: 

tranquilidade; baixo custo de vida; liberdade de viver; saudável; identidade e boa vizinhança. 

Já os motivos dos que preferem a cidade são: emprego; facilidade; infraestruturas (escolas, 

hospitais, bancos, etc.); lazer e desenvolvimento. 

 

 

 

Gráfico 23: Preferência de moradia dos trabalhadores – município de Ribeirópolis, 

2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 
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No texto “A vida entre parênteses: migrações internas no mundo contemporâneo”, 

José de Souza Martins (2002) discute a mobilidade da força de trabalho, mostrando que já são 

milhões se apoiando nos mesmos fatores das imigrações ou migrações internacionais, como 

desemprego, falta de oportunidades de trabalho, excedentes populacionais crescentes, pobreza 

crescente associada à competição pelas oportunidades de emprego, expectativas crescentes de 

consumo e no limite, ocorre a escravidão em países da Ásia, África e América Latina. 

 

Chega-se a era em que as migrações aparentemente eram parte fundamental da 

ascensão social dos trabalhadores rurais e da elevação a um padrão de vida moderno e 

emancipador, para jogar milhões de crianças e jovens nascidos e educados em condições 

precárias socializados a partir de valores provisórios e instáveis na promiscuidade de favelas, 

cortiços e outras formas de moradia e vida urbana à margem dos valores de referência da 

sociedade inteira. (Ibidem, p. 141) 

 

Nas raízes da problemática o autor busca explicar as contradições da concentração 

fundiária e a importância da renda da terra e a especulação com o preço da terra por meios 

violentos no Brasil, de modo que 50% dos produtores rurais têm cerca de 1% da terra, 

enquanto cerca de 3% dos proprietários têm 50% da terra. Portanto, o desenvolvimento 

tecnológico da agricultura, a concentração fundiária, a conversão de áreas agrícolas em áreas 

de pastagens, ou a transformação da terra em reserva de valor têm expulsado populações 

camponesas da terra e gerado grandes contingentes de pessoas inadaptadas aos desafios da 

vida urbana em vilas e bairros periféricos
52

. 

 

Portanto, para o autor, as comunidades se tornam fraturadas pela ausência dos que 

se foram temporariamente, tendo que redefinir suas funções sociais nas tarefas substitutivas 

da estrutura social mutilada. Retornam parcialmente ressocializados na sociabilidade marginal 

urbana, dos excluídos, dos sem-lugar, sem-teto, sem-família marcados pela vida solta, fora 

dos mecanismos de controle social da comunidade e dos parentes na suposta e falsa liberdade 

                                                             
52

 Para exemplificar Martins (2002) aborda as migrações sazonais de regiões como Minas Gerais e o Nordeste do 

Brasil que levam jovens e adultos do campo para as grandes cidades do Sudeste, como São Paulo e Rio de 

Janeiro, ficando as mulheres, jovens e crianças para cuidarem da própria subsistência, tratando da lavoura, para 

assegurar a continuidade da vida camponesa de toda a família até o marido e filhos voltarem no tempo de plantio 

com o pouco dinheiro que puderem ganhar para completar os recursos necessários ao atendimento das 

necessidades da família. Para o autor, outras vezes são os filhos jovens do sexo masculino que se deixam aliciar, 

até com a bênção paterna, para serem levados pelos traficantes de mão de obra para as regiões remotas da 

Amazônia, trabalhar na derrubada da mata, na abertura de grandes fazendas, sob o regime da peonagem, a 

escravidão por dívida. 
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do ir e vir, além de voltarem com outra mentalidade, outros gostos, outras vontades, outra 

visão de mundo, outra moral e outra religião. A escala de valores de referência fica alterada, 

até profundamente, na recusa parcial ou total do modo de vida da sociedade de origem. 

(Ibidem, p. 143) 

 

Nessa trama o autor discute o fenômeno do crescimento da violência e 

delinquência nas grandes cidades como problema não diretamente ligados aos migrantes 

primários quase sempre tímidos e recatados, mas por conta do tipo de socialização das 

gerações que cresceram na cidade de famílias de migrantes vítimas da sociabilidade que já 

não é comunitária, mas das vizinhanças indesejáveis constituídas à força pela pobreza e até 

pela miséria como grupos culturalmente diferentes, com costumes diferentes e níveis distintos 

de degradação. 

 

Sendo assim, cabe chamar atenção que o fenômeno atual da migração está no fato 

de que migram quase sempre dispostos a aceitar condições degradantes de trabalho, 

humilhações e más condições de vida. Migram temporariamente dispostos a abrir mão de 

concepções mínimas e básicas de decoro, dignidade e direitos. Por isso, o autor sugere uma 

redefinição de migrantes como os que colocam temporariamente entre parênteses o sentido de 

pertencimento e voluntariamente se sujeitam a situação de anomia, de supressão de normas e 

valores sociais de referência. 

 

Segundo Martins (2002) os teóricos em geral têm trabalhado com o pressuposto 

de que as migrações são rural-urbanas, e que a cidade que atrai é econômica, social e 

politicamente avançada e civilizada em relação ao atraso e a barbárie do mundo rural 

camponês. Entretanto, o que tem ocorrido nos últimos anos é certa ruralização das cidades, 

certa adaptação precária e insuficiente de seus habitantes ao mundo urbano, baseado em certa 

revitalização dos costumes e tradições rurais além de certa reinvenção adaptativa da vida 

social, com base nas ruínas culturais do campo e da cidade. 

 

Nesse sentido, a cidade se torna palco evidente da dramática exclusão social 

deixando de ser transitória e se torna permanente como um modo de vida ou modo de 

inserção social degradada trazendo como consequência do processo migratório, a escravidão. 

Determinadas atividades econômicas que ainda se baseiam essencialmente no trabalho 

humano vão se transformando em disputado refúgio para a crescente massa de desempregados 
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e subempregados, sendo que a força de trabalho que compete com a máquina e o capital, tem 

de gerar o mesmo lucro, a mesma taxa de lucros que a alta eficiência e a alta produtividade 

dos equipamentos modernos são capazes. 

 

O sistema produtor de mercadorias, portanto, por meio do fetiche moderno da 

mercadoria desenvolve uma socialização universalmente aceita como a-histórica, por meio da 

exploração do trabalho abstrato, como dispêndio indiferente de energia humana em braços, 

pernas, cérebros, etc. para produção de mercadorias irreconhecíveis como produto da 

realização do metabolismo entre homem e natureza. Assim, os mobilizados baseiam-se na 

indiferença ao conteúdo, ao produto e ao local do seu trabalho. 

 

Quando estes trabalhadores são questionados em relação à formação/escolaridade, 

do universo dos 82 trabalhadores entrevistados, 61% têm o ensino fundamental; 23% o ensino 

médio; 5% o técnico e apenas 1% o superior e 10% constam como não alfabetizados, como 

pode ser visto no gráfico 24. Ou seja, mais da metade dos trabalhadores têm somente o ensino 

fundamental denotando a fragilidade na formação para assegurar uma empregabilidade com 

salários mais altos. 

 

No grupo dos camponeses há forte presença de não alfabetizados (30%), no grupo 

dos diversos há forte presença de formação apenas no ensino fundamental (80%) realizando 

trabalhos informais para sobreviver na cidade e no campo. No entanto, entre os operários 50% 

possuem ensino médio ocasionando interrupção numa possível carreira acadêmica dos 

mesmos. 
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Gráfico 24: Escolaridade/formação dos trabalhadores – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Quando analisadas as formas de organização da classe trabalhadora no espaço da 

produção, constatou-se um número pequeno de operários sindicalizados, apenas 16%, 

afirmando a importância de formas organizativas para resolver causas trabalhistas como 

demissão por justa causa, aposentadoria, pagamento de advogado, etc. além de consultas. 

Aqueles que não são sindicalizados afirmam não existir vantagens no sindicato: 

 

 

- Agente paga uma quantia todo mês pra nada, não vejo vantagem. Têm 

muita irregularidade aqui, pessoas trabalhando em lugares que oferecem 

riscos sem proteção alguma. Eu por exemplo, trabalho no forno com 

temperaturas que chegam à uns quase quatrocentos graus, chego em casa 

com o corpo doído. Enquanto isso, o sindicato vem aí às vezes e não faz 

nada. O pessoal do sindicato é conivente por que não vai combater os 

grandes né. (Entrevista, Sra. J. M., jan. 2012) 

 

 

Uma das expressões da mutação no mundo do trabalho é a tendência da 

diminuição das taxas de sindicalização, evidenciado pela divisão de interesses entre os 

empregados “estáveis” e aqueles precários, temporários e parciais havendo uma fratura no 

interior da classe trabalhadora no processo organizativo. 
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De acordo com Antunes (2008), há uma intensificação da tendência 

neocorporativa do sindicalismo moderno, haja vista que preservam os interesses do 

operariado “estável” em detrimento das parcelas e/ou outras categorias como o universo dos 

precários, terceirizados, parciais, etc. Essa lógica, portanto, reforça o processo de 

fragmentação e heterogeneização da classe trabalhadora que culmina com a ofensiva 

desumanizante do capital frente ao trabalho. 

 

Portanto, há um forte processo de alienação do trabalho frente ao espaço da 

produção, não havendo uma postura organizativa no sentido de consciência de classe 

combativa em relação à situação de exploração e de coisificação ao qual estão submetidos. Da 

mesma forma, os sindicatos se rendem a lógica do contexto móvel da reprodução do capital 

em tempos de crise ao sentarem nas mesas de negociações de forma passiva para aceitarem as 

mínimas condições de trabalho. 

 

Apesar de muitos operários reclamarem do processo de intensificação das horas 

trabalhadas. Apesar de reconhecerem as irregularidades, sobretudo no quesito segurança no 

ambiente de trabalho. Há uma preocupação de “a empresa migrar para outros espaços onde a 

mão de obra é mais barata já que a empresa é responsável por empregar a maior parte de 

trabalhadores da cidade.” (MARIA SOUZA, 2011, p. 219). 

 

Nesse sentido, quando questionados sobre a importância da vinda das fábricas 

para a região, os operários internalizam o discurso ideológico e modernizante do capital e do 

Estado para superar o atraso. A maioria afirma como importante a geração de emprego para 

os jovens; destacam que melhorou o nível de vida das pessoas, que melhorou a geração de 

renda; cresceu o comércio, o desenvolvimento do município, a cidade cresceu, aumentou a 

população, as indústrias tiram os jovens das drogas, mantém os jovens no povoado e geram 

conhecimento. Uma pequena parcela vê na fábrica motivos que contribuem para a elevação 

do preço do aluguel, portanto, da valorização do solo urbano. Outra pequena parte entende 

que é motivo para os jovens abandonarem os estudos. (gráfico 25) 



222 
 

 
 

 

Gráfico 25: Importância das fábricas para os trabalhadores – município de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 

 

 

Assim, os trabalhadores não reconhecem o contexto de sua condição de supérfluo 

no campo e sua mobilidade para o chão da fábrica como uma racionalidade reprodutiva de 

extração do trabalho não pago pelo capital, que acaba brutalizando e desrealizando o ser. Em 

conformidade com a análise de Barreto (2010) segundo o qual, no estado de Sergipe, a 

reprodução ampliada do capital vem sendo aplicada via Estado, mediante o discurso da 

melhoria da qualidade de vida, distribuição equânime de renda e geração de emprego 

envolvida pela proposta do desenvolvimento sustentável, que a partir do Decreto Estadual nº 

24.338, de 20 de abril de 2007 passa a ter força de lei e determina a criação dos territórios de 

desenvolvimento. 

 

A força produtiva do trabalho aumentada no contexto da maquinaria moderna 

amplia a massa de produtos elaborados, ou seja, a riqueza material. Para Marx (1985), o 

capital reduz “a parte da jornada de trabalho de que o trabalhador precisa para a produção de 

seus meios de subsistência ou seu equivalente” (Ibidem, p. 120). No entanto, quanto mais 

cresce a força produtiva, mais intenso se torna o trabalho e maior a apropriação do 

sobretrabalho pelo capital estendendo a parte da jornada de trabalho que cabe ao trabalho 

excedente produtor de mais-valia. Como pode ser visto, “na sociedade capitalista, tempo livre 
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é produzido para uma classe mediante a transformação de todo o tempo de vida das massas 

em tempo de trabalho”. (Ibidem) 

 

As reclamações por parte dos trabalhadores se dão em relação a elevada carga 

horária. 73% dos entrevistados não se satisfazem com a renda e declaram que há uma forte 

intensidade de trabalho pela quantidade de horas trabalhadas. Foi observado que na Fiação e 

na Azaléia há o regime de horas extras e na Estrela há o banco de horas, sobretudo, no 

período de alta temporada das vendas para suprir a demanda. Consta como uma estratégia do 

capital em transformar o tempo de vida dos operários como tempo valor para a multiplicação 

dos lucros, extraindo sobretrabalho via mais-valia relativa e absoluta. 

 

 

Outro ponto essencial do toyotismo é que, para a efetiva flexibilização do 

aparato produtivo, é também imprescindível a flexibilização dos 

trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de trabalho 

em função direta das necessidades do mercado consumidor. O toyotismo 

estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando-os, 

através de horas extras, trabalhadores temporários ou subcontratação, 

dependendo das condições do mercado. O ponto de partida básico é um 

número reduzido de trabalhadores e a realização de horas extras. Isto explica 

porque um operário da toyota trabalha aproximadamente 2.300 horas, em 

média, por ano (...). (ANTUNES, 2008, p. 35) 

 

 

Quando perguntados sobre o que fazem na folga muitos trabalhadores afirmam: 

descanso; serviços domésticos; passeiam; curte a família; tem outro trabalho. E somente uma 

pequena parte afirma que estudam. Portanto, “não possui lazer, nas suas residências a maior 

parte do tempo livre é dormindo, o tempo de vida desses trabalhadores é totalmente entregue 

ao tempo do capital, simples objetivo para extrair lucro”. (MARIA SOUZA, 2011, p. 225)  

 

 

- Passo o tempo todo dormindo para descansar o corpo senão no outro dia 

não aguenta né. Não tem nem como pensar em fazer outra coisa, no máximo 

o que faço às vezes é visitar os familiares e amigos, mas, que nada! Não dá 

tempo não, logo já é hora de comer e tomar banho para cair no batente. 

(Entrevista, Sr. J. W., jan. 2012) 

 

 



224 
 

 
 

No contexto do novo padrão de acumulação flexível, o capital se fundamenta num 

padrão produtivo organizacional e tecnologicamente avançado com estrutura produtiva mais 

flexível recorrendo à desconcentração produtiva em busca de territórios vantajosos. Da 

mesma forma, segundo Antunes (2007) a gestão do trabalho em equipe por meio das “células 

de produção” ou os “times de trabalho” recorrem ao plano discursivo e manipulatório do 

apregoado “envolvimento participativo” dos trabalhadores para preservar, na essência, as 

condições de trabalho alienado e estranhado. Fato que pode ser notado com outras 

reclamações dos operários de Ribeirópolis: eles afirmam que: não recebem conforme a 

função; há muito responsabilidade; disciplina; acúmulo de funções; há riscos; não pagam 

adicionais; não participamos dos lucros. 

 

As expressões acima provam as formas de trabalho precário as quais a empresa 

toyotista se utiliza fraturando o universo subjetivo e objetivo do trabalhador, que por meio da 

organização rígida e disciplinar mantém sobre intenso acúmulo de horas uma mão de obra 

enquanto apêndice gerenciando sobre o ritmo de várias máquinas. Sobre o discurso 

manipulatório da identidade do trabalhador com a empresa, promete-se a divisão nos lucros e 

a corresponsabilidade. 

 

 

O “trabalho polivalente”, “multifuncional”, “qualificado”, combinado com 

uma estrutura mais horizontalizada e integrada entre diversas empresas, 

inclusive nas empresas terceirizadas, tem como finalidade a redução do 

tempo de trabalho. (ANTUNES, 2007, p. 52) 

 

 

Na fase do capital, caracterizada pela precarização das condições de trabalho, 

evidenciam-se múltiplas fetichizações e reivificações com enormes repercussões na vida fora 

do trabalho. A esfera da reprodução societal inserida na lógica do mercado e orientada pelo 

lucro, torna o consumo de mercadorias regra constante na dedicação do “tempo livre” para 

favorecer a multiplicação do capital. 

 

Conquanto, justamente por que o capital não pode eliminar o trabalho vivo do 

processo de criação de valor, ele aumenta a utilização e a produtividade de modo a 

intensificar as formas de extração do sobretrabalho em tempo cada vez mais reduzido, por 

meio das formas precarizadas da exploração do trabalho. 
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Diante do padrão de acumulação flexível, o resultado das transformações em 

expansão é o desemprego estrutural. Segundo Antunes (2008) a tecnologização do processo 

produtivo reduz o operariado industrial, fabril e manual, intensifica e diversifica as formas de 

exploração do trabalho por meio dos subproletários precarizados. Paralelamente à essa 

tendência há a precariedade do emprego e da remuneração; desregulamentações das condições 

de trabalho (regressão dos direitos sociais) refletindo na ausência da proteção e expressão 

combativa dos sindicatos. 

 

Esta realidade foi constatada em pesquisa de campo junto a categoria denominada 

de diversos
53

. Portanto, fazem parte do universo da informalidade e da desregulamentação das 

condições de trabalho em regime de subproletarização e precarização, vítimas da destruição 

das condições de vida no campo pelo capital monopolista, quase sem instrução com 80% 

somente com o ensino fundamental, são jogados na trilha do capital industrial estabelecido na 

cidade (figura 27).  

 

 

 
 

Figura 27: Trabalhadores mototaxistas pertencentes ao grupo dos diversos, 

cidade de Ribeirópolis, 2012. 

Fonte: LIMA, José Renato de. Pesquisa de Campo, jun. 2012. 

 

 

                                                             
53

 Ajudante de pedreiro; vendedor de jogo do bicho; diarista no campo; doméstica; mototaxista e desempregado. 
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De acordo com o resultado das entrevistas, entre o grupo de trabalhadores aqui 

denominados de diversos, 100% residiam no campo e hoje residem 50% na cidade em busca 

de melhorias nas condições de vida. No entanto, o que consta é ocupação de espaços 

periféricos na cidade do município com pouca infraestrutura via Programas Habitacionais 

como o “Minha Casa Minha Vida”, além de ocuparem postos de trabalhos temporários e 

precários. Como pode ser expresso na fala de uma das trabalhadoras, quando perguntada por 

que veio para o atual lugar de residência ela responde: “ - por que aqui poderia abrir as portas 

para um emprego e fiquei sabendo dessas casas do Conjunto e então eu vim” (Entrevista, Sra. 

M. L., jan. 2012). 

 

Do universo pesquisado, 70% trabalhavam na agricultura, 15% em indústrias e 

8% como ajudantes de pedreiro. De acordo com o gráfico 26, atualmente 20% trabalham 

como ajudante de pedreiro; 20% como vendedor de jogo do bicho; 20% como mototaxista; e 

20% fazem parte do exército industrial de reserva nas fileiras do desemprego estrutural. 

Perguntados sobre os motivos que levaram à mudança de atividade laborativa, a Sra. M. L. 

respondeu “- por que meus pais já estão velhos, a terra está pouca e não dá mais nada, o pouco 

que planta é para o consumo” (Entrevista, Sra. M. L., jan. 2012). 

 

 

 

Gráfico 26: Ocupação atual dos trabalhadores diversos – município de Ribeirópolis, 

2012. 

Fonte: Pesquisa de Campo, jan. 2012. 

Organização: LIMA, José Renato de. 
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Ao perguntar a preferência do trabalhar, se na produção familiar ou no atual, um 

trabalhador responde da seguinte forma: “ - tanto faz, o que definirá o que é melhor é o que 

achar certo, um trabalho certo” (Entrevista, Sr. J. W., jan. 2012). Isso mostra a condição de 

desespero por parte do trabalho precário para saírem da condição de “supérfluos”, portanto, na 

maioria das vezes sujeitos a extração da mais-valia relativa e absoluta. 

 

O total do trabalho precário que perambula pelos espaços segregados da cidade 

declara que a renda é insuficiente para se manterem. São vítimas da incerteza e dos limites da 

sobrevivência no contexto do incerto, do temporário e por isso da condição de supérfluo tanto 

no campo, quanto na cidade. Alguns sobrevivem com a ajuda financeira dos pais e parentes 

próximos, enquanto outros com os parcos recursos dos programas sociais do governo – 60% 

recebem o benefício do Bolsa Família.  

 

 

- A renda, um mês dá outro não, fico devendo de um para o outro. Trabalho 

como ajudante de pedreiro em uma firma fazendo praças aqui na cidade. As 

vezes a empresa demora para pagar (8 dias), o ano novo passei quebrado, 

sem dinheiro.Trabalho por obras, atualmente agente tá reformando a Praça 

da Bandeira, quando acabar vou ficar desempregado. 

Minha sorte é que minha mãe ajuda em dinheiro, comida. É aposentada, e 

quando recebe o dinheiro faz compras e me dá, por que o custo aqui na 

cidade é alto rapaz: R$ 60,00 de aluguel, R$ 18,00 de água e R$ 15,00 fora a 

comida, a roupa, um negócio e outro, além né que nós tem filho pequeno né. 

O que me revolta é que muitas casas no conjunto é alugada. A prefeitura deu 

as casas a quem tinha bons empregos ganhando bem e não dá a quem 

precisa, moro de aluguel. (Entrevista, Sr. J. W., jan. 2012) 

 

 

O desenvolvimento das forças produtivas como tendência histórica de o capital se 

livrar das contradições ora presentes – valorizar-se em escala acumulante e manter a 

reprodução em escala ampliada – aumenta a parte constante em meios de produção e suprime 

a parte variável em trabalho vivo. Como consequência, ocorre a produção de uma 

superpopulação relativa ou liberalização do trabalhador para seguir a trilha impessoal do 

capital. Por se tornarem mais eficientes e produtivos, os meios de produção se tornam meios 

de ocupação dos trabalhadores em menor grau em relação a necessidade dos mesmos.  

 

 



228 
 

 
 

Entretanto, como uma grande ironia da história, a dinâmica interna 

antagonista do sistema do capital agora se afirma – no seu impulso 

inexorável para reduzir globalmente o tempo de trabalho necessário a um 

valor mínimo que otimize o lucro – como uma tendência devastadora da 

humanidade que transforma por toda parte a população trabalhadora numa 

força de trabalho crescentemente supérflua. (MÉSZÁROS, 2006, p. 341) 

 

 

Como Marx (1985) nos faz crer, o sobretrabalho da parte ocupada da classe 

trabalhadora engrossa as fileiras de sua reserva, enquanto, a maior pressão que a última exerce 

sobre a primeira obriga-a ao sobretrabalho e à submissão aos ditames do capital. A 

condenação, portanto, de uma parcela da classe trabalhadora à ociosidade forçada em virtude 

do sobretrabalho da outra parte e vice-versa torna-se um meio de enriquecimento do 

capitalista individual, e acelera, simultaneamente, a produção do exército industrial de 

reserva. (Ibidem, p. 203)  

 

 

Desde as formas mais conhecidas de manifestação da miserabilidade dos 

sujeitos “secados” pelo capital como as clássicas “superpopulação relativa”, 

“exército industrial de reserva”, etc., até as mais novas morfologias do 

(des)trabalho, expressa pelos globais “descartáveis” e “supérfluos” são, em 

sua totalidade e ao mesmo tempo, resultado e condição do desenvolvimento 

das forças produtivas do capital. Representam objetivamente o aspecto mais 

odioso da dimensão destrutiva do seu sociometabolismo. É a expressão 

material e subjetiva da degradação do homem na realização de sua antítese: 

da transformação da condição natural de sujeito pensante carregado de 

história e sentimentos à sua condição desumana de “mercadoria sem valor”, 

supérfluo para os objetivos da produção voltada ao mercado. (OLIVEIRA 

MENEZES, 2007, p. 69) 

 

 

Como consequências, há uma dissipação veloz de recursos materiais e humanos. 

Na arena da competição intercapitalista, quando o capital encontra o ponto de saturação na 

expansão, joga uma imensidão de força de trabalho na brutalização das altas taxas de 

exploração. O “capital nacional total” como indica Mészáros (2006), quando sofre os efeitos 

da concorrência tenta compensar com taxas extorsivas de exploração de sua força de trabalho 

na estrutura global do “capital social total”. O resultado aparece nas desregulamentações 

trabalhistas, na precarização ao extremo do trabalho que sofre a fratura em seu universo por 

meio da subproletarização, do trabalho parcelar e temporário levando “a condenação 
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permanente de grande proporção da força de trabalho a uma existência brutalmente 

desumanizante”. (Ibidem, p. 1004) 

 

Para o autor, a crise estrutural do capital traz consequências drásticas para a 

humanidade. Orientado pelo lucro em sua forma multiplicada e dirigido pela expansão. A 

destrutividade da dinâmica interna do capital afeta não só o ambiente natural, mas cada faceta 

da reprodução sociometabólica como condição de sua autopreservação. Na fase histórica da 

lógica autocontraditória da autopreservação reprodutiva do capital, é preferível exterminar a 

humanidade a permitir que se questione seu modo de reprodução. 

 

Cabe notar que, dadas à intensidade e a força produtiva do trabalho, a parte da 

jornada social do trabalho necessária para a produção material será tanto mais curta e, 

portanto, tanto mais longa a parte do tempo conquistado para a livre atividade espiritual e 

social dos indivíduos, quanto mais equitativamente for distribuído o trabalho entre todos os 

membros capacitados da sociedade, enquanto menos uma camada social puder eximir-se da 

necessidade natural do trabalho, lançando-a sobre outra camada. 

 

A condição de superação da brutal dessubstancialização do valor, da horrenda 

desrealização do ser no e fora do trabalho, da indiferença do trabalho abstrato, da sociedade 

de classes sustentada sobre os pilares da propriedade privada e idealizada pelos valores da 

ética burguesa da “liberdade”, “igualdade” e “fraternidade”, é como nos ensina Mészáros 

(2006), ir para além do capital. Como aborda Marx (1986), romper os arautos das relações 

sociais que se fundamenta na monopolização dos meios de produção por determinada parte da 

sociedade. Portanto, romper o tripé Estado, Capital e Trabalho, que por hora são os 

sustentáculos de um “processo social de produção historicamente fabricado.” (Ibidem, p. 270) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sim! O trabalho acertaria suas contas com o capital, esse deus 

impessoal, desconhecido do operário, agachado em algum lugar, 

no mistério do seu tabernáculo, de onde sugava a vida dos 

mortos de fome que o alimentavam! Sim! Iriam até ele, 

acabariam vendo sua cara à luz dos incêndios, afogariam em 

sangue esse porco imundo, esse ídolo monstruoso, empanturrado 

de carne humana! (Émile Zola) 

 

A crise de sobre acumulação pela qual o capital vem passando dos anos de 1970 

até hoje, como lógica inerente ao funcionamento imperfeito do sócio-metabolismo, para 

atender aos anseios da expansão e acumulação ininterrupta do valor-mercadoria, o aumento da 

composição orgânica com altos investimentos no capital constante sustenta a mais insana das 

contradições ao produzir o desemprego estrutural e tornar massas de trabalhadores 

descartáveis e supérfluos. 

 

Para dar respostas à energia da reprodução ampliada, a reestruturação produtiva e 

seu projeto ideal de política apresentam-se como saída para expandir a acumulação, ampliar 

mais a extração da mais-valia em suas formas absoluta e relativa, e aumentar as contradições 

do capital em níveis insuportáveis. 

 

Essas mudanças repercutem no universo produtivo e consequentemente no 

universo do trabalho. Como nos aponta Ricardo Antunes (2008) novos processos de trabalho 

emergem, onde o cronômetro e a produção em série e de massa são substituídos pela 

flexibilização da produção em novos padrões de produtividades mais elevados. 

 

Nessa direção, a modalidade de desconcentração industrial e novos padrões de 

gestão da força de trabalho dos quais as indústrias instaladas no município de Ribeirópolis 

fazem parte, ensaiam os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), a gestão participativa e a 

busca da qualidade total. O despotismo taylorista ao trabalhador visível agora é mesclado por 

um despotismo disfarçado dentro do universo do toyotismo, haja vista a participação dentro 

do universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório, próprio da sociabilidade 

contemporânea pelo sistema produtor de mercadorias. 
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Diante do formato flexível da reprodução ampliada, o capital, com plantas 

industriais mais ágeis espacialmente, consegue deslocar-se facilmente em busca dos fatores 

produtivos (capital, terra e trabalho) favorecido pelas políticas neoliberais de Estados 

promotores do crescimento, que oferecem desregulamentações das leis trabalhistas, terrenos e 

infraestruturas baratas além de isenções fiscais.  Ao mesmo tempo, a imperfeição do capital 

que ora lhes gera crise pelo aumento das forças produtivas as quais garante níveis avançados 

de produtividade e de um excesso de capital inaproveitado em um polo, em outro momento 

cria condições do escoamento e da empregabilidade ao migrarem para onde há condições, 

entre as quais fornecimento farto de força de trabalho tornada supérflua pela máquina no 

campo, mas aproveitada em níveis insuportáveis de superexploração no “chão” da fábrica. 

 

Foi assim, que o espaço geográfico do município de Ribeirópolis atraiu empresas 

antes instaladas nas Regiões Sul e Sudeste, como a Vulcabrás/Azaléia-SE, Calçados e Artigos 

Esportivos Ltda. – Filial 04 do grupo Vulcabrás/Azaléia Ltda. em Porto Alegre/RS e a 

Starcom do Nordeste Ltda. do grupo Manufatura de Brinquedos Estrela S/A em Itapira/SP, 

além da Fiação Têxtil Ltda. pertencente a empresários da Região Nordeste, mobilizando o 

capital e uma força de trabalho móvel do campo para a cidade, elevando uma nova síntese 

dialética cidade campo e redefinindo a divisão social e territorial do trabalho. 

 

A mundialização do capital monopolista, amparada na toyotização do processo 

produtivo avança no espaço geográfico ribeiropolense reproduzindo relações multifacetadas 

de produção e de trabalho em uma divisão social e territorial do trabalho que se sustenta na 

síntese dialética da relação campo cidade como centro-periferia. 

 

Portanto, de forma contraditória, o movimento de realização do capital no campo 

se delineia na apropriação dos territórios (territorialização) via relações tipicamente 

capitalistas separando/expropriando a força de trabalho dos meios de produção (força de 

trabalho assalariada). Do mesmo modo, a garantia de realização do lucro evidencia a 

monopolização dos territórios subordinando a produção familiar ao mercado capitalista da 

indústria de insumos, maquinários, e da política de crédito, portanto, reproduzindo relações 

ditas não capitalistas via extração da renda da terra. 

 

O avanço das relações capitalistas e da modernização eleva uma transformação 

produtiva da agricultura possibilitando uma forte mercantilização de terras, quadro visto no 
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espaço rural de Ribeirópolis com a parcelização das propriedades familiares passíveis de 

comercialização, avanço das pastagens e redirecionando o uso do solo para culturas agrícolas 

voltadas para o mercado destituindo o pequeno produtor de suas condições de existência pela 

expropriação. Para este, resta dois caminhos pelas condições de precarização nas quais está 

inserido: manter-se no campo como sem-terras, proletarizados, sub-proletarizados ou 

migrantes sazonais; ou migrarem para a cidade na condição de “andarilhos” ao seguirem a 

trilha impessoal do capital comercial e industrial na condição de falsa liberdade de escolha de 

sua realização enquanto ser. 

 

A disposição para exploração capitalista do trabalho de uma superpopulação 

relativa, tornada “supérflua” no campo, garante o “progresso” da obra prodigiosa do capital na 

cidade de Ribeirópolis que cresce exponencialmente pela garantia da desvalorização dessa 

força de trabalho, e pela abertura pelo Estado de territórios auto-vantajosos para captura da 

realização do valor, assegurados por infraestruturas fartas como fornecimento de energia, 

rodovias para escoamento do produto, trabalhadores sob condições de defensiva no projeto de 

exploração e extração da mais-valia, e isenções fiscais. 

 

Conquanto, o capital venha determinando o direcionamento de parte do 

trabalhador do campo para a cidade tornados exército de reserva latente há a especulação 

imobiliária na cidade, que acaba elevando o preço do solo urbano de acordo com o 

descompasso da grande procura por um bem finito causado pelo monopólio da terra. O 

resultado da concentração e da imobilização do capital no espaço, sobretudo na cidade de 

Ribeirópolis, é a produção do mesmo de forma segregada, de modo que, as moradias da classe 

mais abastada são aproveitadas por áreas mais arejadas, com infraestruturas mais acessíveis 

(luz elétrica, água, saneamento, ruas largas, proximidades do comércio e dos serviços), 

enquanto que a classe precarizada vive em canteiros (celeiros) habitacionais via Programa 

social do governo “Minha casa Minha Vida”, nas áreas periféricas do tecido urbano, longe do 

pródigo “conforto” que procuram na cidade. 

 

Outro fato observado, no movimento da produção do espaço urbano do município 

de Ribeirópolis, é a existência de problemas sociais como aumento do índice de violência, 

avanço do tráfico e do uso de entorpecentes nos espaços produzidos pela segregação sócio-

espacial vítima de uma sociabilidade imposta de vários sujeitos obrigados a dividirem o lugar 

de sua reprodução com outras formas de apropriação. Funcionalmente, estes territórios 
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produzidos, como os conjuntos habitacionais, se tornam espaços periféricos de alojamentos 

do celeiro do exército de reserva. 

 

Ao analisar os rebatimentos da reestruturação produtiva na relação campo cidade 

à luz do aprofundamento das relações urbano-capitalistas de produção, reproduzindo nova 

síntese dialética entre centro-periferia, à medida que se observa a dicotomia campo cidade 

sendo atenuada, favorecendo, em última análise, a valorização do território pelo capital, 

buscou-se explicar o desenho da mobilidade capitalista do trabalho como falsa “liberdade” do 

trabalhador ao se tornarem sobrantes no campo por conta das transformações nas relações 

produtivas e de trabalho, da minifundização e do avanço da pecuária, no contexto da 

exploração baseado nas relações de trabalho promovidas pela acumulação flexível. 

 

A pesquisa de campo permitiu desvendar o movimento contraditório de 

reprodução do capital no campo via territorialização, tendendo a concentrar terras nas mãos 

dos pecuaristas e daqueles que usam o solo para culturas agrícolas voltadas para o comércio, 

que produz uma superpopulação relativa destituída de suas condições materiais de reprodução 

para serem direcionadas para os espaços segregados da cidade, usada e explorada como 

“exército de reserva latente” nas indústrias lá existentes, no setor de serviços, construção civil, 

entre outros. Ao mesmo tempo em que, o capital monopoliza os territórios dos produtores 

familiares ao os jogarem na dependência das relações produtivas de mercado, como a 

indústria de fertilizantes, defensivos e créditos bancários, que na verdade representam a 

materialização da extração da renda capitalista da terra. 

 

Ainda na pesquisa de campo, pode-se constatar que o Estado apresenta-se como 

instrumento de classes criando programas governamentais com o discurso modernizador 

refletindo o avanço do capital mundializado ao contribuir para a intensificação das relações 

capitalistas e da lógica do mercado. Como resultado, expropria-se uma massa de camponeses 

tornados supérfluos e móveis que se assujeitam as determinações imperativas do ambiente 

produtivo da cidade, sobretudo, nos espaços das indústrias. 

 

As políticas públicas desenvolvidas pelo Estado tanto na cidade quanto no campo, 

via discurso de melhoria na qualidade de vida, distribuição equânime de renda e de 

erradicação da pobreza da população cumpre o papel de reproduzir, mesmo que de maneira 
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precária e no limite da sobrevivência, parte de um exército de supérfluos que a qualquer 

momento pode ser útil à exploração pelo capital. 

 

A cidade apresenta-se como atrativo, em suas acepções do discurso do moderno e 

do progresso inscritos no sonho da vida fácil e do conforto dos equipamentos e infraestruturas 

coletivas, tais como água, esgoto sanitário, energia elétrica, além da oferta diversa do 

comércio promotor do consumismo. 

 

A população sobrante no campo e na cidade, em sua maioria jovens filhos de 

produtores camponeses, responde aos questionários que não vêem mais condições de trabalho 

e reprodução da vida no campo diante da vida dura e sofrida da roça, o que pode ser entendido 

como a não valorização dos frutos do trabalho do mesmo, materializando a desrealização e a 

desefetivação do ser. Portanto, a cidade atrai pela possibilidade de estudar, de conseguir 

emprego, de garantir um futuro profissional, enquanto garantia de um emprego certo e seguro. 

 

Com base na teoria crítica marxista, a luz de uma leitura concreta do espaço 

geográfico em tempos de reestruturação produtiva, compreende-se o papel, portanto, do 

sistema sociometabólico do capital desdobrando-se na monopolização e territorialização para 

sua produção e reprodução societal, no espaço agrário de Ribeirópolis.  Compreende-se 

também, o papel do Estado enquanto produto do antagonismo irreconciliável entre classes 

sociais – demonstrando como sua ação se faz presente no sentido de garantir o processo de 

expansão e acumulação do capital ao enfatizar a realidade concreta de Ribeirópolis a partir da 

instalação das fábricas, na dialética campo cidade, na qual o capital se expande no campo, 

concentrando a terra e expulsando parte dos trabalhadores filhos de camponeses que são 

atraídos pelo canto do sopro do apito das “gaiolas de pedra” como “futuro possível”. A fim de 

ampliar a compreensão da classe trabalhadora em Ribeirópolis, enfatiza-se ainda a dura 

realidade dos diversos – trabalhadores informais – que vivem dos bicos ou encontram-se 

desempregados, evidenciando os efeitos diretos da crise estrutural do capital e seus 

rebatimentos sobre o trabalho. 

 

Nesse sentido, a leitura da classe trabalhadora no bojo da relação campo cidade é 

fundamental para entender que é esta que produz espaço, mas que na totalidade das 

contradições do modo de produção capitalista do espaço não se apropria do mesmo, 
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evidenciando a desefetivação, a desrealização e a mutilação do trabalhador, como condição da 

acumulação – em que a mobilidade se coloca como condição concreta de sobrevivência. 

 

Esta realidade de movimentos jogados na brutalidade da sujeição e da alienação 

no espaço, se inscrevendo no urbano o discurso da ideologia do conforto, do individualismo e 

do progresso, evidencia a urgência de instaurar na cidade e no campo o discurso e a prática do 

refazer, do utopismo e da construção de outros mundos possíveis. Portanto, se colocam 

algumas questões analíticas e reflexivas.  

 

Diante da destruição das condições de reprodução dos trabalhadores no campo, o 

urbano apresenta-se como uma condição possível por meio de levantes ao direito à cidade 

enquanto direito à obra – direito a apropriação e uso distinto do direito a propriedade, 

assumindo a urbanidade enquanto ação?  

 

Diante do avanço destrutivo do capital no campo, que por um lado monopoliza a 

propriedade privada da terra e da riqueza para o mercado/negócio, por outro produz os 

espaços e territórios da miséria, ao transformar parte da população rural sobrante e manter 

outra parte submissa nos enclaves do agronegócio, o campesinato constituir-se-á protagonista 

central, como sujeito da história com o desafio de operar a alternativa hegemônica do 

socialismo, ao travar a luta de classe na busca da terra como condição de vida? 

 

A rebeldia e o levante civil no campo e na cidade se conformarão em movimentos 

socio-políticos com consciência de classe que questionarão a propriedade capitalista, a 

estrutura de classe e as relações de poder, deflagrando ocupações e outras formas de luta pelo 

controle dos territórios e espaços de produção de sua existência e reprodução do seu modo de 

de vida? 

 

Desprovidos de oportunidade de sobrevivência no campo em função da 

monopolização da produção pelo capital agrário, pela mecanização da agricultura, e pelo 

controle capitalista do uso do solo, a alternativa para este trabalhador é a luta.  

 

A consciência de classe é adquirida pelo acirramento das lutas na trama da 

construção da história com intenções conscientes e com desejos no mundo objetivo da luta 
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pelo espaço da reprodução de existência. Quer dizer, a ação e concepção de mundo no que 

concerne a divisão da sociedade em classes, determinada de acordo com a posição ocupada no 

processo de produção, são necessárias para compreender o resultado e a distribuição dos 

resultados do processo produtivo e assim verificar que papel cabe aos homens.  

 

Nessa direção, a exposição das lutas territoriais empreendidas pelos trabalhadores 

do campo são imprescindíveis, por que no campo brasileiro essas lutas expressam as diversas 

formas de resistência à força do capital, mostrando-nos que ainda há terreno para a construção 

de uma outra história. O camponês persiste desenvolvendo e travando a luta pela conquista do 

território como condição de reprodução de sua existência, adverso à apropriação e ao uso 

capitalista do espaço para a expansão da riqueza. 

 

Não se pode desprezar o papel político do campesinato, que como classe se 

organiza através de variadas formas. Os movimentos sociais de trabalhadores do campo, suas 

estratégias de enfrentamento e resistência ganham adeptos e força no mundo inteiro e se 

expressam das mais diferentes formas. O propósito é assegurar a terra, o direito à reprodução 

social e a busca de autonomia.  

 

A conjuntura exposta acima impõe profundas mudanças para a relação campo 

cidade na atualidade e a resposta para esta questão pode ser desvendada através da análise da 

continuidade da mobilidade do trabalho nos dias atuais, que expressa, mesmo que não em 

números absolutos, um aumento relativo de braços como reserva para a extração da mais-

valia relativa. A elucidação das formas novas complexificadas e metamorfoseadas do 

trabalho, assim como do processo de espacialização das políticas públicas no município 

ajudarão a apresentar o estado atual da relação campo cidade, conforme se pretendeu neste 

trabalho.  

 

Nesse sentido, quando se fala em crise do trabalho, tentamos nos pautar na crise 

da sociedade contemporânea do trabalho abstrato – trabalho estranhado e desefetivado - 

fundamentado na lei do valor em que o trabalho vivo é cada vez mais suprimido em 

detrimento do trabalho morto, como intenso acúmulo de uma massa de capital e mercadorias 

sem efetivação do uso. Buscamos reafirmar a centralidade do ato laborativo, do papel do 

trabalho como protoforma da atividade humana emancipadora e criativa. 
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Aqui aflora, portanto, a superação do trabalho abstrato pela classe trabalhadora no 

trânsito para uma sociedade fundada no trabalho concreto como momento primeiro de 

efetivação do intercâmbio metabólico com a natureza, num momento em que os produtores 

associados ampliem o tempo livre para sua realização no trabalho social como fonte da 

emancipação e da liberdade humana longe do crivo do reino das necessidades. Chegaríamos 

ao que Antunes (2008) afirma, na realização do ser na atividade do controle do metabolismo 

sem mais distinguir uma vida cheia de sentido fora do trabalho e sem sentido no trabalho. 

 

Portanto, o reino da liberdade impera quando os produtores livres e associados 

têm o controle de “tempo livre” a serviço da humanização e emancipação, dotando de sentido 

a sociabilidade regida pela “demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho e 

tempo de não trabalho”. (ANTUNES, 2007, p. 177) 

 

A liberdade é aqui tratada, como pensava Marx (1985). Apesar de, com o 

desenvolvimento da sociedade e da civilização ampliar o reino das necessidades, da mesma 

forma o avanço das forças produtivas amplia a satisfação do mesmo. Para isso, portanto, os 

produtores associados terão que regular racionalmente e humanamente seu metabolismo com 

a natureza, sob um controle coletivo e social humanizante, para se chegar ao pleno 

desenvolvimento das forças espirituais e humanas, considerando como um fim em si mesmo. 
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APÊNDICE A – Questionário para pesquisa de campo- camponeses 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Do torrão da vida à marcha forçada rumo ao apito 

das gaiolas de pedra: Mobilidade do trabalho e a dialética campo-cidade no 

município de Ribeirópolis/SE  

 

MESTRANDO: José Renato de Lima       Orientação: Profª Drª Josefa de Lisboa 

Santos 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO- CAMPONESES 

 

1. Identificação do informante: 

Data: ___/___/____  Localidade: ________________ Nome: _________________________ 

Idade (chefe da família): ____anos                                  Sexo: M(  )      F(   )  

 

Grau de Escolaridade: 

não alfabetizado (    );   

Ensino Fundamental:   Incompleto (    )                 Completo (   ); 

Ensino Médio:    Incompleto (     )                         Completo (    ); 

Superior:            Incompleto (      )                            Completo (   ) 

Curso Técnico especializado (    ) Se SIM, QUAL___________________________________ 

É natural desta localidade? Sim (  ) não (  ) 

Se não, onde residia antes?_____________________________________________________ 

Por que veio para o atual lugar de residência? Tem interesse em sair? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Atualmente trabalha em que e há quanto tempo? __________________________________ 

Já exerceu outra atividade anteriormente? Quais?____________________________________ 

Por que mudou de atividade?____________________________________________________ 
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O trabalho é de carteira assinada? (  ) Sim (    ) Não; por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, já trabalhou com carteira assinada? (    ) Sim (    ) Não  

Se sim, sempre trabalhou com carteira assinada? (     ) Sim (    ) Não 

Trabalha quantos dias na semana? 

(      ) segunda a sexta-feira   (      ) Segunda a Sábado    

(      ) Domingo a Domingo   (      ) segunda a sexta-feira e feriados  

(      ) Outro. _________________________________________________________________ 

Quantas horas trabalhadas? _____________________________________________________ 

Há intervalo para descanso? Sim(  ) Não(  ) Se SIM, quanto tempo? 

__________________________ 

Depois do trabalho, executa outra atividade complementar? (    ) Sim  (    ) Não 

Comentário _________________________________________________________________ 

 

 

 3. O informante é: 

(    ) Proprietário  (      ) Parceiro  (     ) Arrendatário    (      ) Ocupante   (     ) Outros 

Qual a área da propriedade?  ______________Tarefas. 

Como adquiriu a propriedade? 

(     ) Compra           (      ) Herança           (     ) ocupação          (      ) Doação 

Quanto tempo possui a posse da terra?____________________________________________ 

Durante esse tempo o que melhorou ou piorou na propriedade e na sua vida? _____________ 

___________________________________________________________________________ 

A terra é suficiente para a produção e consumo da família?   (    ) Sim    (     ) Não 

Por quê?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que a terra significa para o senhor (a)? E sua família como vê a terra?__________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Cultiva outras áreas?    (    ) Sim     (    ) Não             Em caso afirmativo, qual a condição?          

(     ) Doação      (     ) Arrendamento    (     ) Aluguel       (     ) Outros:___________________                
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4. Identificação da família 

Os filhos que moram com o informante proprietário pretendem continuar na terra? ( ) Sim (  ) 

Não; Porquê?________________________________________________________________ 

Seus filhos estudam?         (    ) Sim         (    ) Não 

 Caso negativo, por quê?__________________________________________________ 

 Caso positivo, onde estudam?_____________________________________________ 

Há compatibilização entre o trabalho e o calendário escolar?   (    ) Sim      (    ) Não 

Por quê?____________________________________________________________________ 

Na sua propriedade quantas pessoas trabalham?__________Usa trabalho 

assalariado?_____________, Quantos?________________Para que?____________________ 

 

Membros da família que moram na mesma residência do informante: 

 

Sexo Idade Escolaridade Grau/parentesco Local/trabalho Tipo/trabalho 

      

      

      

      

      

      

 

 

 Membros da família que moram e trabalham fora da residência do informante, em trabalhos 

agrícolas ou não, e mandam regularmente rendimentos para manutenção da família: 

 

Sexo Idade Escolaridade Grau de 

parentesco 

Tipo de 

trabalho 

Local Freqüência 

       

       

       

       

 

Existe divisão de tarefas na propriedade?  Se possível especifique a função de cada membro 

da família?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual o período do ano que a família mais trabalha?__________________________________ 

 

             

5. Condições de exploração e utilização das terras (informante proprietário): 

Qual a área das lavouras permanentes?_______________________ tarefas. 
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Qual a área das lavouras temporárias?________________________ tarefas. 

Qual a área de terra em descanso?____________________________ tarefas. 

Área das matas?___________________________________________tarefas. 

Áreas inaproveitadas______________________________________ tarefas. 

Área das terras irrigadas?___________________________________ tarefas. 

Quais os produtos vegetais cultivados? 

 Finalidade 

Produto Área 

plantada/tarefas 

Produção Consumo Comercialização Lucro 

      

      

      

      

      

 

Alugam implementos agrícolas como trator, arado de tração animal, etc? Para quê? ________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Procura ajuda técnica? De qual tipo?    

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

6. Financiamento da produção: 

O que o Sr. Acha do papel do governo na agricultura?________________________________ 

Tem alguma ação do Estado que beneficiou a sua comunidade?________________________ 

Como obtém recursos para a produção?___________________________________________ 

Caso utilize financiamento, qual a finalidade?          (    ) Custeio        (     ) Investimento 

Qual a situação?                        (    ) Sempre reembolsou            (     ) Renegociou    

                                                     (    ) Já reembolsou parte            (     ) Nunca reembolsou 

Recebeu recursos financeiros do PRONAF ou de outros programas do governo? (   ) Sim (   ) 

Não   Qual? Por quê?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 O que fez?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Faz parte de alguma associação ou cooperativa? Qual a importância para você?____________ 

___________________________________________________________________________ 

 



254 
 

 
 

7. Condições da produção de animais (Informante proprietário): 

Tem criação de animais? qual a finalidade do rebanho? ______________________________ 

 Sua terra sempre foi destinada a agricultura ou a pecuária? Por que?____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Comercialização da produção e aquisição de produtos 

Como se dá o processo de comercialização dos produtos?_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

No final do ano agrícola, os resultados da agricultura têm dado para as despesas? Qual o 

percentual de lucro?___________________________________________________________ 

Em caso negativo, como obtém renda para outros períodos do ano?_____________________ 

 

Possui outras fontes de renda tais como: 

(  ) Aposentadoria do Funrural 

(  ) Benefícios sociais (bolsas) 

(  ) Empregos agrícolas fora do estabelecimento? Tipo:_________ 

(  ) Empregos urbanos. Tipo:____________ 

(  ) Outros:____________ 

Sente-se satisfeito com a comercialização da produção?_______________________________ 

Por algum motivo sente-se pressionado para vender a terra? Explique:___________________ 

Com o tempo tem melhorado sua qualidade de vida?_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Participação Comunitária: 

A feira (além de vender e comprar produtos) tem algum significado a mais? Por quê?_______ 

___________________________________________________________________________ 

 

Como se dá a relação de vizinhança na comunidade? (     ) Boa  (     ) Ótima  (     ) Péssima                                                                                       

Que tipos de atividades são realizados na coletividade?_______________________________ 

 

 

10. Prefere o campo ou a cidade? Por quê?_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Qual o projeto profissional para os seus filhos e netos?_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

O que é viver no campo atualmente?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O senhor (a) é sócio de algum movimento social, sindicato, associação ou cooperativa? 

(    ) Sim (   ) Não                                     Qual?____________;  

qual a importância desta forma de organização para você?_____________________________ 

          

11. TRABALHO: 

Gosta do trabalho que executa?__________________________________________________ 

A renda recebida dá para o sustento da família? _____________________________________ 

Qual a renda média familiar?____________________________________________________ 

A que hs o Sr, vai para a roça? E a que hs retorna?___________________________________ 

Quem decide o tempo de trabalho e o horário de começar e terminar é o Sr.?______________ 

___________________________________________________________________________ 

O Sr. Planta/produz o que quer ou depende do mercado para decidir o que plantar?_________ 

___________________________________________________________________________ 

O que faz na folga? Finais de semana, feriados e à noite?______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A moradia é própria: (     ) Sim (     ) Não 

Planta subsistência? (     ) Sim (     ) Não. Se Não, alguma vez foi produtor familiar? 

__________ E por que deixou? _________________________________________________ 

O que vem alterando na região que mora? As mudanças contribuem para a melhoria ou não da 

região?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário para pesquisa de campo-trabalhadores diversos 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Do torrão da vida à marcha forçada rumo ao apito 

das gaiolas de pedra: Mobilidade do trabalho e a dialética campo-cidade no 

município de Ribeirópolis/SE  

MESTRANDO: José Renato de Lima       Orientação: Profª Drª Josefa de Lisboa 

Santos 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO-TRABALHADORES DIVERSOS 

 

1. Identificação do informante: 

 

Data: ____/____/_______ Localidade: ________________Nome ______________________                 

Idade _____anos      Sexo: (     ) Masculino  (     ) Feminino   Destacar se chefe de família (   ) 

Grau de Escolaridade: 

não alfabetizado (    );   

Ensino Fundamental:   Incompleto (    )                 Completo (   )  

Ensino Médio:    Incompleto (     )                         Completo (   )  

Superior:            Incompleto (      )                            Completo (   ) 

Curso Técnico especializado (    ) Se SIM, QUAL___________________________________ 

É natural desta localidade? Sim ( ) não ( ); Se não, onde residia 

antes?______________________________________________________________________ 

Por que veio para o atual lugar de residência? Tem interesse em sair? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Atualmente trabalha em que e há quanto tempo? __________________________________ 

Já exerceu outra atividade anteriormente? Quais?____________________________________ 

Por que mudou de atividade?____________________________________________________ 

O trabalho é de carteira assinada? (     ) Sim  (     ) Não 
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Se não, já trabalhou com carteira assinada? (     ) Sim (     ) Não 

Se sim, sempre trabalhou com carteira assinada? (     ) Sim (     ) Não  

Mora no mesmo local do trabalho? (   ) Sim (   ) Não. Como você faz o deslocamento para o trabalho? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Trabalha por produção? Comente. (     ) Sim (     ) Não  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

Trabalha quantos dias na semana? 

(      ) segunda a sexta-feira   (      ) Segunda a Sábado    

(      ) Domingo a Domingo   (      ) segunda a sexta-feira e feriados  

(      ) Outro. _________________________________________________________________ 

Quantas horas trabalhadas? _____________________________________________________ 

Recebe? (      ) Quinzenal   (     ) Mensal 

Outro. _____________________________________________________________________ 

Há intervalo para descanso? (     ) Sim  (    ) Não; o descanso é de quanto tempo? __________ 

Depois do trabalho, executa outra atividade complementar? (    ) Sim  (    ) Não 

Comentário _________________________________________________________________ 

 

3. Por que começou a trabalhar  como diarista?_____________________________________ 

Quem decide o tempo de trabalho e o horário de começar e terminar é o Sr.?______________ 

___________________________________________________________________________ 

O que faz na folga? Finais de semana, feriados e à noite?______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Como é a sua relação com o patrão?______________________________________________ 

Tem preferência em trabalhar na produção familiar ou no atual trabalho? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Gosta do trabalho que executa como diarista? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Você é?  (     ) Solteiro  (     ) Casado 

A renda recebida dá para o sustento da família? _____________________________________ 
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Outras pessoas trabalham para ajudar na renda familiar? (     ) Sim (     ) Não. Se sim, quantos? 

___________ Eles recebem salários? _____________________________________________ 

 Qual a renda média da família?__________________________________________________ 

Quais as atividades exercidas pelas pessoas que trabalham? ___________________________ 

A moradia é própria: (     ) Sim (     ) Não 

Planta subsistência? (     ) Sim (     ) Não. Se Não, alguma vez foi produtor familiar? 

___________E por que deixou? _________________________________________________ 

 

5. Lugar de moradia 

Tem vontade de trabalhar e morar na cidade? Por quê?_______________________________ 

 

 

Qual o projeto profissional para os seus filhos e netos?_______________________________ 

 

 

O que é viver no campo atualmente?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual o significado da terra e do trabalho familiar para  o Sr.?__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. O Sr. acha que recebe o que deveria para a atividade que realiza no campo? Porquê? (  )sim 

(  ) não_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Participou ou participa de algum programa do governo ou política pública para as famílias de 

baixa renda?___________, qual a importância para o Sr?_____________________________ 

Se não, o Sr. Pretende participar? Porquê?_________________________________________ 

7. O senhor (a) é sócio de algum sindicato, associação ou cooperativa?      (   ) Sim   (     ) 

Não, por quê?________________________________________________________________      

8. O que vem alterando na região que mora? As mudanças contribuem para a melhoria ou não 

da região?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Explique como é a rotina do seu trabalho_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES GERAIS_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário para pesquisa de campo- trabalhadores das indústrias 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Do torrão da vida à marcha forçada rumo ao apito 

das gaiolas de pedra: Mobilidade do trabalho e a dialética campo-cidade no 

município de Ribeirópolis/SE  

MESTRANDO: José Renato de Lima       Orientação: Profª Drª Josefa de Lisboa 

Santos 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO-TRABALHADORES DAS 

INDÚSTRIAS 
 

1. Identificação do informante: 

Data:____/____/______Localidade:______________Nome do entrevistado:______________ 

Idade: ____anos            Sexo: M (    )      F (    )          Destacar se for chefe de família (   ) 

Grau de Escolaridade: 

não alfabetizado (    );   

Ensino Fundamental:   Incompleto (    )                 Completo (   );  

Ensino Médio:    Incompleto (     )                         Completo (      );  

Superior:            Incompleto (      )                            Completo (   ) 

Curso Técnico especializado (    ) Se SIM, QUAL___________________________________ 

É natural desta localidade? Sim ( ) não ( ) 

Se não, onde residia antes?_____________________________________________________ 

Por que veio para o atual lugar de residência? Tem interesse em sair? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Atualmente trabalha em que e há quanto tempo? __________________________________ 

Já exerceu outra atividade anteriormente? Quais?____________________________________ 

Por que mudou de atividade?____________________________________________________ 

O trabalho é de carteira assinada? (     ) Sim  (     ) Não 



260 
 

 
 

Se não, já trabalhou com carteira assinada? (     ) Sim (     ) Não  

Se sim, sempre trabalhou com carteira assinada? (     ) Sim (     ) Não 

Trabalha quantos dias na semana? 

(      ) segunda a sexta-feira   (      ) Segunda a Sábado    

(      ) Domingo a Domingo   (      ) segunda a sexta-feira e feriados  

(      ) Outro. _____________________ 

Quantas horas trabalhadas? ________________ 

Recebe? (      ) Quinzenal   (     ) Mensal 

Outro. __________________ 

Há intervalo para descanso? (     ) Sim (     ) Não 

Se SIM, quanto tempo? ________________________________________________________ 

3. Depois do trabalho, executa outra atividade complementar? (    ) Sim  (    ) Não 

Comentário _________________________________________________________________ 

Explique como é a rotina do seu trabalho__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Identificação do informante proprietário: 

O informante possui propriedade? _______ ou apresenta outra condição: 

(     ) Parceiro  (     ) Arrendatário    (     ) Ocupante   (    ) Outros 

Qual a área da propriedade?  ______________Tarefas. 

Como adquiriu a propriedade? 

(    ) Compra           (    ) Herança           (     ) ocupação          (    ) Doação 

Quanto tempo possui a posse da terra?____________________________________________ 

Durante esse tempo o que melhorou ou piorou na propriedade e na sua vida?______________ 

___________________________________________________________________________ 

A terra é suficiente para a produção e consumo da família?   (     ) Sim    (     ) Não 

Se a resposta for sim, por que trabalha em outra atividade?____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que a terra significa para o senhor (a)? E sua família como vê a terra?__________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Identificação da família: 

O informante é casado?   (    ) Sim      (     ) Não 
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 Caso positivo, tem quantos filhos?_________________________________________ 

 Quantos dependem da sua renda?__________________________________________ 

 Quantos não dependem e por quê?_________________________________________ 

Os filhos que moram com o informante proprietário pretendem continuar na terra? (   ) Sim    

(    ) Não 

 Porquê? Seus filhos estudam?   (     ) Sim         (     ) Não 

 Caso negativo, por quê?__________________________________________________ 

 Caso positivo, onde estudam?_____________________________________________ 

  

6. Participação Comunitária: 

Como se dá a relação de vizinhança onde mora? (      ) Boa      (     ) Ótima  (    ) Péssima                                                                                       

Que tipos de atividades são realizados na coletividade?_______________________________ 

 

 

7. Prefere o campo ou a cidade? Por quê?__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual o projeto profissional para os seus filhos e netos?_______________________________ 

O senhor (a) é sócio de algum sindicato, associação ou cooperativa?_____________________ 

Qual, porquê?________________________________________________________________ 

 

8. TRABALHO: 

Gosta do trabalho que executa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A renda recebida dá para o sustento da família? _____________________________________ 

Outras pessoas trabalham para ajudar na renda familiar? (     )Sim  (  ) Não.  

Se sim, quantos? ________ Eles recebem salários? __________________________________ 

Quais as atividades exercidas pelas pessoas que trabalham? ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A que hs começa o turno do trabalho? E a que hs termina o turno?______________________ 

O que faz na folga? Finais de semana, feriados e à noite?______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A moradia é própria: (     ) Sim (     ) Não 
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Tem preferência em trabalhar na produção familiar ou no atual trabalho? Por que? _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Qual a relação do Sr. Com o estabelecimento de trabalho (fábrica, supermercado, casa de 

família, outros)?______________________________________________________________ 

O Sr. Acha que recebe o que deveria para a atividade que realiza?        (  )sim    (  ) não 

Porquê?_____________________________________________________________________ 

O Sr. recebe quanto por hora extra? Acha justo? ____________________________________ 

9. Participou ou participa de algum programa do governo ou política pública para as famílias 

de baixa renda?    (  ) sim      (  ) não 

Se sim, qual a importância da mesma para o Sr.?____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Se não, o Sr. Pretende participar? Porquê?_________________________________________ 

O que vem alterando na região que mora com a vinda da fábrica? As mudanças tem 

contribuido para a melhoria ou não da região?______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo A – História do município de Ribeirópolis 
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Anexo B – Projeto Chapéu de Couro 
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Anexo C – Pró-Sertão 
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Anexo D – EMDAGRO: Plano de Trabalho 2008, município de Ribeirópolis 
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Anexo E - EMDAGRO: Plano de Trabalho 2009, município de Ribeirópolis 
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Anexo F - EMDAGRO: Plano de Trabalho 2010, município de Ribeirópolis 
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Anexo G – Planta do loteamento Francisco Modesto Passos 
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Anexo H – Matrícula de venda de lote no Conjunto Francisco Modesto Passos 
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Anexo I – Fábrica Estrela investe em Sergipe 

 

 


