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RESUMO 
 
 

 

O estudo analisa a produção e a reprodução das unidades camponesas nos municípios de 

Ribeirópolis e São Domingos-SE, integrado ao sistema geral do ciclo do capital produtor de 

mercadorias na trajetória 1975 - 2005. Nos dois municípios verifica-se uma alta concentração 

fundiária decorrente da inserção do capital no campo, e com uma economia voltada para o 

mercado externo, tornando-se necessária à ampliação das pastagens para a criação de gado, 

atendendo aos interesses do capital. Todavia, quanto mais o capitalismo avança, 

paralelamente, persiste a unidade produtiva camponesa que resiste com o uso da força de 

trabalho familiar, cultivando a mandioca, o milho e o feijão, além do pequeno criatório. A 

mandioca com o beneficiamento da farinha e a comercialização do seu excedente tornou-se 

um dos elementos fundamentais da reprodução e resistência desse campesinato no campo. As 

unidades de produção possuem um baixo nível de modernização, pois ainda predominam as 

técnicas tradicionais de produção com o uso de instrumentos de trabalho artesanal como a 

enxada e praguicidas para o combate às formigas e pragas. Para efeito de análise, o 

campesinato dos dois municípios foi dividido em camponeses “parciais” e camponeses 

“exclusivos”. Os parciais caracterizam por pouca terra e não produz o suficiente para a sua 

reprodução, necessitando complementar a renda familiar vendendo força de trabalho. 

Contudo, os considerados exclusivos possuem área de terra suficiente para produzir e garantir 

a sua sobrevivência sem recorrer ao trabalho alugado. Entretanto, a subordinação do 

campesinato ao capital é ainda muito forte, e a omissão do Estado gera o que denominamos de 

camponeses “órfãos” das políticas públicas agregando uma série de problemas enfrentados 

pelo campesinato, a exemplo da cadeia produtiva que é desarticulada nos dois municípios 

favorecendo a ação dos intermediários na comercialização da farinha de mandioca. Na 

verdade é na fase da circulação que o capital subordina reproduzindo um sistema contraditório 

e se apropria do excedente do trabalho do campesinato, onde, de um lado subordina o trabalho 

do camponês-farinheiro na circulação e, de outro, resiste, em que características como afeto à 

terra, uso exclusivo da força de trabalho familiar e domínio do trabalho necessário ainda 

persistem. 

 

Palavras-chave: campesinato, subordinação, resistência, órfãos e mercado capitalista. 
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ABSTRACT 
 
 

The study analyzes the organization, the production and the units peasants' reproduction in the 

municipal districts of Ribeirópolis and São Domingos-SE, connected to the general product  

system of goods in the trajectory 1975 - 2005. In the two municipal districts a high land 

concentration verified due to the insertion of the capital in the field, and with an economy 

turned back to the external market, becoming necessary the amplification of the grass for the 

cattle creation, assisting to the interests of the capital. Though, the more the capitalism moves 

forward, at the same time that, persists the unit productive peasant that resists the with the 

using by force of family work, cultivating the cassava, the corn and the bean, besides the 

small raise rear. The cassava with the processing of the flour and the commercialization of its 

surplus became one of the fundamental elements of the reproduction and resistance of that 

peasant workers in the field. The units of production possess a low modernization level, 

because the traditional techniques of production still prevail with the using of instruments of 

handmade work as the hoe and pesticides for the combat to the ants and plagues. For analysis 

effect, the peasant field of the two municipal districts was divided in partial " peasants " and 

exclusive " peasants ". The partial ones characterize for little land and it doesn't produce 

enough for its reproduction, needing complementary the family income selling manpower. 

However, considered them exclusive they possess area of enough land to produce and to 

guarantee its survival without appealing to the rented work. However, the subordination of the 

peasant workers to the capital is still very strong, and the omission of the State generates what 

we denominated of orphan " peasants " of the public politics joining a series of problems 

faced by the peasant workers, for example of the productive chain that is disjointed in the two 

municipal districts favoring the middlemen's action in the commercialization of the cassava 

flour. Actually it is in the phase of the circulation that the capital subordinates and 

appropriates itself of the surplus of the work of the peasant workers, reproducing a 

contradictory system, and appropriates itself of the surplus of the work of peasant works , 

where for one hand subordinates the work of flour-man peasant the circulation and, on the 

other hand it resists, in that characteristics as affection to the land, exclusive use of forcing by 

the family work and control of the necessary work, they still persist.   

 

Word-key: peasant field, subordination, resistance, orphans and capitalist market.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

A Questão Camponesa já vem sendo discutida há bastante tempo nos diversos ramos 

das Ciências Sociais, através de diferentes vertentes teóricas, com resultados significativos 

para a explicação das relações sociais no campo. No Brasil, atualmente, observa-se que o 

campesinato ainda permanece em crise e agora em face do processo de mundialização, que é, 

na verdade, o fortalecimento da internacionalização do capital que se consolida, e no campo 

realiza a contraditória expropriação e a afirmação histórica da concentração fundiária, 

deixando os camponeses desprovidos de todos os meios de produção e de trabalho. Para tentar 

explicar esse processo de inserção capitalista no campo, vários estudiosos desenvolveram 

abordagens sobre a Questão Agrária materializada no espaço em nível transnacional, nacional, 

regional e local, de grande relevância para o estudo do rural. Em Sergipe já são muitos os 

estudos sobre o campesinato. Todavia, no que se refere aos camponeses produtores de farinha 

de mandioca, ainda os estudos são escassos, em termos espaciais, estritamente nos municípios 

de Ribeirópolis e São Domingos localizados na zona do agreste sergipano. 

Esta pesquisa visa analisar a produção e a reprodução das unidades camponesas nos 

municípios acima citados, a partir de uma perspectiva não-capitalista, porém integrada ao 

sistema geral produtor de mercadorias. A escolha deste tema surgiu pelo interesse em 

continuar estudo feito na conclusão da graduação em História com o título “Farinheiros do 

Agreste de Ribeirópolis-SE (1985-2002)”, e com o desejo de ampliar e aprofundar a temática 

a partir de um estudo comparativo entre Ribeirópolis e São Domingos com o objetivo de 

compreender o espaço agrário sergipano recortando a microrregião do Agreste de Itabaiana, e 

inserindo Ribeirópolis, um típico município de transição do agreste sergipano, por observar o 

crescimento da concentração fundiária e uma inserção cada vez maior das formas capitalistas 
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no campo, em destaque na trajetória (1975-2005), proporcionando mudanças radicais no que 

se refere à questão camponesa, e seu processo de reprodução (figura 1). 

Atualmente o espaço torna-se cada vez mais uno atendendo os interesses do capital 

com novas formas de produzir, como também, a categoria geográfica “região” que durante 

muito tempo foi estudada de forma isolada, autônoma e composta de particularidades, da qual 

ganha importância, pois a produção cada vez mais se espacializa regionalmente. Então, o 

espaço é camponês e ao mesmo tempo se regionaliza apresentando as contradições geradas 

pela inserção do capitalismo no campo. 

Os municípios de Ribeirópolis e São Domingos se inserem particularmente no 

processo de estruturação do espaço agrário sergipano, decorrente de uma economia que tem 

como objetivo produzir excedentes, secundarizando as lavouras de subsistência e atuando na 

criação bovina, atividade que necessita da ampliação de pastagens, podendo gerar a 

expropriação e paulatinamente o processo de empobrecimento dos camponeses, formando a 

contradição entre a resistência e/ou seu “desaparecimento”. 

Observando no tempo e no espaço, percebe-se que paralelo ao surgimento e 

desenvolvimento das grandes fazendas de gado, a propriedade camponesa também se 

reproduz, persiste e tem relativa importância no conjunto da estrutura agrária destes 

municípios, e que sempre estiveram ligadas ao trabalho familiar, participando dele todos os 

membros da família aptos para o trabalho, cultivando a mandioca, milho, feijão e verduras em 

alguns de seus povoados.  

A mandioca é o cultivo básico da reprodução desse campesinato com a ulterior 

produção da farinha e seus derivados. Essas unidades de produção possuem reduzido nível de 

modernização, pois ainda predominam as técnicas rudimentares, como o uso de instrumentos 

de trabalho como a enxada e o emprego de praguicidas como o formicida para o combate das 
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FIGURA 1 
 

SERGIPE 
LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO 

1998 
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formigas e outras pragas. Apesar da forte concentração fundiária, a atividade camponesa em 

Ribeirópolis e São Domingos resiste ao processo de expropriação, utilizando várias 

estratégias de “reprodução do trabalho”, como o trabalho alugado, o criatório bovino e a 

venda do excedente da farinha de mandioca, sendo o principal meio de sobrevivência e 

resistência deste campesinato. O termo camponeses órfãos como neologismo é definido em 

nossa pesquisa como aquele camponês “excluído” para quem dever-se-ia criar políticas 

públicas mais efetivas para minimizar a subordinação destes à lógica do capital.  

Em se tratando do campesinato, muitos estudiosos procuram explicar, embora em 

diversidade analítica, a organização e reprodução do campesinato. Entre as diversas vertentes 

encontram-se estudiosos que defendem a resistência de restos feudais no Brasil, enquanto 

outros sustentam que o campesinato está em vias de desaparecimento. Todavia, em nossa 

análise se faz necessário explicar o papel e o lugar dos camponeses na sociedade capitalista, e 

um bom exemplo é o aumento de posseiros e camponeses sem terra em luta para ter acesso a 

terra. A presente análise se faz a partir da concepção de que o desenvolvimento capitalista é 

desigual. É através da análise crítica que permite explicar as contradições, e neste trabalho 

analisar o desenvolvimento contraditório das formas capitalistas de produção que se dão, de 

forma desigual e combinada, nos municípios de Ribeirópolis e São Domingos localizados na 

microrregião do agreste sergipano. 

Metodologicamente, o primeiro passo na organização deste estudo foi o 

levantamento e fichamento bibliográfico de livros, teses, dissertações, periódicos, artigos, etc, 

com o objetivo de estudar a produção literária acerca da questão camponesa que serviu para 

construir a nossa discussão teórica, acrescida de publicações relacionadas sobre os municípios 

do agreste de Itabaiana. Em seguida, realizou-se o procedimento da coleta de dados no 

Departamento Estadual de Desenvolvimento Agropecuário (DEAGRO), na Secretaria de 

Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia (SEPLANTEC), no Instituto Nacional de 
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Colonização e Reforma Agrária – INCRA (o qual não permitiu o acesso as fichas cadastrais 

dos imóveis rurais dos dois municípios estudados dificultando a nossa pesquisa), e no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o uso dos censos agropecuários de 

1975, 1985, 1995/96, que foram analisados estatisticamente, com a utilização do coeficiente 

de Gini, enfocando o grau de concentração fundiária, elaboração de gráficos e tabelas, 

utilizados neste trabalho. Para complementar as informações foi realizada a pesquisa de 

campo, entre julho e agosto de 2005, quando foram aplicados 100 questionários, 50 em cada 

município e 10 por povoado, utilizando por amostragem. Completando-se também com a 

realização de visitas in loco às diversas unidades produtivas familiares, e da realização de 

entrevistas com representantes das Secretarias Municipais de Agricultura, DEAGRO local e 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que forneceram informações recentes sobre a vida 

camponesa. E em uma quarta fase fez-se o mapeamento do uso do solo dos municípios 

estudados mostrando sua distribuição fundiária que facilitou a compreensão da região e suas 

relações e, por último, foram fotografados a área de estudo, seus cultivos, animais, tipos de 

moradias, casas de farinha, etc., com o objetivo de visualizar melhor a vida dos camponeses, e 

finalizando, foi feito o levantamento quantitativo e qualitativo dos dados permitindo 

identificar a vida cotidiana e os níveis de subordinação do campesinato ao capital. 

Com o objetivo de apresentar os resultados obtidos, este trabalho foi construído em 

cinco capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se a discussão teórica em nível mundial, 

nacional, regional e local. Buscou-se nos clássicos a compreensão da questão agrária no 

passado com o objetivo de entender através do processo histórico a questão camponesa no 

presente, a partir da desconstrução de alguns conceitos e a construção de outros como o de 

camponês, observando as contradições geradas pelo capital na vida camponesa a partir de 

diversos autores priorizando a linha crítica. 
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No segundo capítulo, são apresentados os aspectos históricos e geográficos de 

Ribeirópolis e São Domingos, e sua estrutura fundiária, a fim de conhecer na totalidade o 

processo de inserção do capitalismo no campo e a vida camponesa nos dois municípios 

estudados. 

No terceiro capítulo, discute-se a estrutura interna das unidades de produção 

camponesa, como: a propriedade da terra e seu afeto; a produção camponesa e a desigualdade 

no processo de modernização; a força de trabalho e a família camponesa, tentando 

compreender na sua totalidade a importância destes elementos para a resistência e 

permanência no campo. 

No quarto capítulo, analisa-se o processo da produção da farinha de mandioca 

fazendo uma reflexão sobre a origem da mandioca e o seu beneficiamento que constitui o 

principal produto de reprodução dos camponeses estudados e sua subordinação ao capital. 

No quinto e último capítulo, analisa-se a produção camponesa na esfera da 

circulação do capital, onde o excedente é comercializado para adquirir produtos que não são 

produzidos pelos camponeses. E o papel do intermediário que se apropria do trabalho 

excedente da farinha. O Estado por sua vez age como agente do capital deixando os 

camponeses órfãos, sem apoio na luta contra a subordinação ao capital para garantir a 

sobrevivência e permanência no campo. 

Finalmente, na conclusão foram feitas considerações finais sobre a inserção do 

capitalismo no campo e a permanência do campesinato. Dessa forma, tentei preencher as 

lacunas que existiam no momento, e outras que possam surgir poderão ser discutidas e 

apresentadas em outros trabalhos sobre a vida camponesa, que é uma temática rica e 

necessária para a compreensão da vida humana. 
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CAPÍTULO I 
 

O VELHO E O NOVO: UMA DISCUSSÃO ATUAL DO CAMPESINATO 
 

1.1 – Marxistas x Populistas: a importância histórica de suas teorias para o estudo do 

campesinato 

 

O campesinato contemporâneo vive violentas crises devido ao avanço do capitalismo 

no campo que realiza a contraditória expropriação e a histórica concentração fundiária. Para 

compreendermos este processo, é necessário conhecer as teorias do chamado pensamento 

clássico do campesinato, em especial ao entendimento do espaço sócio-agrário russo pré-

revolucionário do início do século XX a partir das obras de Vladimir Ilitch Lênin, Karl 

Kautsky e Alexander V. Chayanov. O primeiro, integrante da corrente marxista ortodoxa, 

fundamentou sua teoria na concepção de que, com o desenvolvimento do capitalismo, era 

inevitável a “desintegração” do campesinato, transformando os camponeses em proletários 

rurais. O segundo, também da corrente marxista, defendia que o campesinato estava em vias 

de desaparecimento em função do avanço do sistema do capital no campo, promovendo o 

desenvolvimento desigual das técnicas de produção e que jamais os pequenos proprietários 

iriam acompanhar essas mudanças. E o terceiro, partindo de uma concepção populista ou 

liberal, utilitarista e membro da Escola de Organização e Produção da Rússia, oposta às idéias 

marxistas, defendeu a persistência não-capitalista da Unidade Econômica Camponesa (UEC), 

baseada no trabalho familiar, sendo o primeiro a estudar a unidade de produção familiar e 

diferenciando da produção capitalista, numa atividade onde o aspecto relevante são os 

elementos demográficos e não os econômicos. 
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Lênin, com o objetivo de explicar a luta de classe no campo, lançou em 1903 a obra 

“Aos pobres do campo”1, apresentando uma abordagem diferenciada da realidade russa, 

mostrando aos camponeses e aos operários da cidade uma radiografia dos problemas e da luta 

de classe no campo e na cidade, afirmando a necessidade da união dos operários da cidade 

com os pobres do campo para combater a desigualdade social, a concentração fundiária, a 

elite urbana e latifundiária. O que se conclui que esse estudo foi muito mais de natureza 

política que propriamente como ensaio científico.  

Lênin (1988) destaca a condição camponesa da Rússia pré-revolucionária, ainda 

bastante articulada às formas da produção feudal, que, ao mesmo tempo, chocava-se com a 

emergência do sistema capitalista, proporcionando uma vida miserável para os trabalhadores. 

O Estado Czarista, por sua vez, tornava-se forte para reprimir as classes trabalhadoras, e ao 

mesmo tempo frágil na medida em que permitia a dominação e consolidação dos interesses de 

uma minoria rica e latifundiária. Para os camponeses e operários, a liberdade política era 

restrita, não participavam da organização do Estado e do governo, e não podiam discutir os 

problemas do país, além da dificuldade na organização de entidades como sindicatos e 

partidos políticos. Contudo, para Lênin, a solução para os camponeses e operários da cidade 

era unir-se e lutar pelo direito de poder escolher igualmente os seus representantes na Duma2. 

Nesse sentido: 

 

A liberdade política não libertará de imediato o povo trabalhador da 
miséria, mas ela porá nas mãos dos operários, uma arma para a luta 
contra a miséria. Não existe, nem pode existir, outro meio de luta contra a 
miséria que não seja a união dos próprios operários. Aos milhões de 
homens do povo não existe possibilidade de união se não houver 
liberdade política (LÊNIN, 1988: 13). 
 

                                                 
1 Cf. Vladimir Ilitch Lênin. Aos pobres do campo. 1988.  
2 A Duma de Estado era um órgão legislativo. 
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Ainda na ótica do revolucionário da ditadura do proletariado, a Rússia Czarista 

caracterizava-se pela concentração fundiária, e as melhores terras e técnicas de produção 

estavam nas mãos dos camponeses ricos, do Czar, da família imperial e da igreja. Com o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, o capital passou a ser a força principal e os 

latifundiários passaram a comprar terra, equipamentos e até mesmo força de trabalho. Dessa 

forma, o poder dos latifundiários estava na quantidade de terras que possuíam como 

propriedade privada, deixando a maioria residente do campo na miséria restando para si 

apenas a força de trabalho, transformando-os em proletariado rural. Para analisar melhor esta 

situação, Lênin mostra a diferenciação interna do campesinato dividindo os camponeses em 

ricos, médios e pobres. O principal norte desta diferenciação era a compra e a venda da força 

de trabalho, como também, a condição de posse pela quantidade de cavalos pertencentes a 

cada proprietário. Entretanto, essa diferenciação interna é abordada de maneira mais 

aprofundada na obra “O desenvolvimento do capitalismo na Rússia”3, que no segundo 

capítulo mostra a “desintegração” do campesinato, aprofundando a análise da problemática 

camponesa no espaço agrário russo, procurando mostrar o caráter capitalista da economia 

russa considerando que era um erro acreditar que esta economia capitalista estava cristalizada, 

e propõe a destruição da economia latifundiária através da via revolucionária criando 

condição para o desenvolvimento de um “capitalismo livre” para então chegar ao socialismo 

cumprindo dessa forma as etapas dos modos de produção previstos por Marx. 

 Lênin (1982), com base em dados estatísticos colhidos nos zemstvos4 e do livro de 

Postnikov5, analisou algumas províncias russas e classificou os estabelecimentos camponeses 

segundo a superfície semeada dividindo os camponeses em ricos, médios e pobres, no sentido 

de mostrar a diferenciação interna. Os camponeses ricos, em sua ótica, estão bem mais 

                                                 
3 Cf. Vladimir Ilitch Lênin. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia. 1982.  
4 Os Zemstvos eram formas de auto-administração local da Rússia Czarista, responsáveis pela organização dos 
hospitais, construção de estradas, estatística, etc. 
5 Cf. Postnikov. A economia camponesa da Rússia Meridional. Moscou, 1981. 
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equipados que os camponeses médios e pobres. Os camponeses médios passaram a fornecer 

mais mão-de-obra do que empregava e, os camponeses pobres, por sua vez, não conseguindo 

se equipar e manter-se no campo, passam a vender sua força de trabalho transformando-se em 

proletários rurais. É essa diferenciação interna que leva o campesinato ao desaparecimento, 

como nas características apresentadas por Lênin: 

 
A desigualdade na distribuição das superfícies semeadas é notável: 2/5 da 
totalidade dos estabelecimentos (cerca de 3/10 da população, já que 
estabelecimento familiar, aqui, é inferior à média) detêm cerca de 1/8 da 
superfície semeada – elas pertencem ao grupo pobre, que semeia pouco e 
é incapaz de satisfazer as suas necessidades com as suas rendas agrícolas. 
O grupo médio envolve igualmente cerca de 2/5 dos estabelecimentos: a 
renda que extrai da terra permite-lhe cobrir suas despesas médias (...) 
Finalmente, vem o campesinato rico (cerca de 1/5 dos estabelecimentos e 
3/10 da população), detendo mais da metade das semeaduras; a média da 
superfície semeada por estabelecimento atesta claramente o caráter 
‘comercial’, mercantil, da agricultura desse grupo (...) (1982, p. 36). 

 

Outro critério utilizado por Lênin (1982) para determinar a diferenciação desse 

campesinato, foi à condição de posse pela quantidade de cavalos pertencentes a cada 

proprietário agregando-se também pelo tamanho da área plantada. A diferenciação do 

campesinato não é vista apenas pela área plantada. Devemos observar também os métodos de 

trabalho que utilizam: instrumentos como arados, adubação, tração animal, etc. Podemos 

constatar que os que não possuem cavalos e mesmo aqueles que possuem um cavalo, não 

podendo se modernizar ou até mesmo semear suas terras, acabam arrendando-se aos grandes 

proprietários. Dessa forma, os grandes proprietários acabam concentrando todos os meios de 

produção, principalmente a terra com o objetivo de produzir para atender ao mercado interno, 

levando como conseqüência o desaparecimento do campesinato. 

A subordinação do campesinato está inteiramente ligada ao desenvolvimento do 

mercado devido ao processo de desenvolvimento da indústria e a penetração do capitalismo 

no campo que provoca a modernização e a ampliação do mercado interno favorecendo aos 

grandes proprietários. E o processo de desintegração do campesinato, segundo Lênin, ocorre 
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pelo desenvolvimento do mercado interno na medida que substitui o consumo natural pelo 

consumo monetário. Nesse sentido: 

 
Postos em destaque os componentes heterogêneos do campesinato, 
podemos, sem dificuldades, elucidar a questão do mercado interno. Já que 
o campesinato rico detém cerca de 2/3 da produção agrícola, deve 
evidentemente fornecer a parte incomparavelmente maior do trigo 
colocado à venda. Ele produz trigo para a venda e os camponeses pobres 
são obrigados a comprar o trigo que lhes falta, vendendo a sua força de 
trabalho (...) (LÊNIN, 1982: 49-50). 
 

Na verdade, a agricultura capitalista se desenvolveu entre os membros das 

comunidades rurais e os grandes proprietários apropriando-se das terras comunitárias através 

do arrendamento, com o objetivo de atender ao mercado interno, cresceram, concentrando as 

melhores terras e técnicas de produção. Enquanto isso, os pequenos proprietários não se 

firmando enquanto produtores passam a vender sua força de trabalho para garantir o sustento, 

comprando até mesmo as mercadorias produzidas pelos grandes proprietários. De produtores, 

os pequenos passaram a condição de consumidores. E, dessa forma, o sistema do capital 

amplia cada vez mais o mercado interno, consolidando a divisão social do trabalho 

materializada na formação de um proletariado rural: 

 

(...) A transformação do campesinato em proletariado rural cria um 
mercado principalmente para os artigos de consumo, e a sua 
transformação em burguesia rural cria-o principalmente para os meios de 
produção. Noutros termos: nos grupos inferiores do campesinato, 
verifica-se a conversão da força de trabalho em mercadoria e, nos grupos 
superiores, a conversão dos meios de produção em capital. Essa dupla 
conversão fornece o processo de formação do mercado interno (...) (Op. 
Cit., p. 108). 
 

Então, a inserção do capitalismo no campo impõe a modernização e a ampliação do 

mercado interno na medida que os pequenos produtores não conseguem acompanhar o 

processo de desenvolvimento das forças produtivas, da qual não se impõem enquanto 

categoria produtora, perdendo seus meios de produção e instrumentos de trabalho, e passam a 
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vender o que lhes resta que é a sua força de trabalho. Num primeiro momento para 

complementar a renda e adquirir os produtos que lhes faltam, e num segundo momento 

passam a vender sua força de trabalho de forma absoluta transformando-se em proletários 

rurais.  

Outro autor marxista que analisa a questão agrária e, de forma mais específica o 

processo de modernização, é o teórico alemão Karl Kautsky, que, após vários estudos, 

preparou as bases de seu principal escrito A Questão Agrária, que analisou a evolução da 

agricultura na sociedade capitalista, tomando como referência a unidade produtiva no período 

feudal, mostrando a transição da economia baseada na cooperativa familiar auto-suficiente das 

vilas para uma economia voltada para o mercado capitalista impulsionada pelo processo de 

modernização da agricultura. Esta obra foi fundamental para Lênin escrever o “programa 

agrário” que serviu de alicerce para a luta do partido bolchevique. Kautsky agrega-se também 

que foi o estudioso que mais aproximou a teoria marxista ao homem do campo. 

Kautsky (1998) afirma que o campesinato estava em vias de desaparecimento em 

virtude do avanço do capitalismo no campo, porque a pequena propriedade em detrimento da 

grande, não conseguiria se adequar aos novos padrões técnicos e os camponeses acabariam 

migrando para a cidade e desprovidos dos meios de produção tornavam-se proletários. A tese 

de Kautsky baseava-se nas relações de produção e nas forças produtivas do modo de produção 

capitalista como meios de transformação da agricultura moderna, estruturado também na 

questão da renda da terra e do aumento da produtividade do trabalho, através do emprego de 

novas técnicas de produção a partir do aperfeiçoamento permanente dos instrumentos de 

trabalho. Na transição feudal-capitalista processou-se uma verdadeira revolução econômica, 

em que a indústria urbana e o comércio contribuíram de forma decisiva para a aniquilação da 

produção auto-suficiente camponesa, pois, a partir do momento que estreitam os laços entre o 
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campo e a cidade, os camponeses passaram a conhecer os produtos da indústria urbana sendo 

inclinados a consumi-los. Dessa forma, a indústria agrícola camponesa começa a regredir: 

 
 

(...) É somente com o advento da indústria capitalista que se revela a 
regressão da indústria agrícola caseira de subsistência. Somente o sistema 
de comunicações, com suas ferrovias, correios e jornais, vai ser capaz de 
levar as novas idéias e produtos da cidade para os rincões mais afastados 
da zona rural, e colocar sob o domínio desse processo tanto as cercanias 
da cidade quanto a população do campo (KAUTSKY, 1998: 40). 

 

O sistema do capital promoveu a modernização não só com as máquinas, mas 

também com a utilização prática da eletricidade, linhas férreas, obras de irrigação e drenagem, 

fertilizantes, estudo dos solos, etc., dando ao agricultor a possibilidade de evitar e reconhecer 

muitas doenças e pragas. Todavia, essa “revolução tecnológica” beneficiou apenas os grandes 

proprietários que tiveram condições de se modernizar, resultando também na concentração e 

monopólio da propriedade privada e da geração da mais-valia.  No lugar do trabalhador-

proprietário, surge o capitalista dono dos meios de produção ao qual os trabalhadores são 

obrigados a vender sua força de trabalho como forma única e exclusiva de reprodução da vida. 

Outra corrente de pensamento tem no seu maior representante o agrônomo e 

economista russo Alexandre Chayanov, que se aproximou dos fundamentos econômico-

clássicos do valor utilidade de Bentham e Jevons, e em suas análises contrapõe-se aos estudos 

marxistas de Lênin e Kautsky em relação ao campesinato. Chayanov mostra que muitos 

autores interpretam a economia capitalista sem levar em consideração os fenômenos não-

capitalistas. E, quando essas formas são observadas na economia capitalista, consideram que 

não têm influência e valor sobre a economia moderna. Na verdade, Chayanov (1981), chama a 

atenção e valoriza a existência de uma economia natural que se reproduz através do trabalho 

familiar articulado com as necessidades da família ou do grupo de trabalhadores. Como segue: 
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(...) Numa economia natural, a atividade econômica humana é 
denominada pela exigência de satisfazer as necessidades de cada unidade 
de produção, que é ao mesmo tempo uma unidade de consumo. Por isso 
aqui o orçamento é em grande medida qualitativo: para cada necessidade 
familiar é necessário prover, em cada unidade econômica, o produto in 
natura qualitativamente correspondente (CHAYANOV, 1981: 136). 
 

A abordagem de Chayanov deu-se, na verdade, no campo da orientação técnica e na 

análise estatística dos dados coletados em campo que foram sintetizados na sua principal obra 

“La organización de la unidad económica campesina”6, conseguindo explicar melhor a 

concepção da persistência da produção familiar do que ele denominou de unidade econômica 

camponesa (UEC), baseada no “fator” de produção: a família camponesa. Dessa forma, a 

família com o emprego da força de trabalho é o fator dinâmico da produção e reprodução do 

campesinato. Para Chayanov, essa é a grande falha dos teóricos da esquerda (marxistas) por 

não perceberem a dinâmica interna da pequena produção camponesa. Desse lado, na sua 

organização, o trabalho familiar apresenta características diferentes da unidade de exploração 

capitalista na medida que não contratam força de trabalho e tem terra disponível; tem seus 

próprios meios de produção e às vezes emprega parte de sua força de trabalho em atividades 

não agrícolas, não havendo qualquer processo de expropriação ou apropriação do excedente 

do trabalho camponês. 

Na produção e reprodução da UEC, não se verifica qualquer forma de 

assalariamento, tema dominante da lógica capitalista, apenas a força de trabalho familiar é 

considerada um “fator de produção”. Segundo Chayanov (1974), o conceito de família não se 

restringe apenas como unidade micro-social e de reprodução biológica. A família deve ser 

vista como um núcleo singular com uma estrutura econômica bem distinta, e formada por 

membros que podem ser divididos em trabalhadores diretos e consumidores. Para o camponês, 

fazem parte da família as pessoas que comem sempre na mesma mesa e que passam à noite 

sob o mesmo teto. A família, na sua dinâmica interna, estabelece uma estreita relação entre o 

                                                 
6 Cf. Alexandre V. Chayanov. La organización de la unidad económica campesina. 1974. 
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seu tamanho, o volume de trabalho e a área cultivada. Quanto maior for a família, maior será o 

emprego da força de trabalho, bem como a área cultivada e o volume do consumo. Então, o 

número de membros da família determina o tamanho da exploração e a composição de todos 

os seus elementos. Para Chayanov (1974), o número de pessoas da família é uma base de 

cálculo importante, chamada por ele de diferenciação demográfica: 

 

Cada familia, entonces, según su edad, constituy em sus difentes fases un 
aparato de trabajo completamente distinto de acuerdo con su fuerza de 
trabajo, la intensidad de la demanda de sus necesidades la relación 
consumidor-trabajador, y la posibilidad de aplicar los principios de la 
cooperación compleja (CHAYANOV, 1974: 55-56). 

 

Dessa forma, a família é composta por integrantes que podem ser divididos em 

trabalhadores diretos e consumidores e cada grupo familiar atravessa diversas fases de modo 

que a relação consumidor/trabalhador se altera devido à faixa de idade que se engaja ou 

diminui a força de trabalho no processo produtivo da UEC. Nesse sentido, a família na sua 

dinâmica interna cria o próprio volume de trabalho doméstico nas atividades agrícolas quanto 

nas não-agrícolas. 

Chayanov defende que a produção na unidade econômica camponesa se iguala a 

qualquer atividade econômica e deve diminuir os custos e aumentar os ganhos. O aumento da 

produção não depende do emprego e aperfeiçoamento de novas técnicas, mas da variação do 

tamanho da família e da auto-exploração da força do trabalho familiar, que deve ser medido 

obedecendo ao número de trabalhadores como o de consumidores. O bem estar da família 

depende do aumento da produção que está determinada pelo grau de necessidade da família. 

Quanto maior for as necessidades, maior será a auto-exploração: 

 

La producción del trabajador en la explotación doméstica se detendrá en 
este punto de natural equilibrio porque cualquier otro aumento en el 
desgaste de fuerza de trabajo resultará subjetivamente desventajoso. 
Cualquier unidad doméstica de explotación agraria tiene así un limite 
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natural para su producción, el cual está determinado por las proporciones 
entre la intensidad del trabajo anual de la familia y el grado de 
satisfacción de sus necesidades (Op. Cit.., p. 85). 
 

A questão demográfica do tamanho da família e a jornada de trabalho não é analisada 

aqui como um elemento que produz a mais-valia, nada se assemelha com a fórmula de 

circulação do capital: D+M+D+d, mas a necessidade de reprodução material da família 

camponesa. A jornada de trabalho pode aumentar ou diminuir de acordo com as necessidades 

da família e o seu consumo será limitado pelo equilíbrio entre o trabalho e o consumo. Caso a 

terra seja insuficiente e a atividade agrícola não atinja as necessidades do consumo familiar, a 

força de trabalho que não encontra ocupação na exploração poderá ser aplicada em outras 

atividades como o artesanato e o comércio com o objetivo de alcançar o equilíbrio econômico 

da família camponesa. 

Entretanto, Chayanov não vê a economia camponesa como um setor isolado e não 

nega que possa existir a circulação de capital. Todavia, esse capital não se assemelha ao 

sistema capitalista e se norteia por outras leis de circulação do capital que tem por finalidade a 

reprodução do trabalho e a satisfação das necessidades mínimas da unidade familiar: 

 
 
(...) la familia campesina promedio puede aumentar la formación de 
capital en su unidad de explotación sólo paralelamente a un aumento en 
su presupuesto personal, es decir, sólo si, debido a una u otra causa una 
situación de mercado más favorable o ventajosas ganancias provenientes 
de oficios rurales, aumenta el ingreso bruto de la explotación (Op. cit.., p. 
255). 

 

O objetivo do capital na economia camponesa é melhorar o bem estar e solucionar o 

futuro econômico da família. Chayanov não vai de encontro ao trabalho assalariado e, 

conseqüentemente, uma nítida acumulação de capital para o bem estar da família, e até mesmo 

louvável, haja vista que o trabalhador com “fadiga” terá um descanso ainda maior. A 

finalidade do capital na economia camponesa é proporcionar uma vida melhor para a família, 

solucionando o futuro econômico de forma que possa explorar a força de trabalho assalariada 
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aumentando a produção e conseqüentemente ocorra uma nítida acumulação de capital. 

Todavia, a presença desse capital na unidade de produção familiar exerce uma função 

totalmente diferente da capitalista: 

 

Si, no obstante, la familia desea elavar su bienestar en los anos futuros 
por encima del nivel en el que puede estabelizarse desde este ano, debe 
afrontar una reducción de su bienestar del ano presente. A este precio, 
aumenta el monto de capital disponible par su fuerza de trabajo y prepara 
el aumento de su bienestar en el futuro (...) (Op. Cit., p. 258). 

 

Chayanov (1974) considera que a exploração camponesa é mercantil e se insere no 

sistema econômico vigente através da circulação de mercadorias. Porém, a unidade de 

exploração familiar difere na sua organização e produção com a exploração capitalista. Na 

unidade de exploração doméstica a natureza produtora de mercadorias recebe a influência da 

situação de mercado. Todavia, as necessidades de consumo continuariam determinando o 

volume da atividade e mantendo o equilíbrio entre necessidade, força de trabalho e a área a ser 

produzida. Na verdade, a UEC, opera em outra lógica que não é a do capital e não podemos 

forçar o campesinato a maximização do lucro porque o objetivo da produção camponesa é 

garantir o bem-estar do grupo familiar. 

Portanto, com ênfases diferentes, os estudos marxistas de Lênin e Kautsky sobre o 

espaço agrário da Rússia no início do século XX apontam para o desaparecimento do 

campesinato, a partir da inserção do capitalismo no campo transformando os camponeses em 

trabalhadores desprovidos de seus meios de produção. Contudo, no mundo contemporâneo, 

essa teoria não se confirmou e hoje ainda persistem relações não-capitalistas no campo 

subordinadas ao capital através das pequenas propriedades e do uso intensivo do trabalho 

familiar. A explicação desse fato aproxima-se da teoria chayanoviana estudada também no 

início do século XX no espaço rural russo, baseado no trabalho familiar. 
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Dessa forma, na idéia clássica do camponês chayanoviano, o tamanho da família 

determina aritmeticamente o volume do trabalho na unidade de exploração camponesa, sendo 

limitada pelo elemento subjetivo do cansaço. A família é a base e determina a composição de 

todos os elementos da UEC favorecendo a permanência do campesinato no campo. Todavia, 

questiona-se a visão da Escola de Organização e Produção que teve Chayanov como o seu 

maior representante, por não compreender a totalidade social e econômica russa, por ter uma 

postura não-proletária e romântica da realidade, analisando a questão camponesa pelo alto e 

de forma burocratizada, além da forte omissão em relação às contradições inerentes ao sistema 

do capital inserida na nascente agricultura moderna. 

Ao fazermos a análise dos clássicos, procuramos identificar o contexto histórico 

estudado por estes autores que delinearam suas análises e discussões com o objetivo de 

compreender as relações camponesas naquele espaço e momento histórico e que contribui de 

forma significativa na discussão da questão camponesa atual, pois é pela história que 

buscamos no passado a explicação para o presente, e não queremos igualar os camponeses 

estudados por Lênin, Kautsky e Chayanov no espaço agrário russo no início do século XX 

com os camponeses brasileiros de nossa época. Mas queremos mostrar que existe uma questão 

camponesa no Brasil e em Sergipe que merece ser estudada, como segue. 

 

 

1.2 – O ser camponês no tempo e no espaço: em busca do conceito 

 
Segundo Mendonça (1988) existe no meio acadêmico uma grande dificuldade em 

usar corretamente os conceitos. Para os gregos não se podia falar de um tema sem antes 

entender seus significados. Assim, o pesquisador precisa ter o mínimo de conhecimento 

prévio sobre o tema a ser pesquisado que são os conceitos e, ao utilizá-los, devemos levar em 

consideração a conjuntura e os fatos estruturais associando o político e o social, e o social ao 
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econômico, relacionando o significado do termo com outras áreas do conhecimento, 

enriquecendo sua extensão numa perspectiva tempo-espaço, chegando a uma interpretação 

firme do termo. Existem algumas dificuldades no uso dos conceitos e entre elas destacam-se 

as mudanças no seu desenvolvimento e a diversidade de termos referindo-se ao mesmo 

fenômeno que deverão ser superadas pelo pesquisador. 

Na definição do conceito de campesinato, a questão torna-se ainda mais complexa, 

pois o termo é difícil de se explicar e mensurar porque cada época e lugar têm suas formas de 

demonstrar a vida e o trabalho camponês. Segundo Shanin (1980) existem razões para definir, 

como também deixar indefinida a palavra camponês devido à necessidade de criteriosas 

categorias do conhecimento para chegar a uma definição consistente do termo. Para testar um 

conceito, convém considerar o seu conteúdo a partir do que pode ser descartado. A validade 

dos conceitos, seus vínculos com a realidade, sua consistência interna, seu marco teórico, etc., 

podem ser rigorosamente examinados. No caso do campesinato temos que destacar a sua 

diversidade no tempo e no espaço, pois os camponeses não podem ser compreendidos sem sua 

estrutura societária mais geral considerando o tempo histórico. Para Shanin (1980, p. 44-45): 

 

(...) o termo <camponês> pode ser usado, e tem sido usado, como 
mistificação. Entretanto, dizer tudo isso é apenas limpar o terreno para a 
discussão das questões centrais que estão em jogo aqui. O que está em 
pauta é a maneira como esse conceito opera no processo de conhecimento 
das sociedades. A <definição de camponês> só pode ser entendida dentro 
desse contexto (...). 

 

Queiroz (1976) chama a atenção para a importância de se estudar o meio rural e a 

existência das pequenas propriedades chamadas de sítios, e da camada social rural além da 

dos fazendeiros, camada intermediária e formada por estes sitiantes que existiram desde o 

início da colonização do Brasil. E ao questionar qual a classificação que convém a estes 

sitiantes, entre os tipos de agricultores e lavradores definidos pela Sociologia Rural, sua 

resposta foi encontrada através de Redfield e retomadas por Henri Mendras, o sitiante 
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tradicional brasileiro se classifica como um camponês. Para consolidar essa definição, foi 

preciso seguir duas orientações básicas, a primeira história, em que a definição tem lugar a 

partir de sua gênese, e a segunda a partir de conjuntos dentro do contexto sócio-econômico e 

antropológico atual, relacionando com os diferentes tipos sociais da atualidade. Já Andrade 

(1989) prefere definir o camponês de trabalhador rural, envolvendo todos que vivem do 

trabalho no campo. 

Contudo, Moura (1986) chama a atenção para o ofício subalterno do camponês, 

grande conhecedor da natureza, vive da terra plantando e colhendo os alimentos para sua 

mesa, do príncipe, do soldado e do tecelão, em que esse camponês é colocado na condição de 

oprimido: 

 

(...) O campesinato é sempre um pólo oprimido de qualquer sociedade. 
Em qualquer tempo e lugar a oposição do camponês é marcada pela 
subordinação aos donos da terra e do poder, que dele extraem diferentes 
tipos de renda: renda em produto, renda em trabalho, renda em dinheiro 
(MOURA,1986: 10). 
 

 

Outro fator importante da existência do camponês é o mercado, onde ele acaba 

transformando a terra e a própria força de trabalho em mercadoria, adquirindo o que ele não 

produz. E mostra as diferentes maneiras de se descrever os camponeses. Uma delas é defini-lo 

como cultivador de pequenas extensões de terra que controla juntamente com sua família. 

Tem-se também o conceito de que o camponês é o cultivador que trabalha a terra opondo-se 

àquele que dirige o empreendimento rural. Dessa forma, o conceito é estendido a todos os 

cultivadores que através do seu trabalho e de sua família plantam e transferem os excedentes 

aos que não trabalham na terra, o camponês é um produtor que se define por oposição ao não-

produtor. Outro ponto importante que a autora coloca é que não é a cidade que por oposição 

define o campo e seus habitantes, mas o Estado que opera na forma jurídica e política, 

disciplinando o camponês através de leis, impondo a “legalidade” normativa da propriedade 
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da terra, do casamento, e até do contrato, garantindo o fluxo de renda às classes rurais e 

urbanas com o poder econômico definido e diferenciando os moradores do campo e os 

moradores da cidade. 

Shanin (1980) após apontar seis classes e características que distinguem o 

campesinato, afirma que o centro de suas características básicas está na força da natureza e na 

dinâmica do estabelecimento rural familiar, enquanto unidade básica de produção e meio de 

vida social. Dessa forma: 

 
(...) a própria existência do camponês, como uma entidade social 
específica, depende da presença de estabelecimentos rurais familiares 
como unidade básica da economia e da sociedade. O camponês deve ser 
compreendido, portanto, através da investigação das características do 
estabelecimento rural familiar camponês, tanto internas quanto externas, 
isto é, suas específicas reações e interações com o contexto social mais 
amplo (...) (SHANIN, 1980: 51-52). 
 

Conceição (1991) ao analisar o conceito de camponês a partir do contexto histórico 

das determinações do pensamento geográfico observa como Pierre Deffonteines, associa o 

conceito de camponês com a paisagem, o campo associado à paisagem e à localização. Já 

Monbeig não se limita a descrição da paisagem, mas a atividade agrícola e em nenhum 

momento usa a palavra camponês, sendo usado de modo geral a palavra agricultor atendendo 

a visão de uma agricultura que se moderniza.  

A partir de 1960, a politização da questão agrária no Brasil delineou um novo marco 

ideológico, e um pequeno grupo de geógrafos vem diferenciar a análise positivista da 

Geografia a partir da introdução de categorias marxistas dando ênfase à análise crítica. 

Todavia, o Estado autoritário inibe um posicionamento mais crítico e comprometido com o 

social, e o Estado atrelado ao avanço capitalista rearticula uma nova divisão social e territorial 

do trabalho, como também, uma nova proposta hegemônica de modernização agrícola. Essa 

proposta de modernização “acasalou” o modelo neopositivista de organização da sociedade e 

a linguagem utilizada nas novas abordagens diluiu a luta de classe, retirando a análise 
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histórica, não permitindo a compreensão da questão agrária como um processo histórico. O 

camponês por sua vez passa a ser chamado de agricultor familiar. Nesse sentido: 

 

A denominação camponês é explícita como unidade de produção familiar, 
sendo para alguns uma unidade na qual a força de trabalho é apenas a 
família, membros não remunerados, enquanto outros admitem a presença 
de membros remunerados, embora em raros casos. Em todas as duas 
posições a unidade tem a finalidade de prover subsistência. Vem sempre 
associada a pequena produção. O conceito de camponês subentende uma 
economia tradicional de produção. Antes de compreender um processo de 
exploração e mais uma justificativa para uma proposta de adequação das 
condições do processo modernizante do sistema capitalista 
(CONCEIÇÃO, 1991: 82). 

 

Existe uma construção ideológica no conceito de camponês e agricultor familiar. É 

interessante para o capital “apagar” do campesinato a concepção de luta de classe. À medida 

que não destrói fisicamente o camponês porque ele é necessário ao capital, destrói 

ideologicamente, pois o camponês denominado agricultor familiar não luta contra o capital, é 

moldado por ele. Logo, a diferença entre agricultor familiar e campesinato é ideológica e 

política. Conceição (1991) ao analisar os livros didáticos de Geografia que circulam nas 

Escolas Públicas de Sergipe e Bahia, observa que os autores não trabalham o conceito de 

camponês, mas o de pequeno agricultor, ressaltando o processo de modernização e a idéia da 

produção familiar. Observa-se assim que até no ensino tentam apagar a concepção de 

camponês, sendo muito mais uma categoria política que uma determinada classe social. 

Portanto, a palavra camponês tem na sua essência um sentido político e ideológico, 

um sentido de pertencimento a uma classe historicamente revolucionária e que, na atualidade, 

tentam mascarar a realidade e confundir a sua identidade com a de agricultor familiar. Na 

verdade, agricultor familiar e camponês são os mesmos personagens só que em tempos 

diferentes. Na presente análise, prefere-se o enfoque de Oliveira (2001), que divide o 

campesinato em dois grupos: o primeiro ligado à presença e qualificação da força de trabalho 

e o segundo aos meios de produção e sobretudo à propriedade da terra. 
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1.3 – A questão camponesa no Brasil e em Sergipe 

 

Na historiografia brasileira, existem vários estudos que discutem a questão do 

campesinato, e dentre estes destacamos duas vertentes de pensamento que tentam explicar o 

campesinato. A primeira é formada por estudiosos como Alberto Passos Guimarães, Nelson 

Werneck Sodré, etc., que defendem o ponto de vista de que no Brasil existiu feudalismo, e por 

isso, para o campo se desenvolver era preciso acabar com todos os resquícios das relações 

feudais e ampliar o trabalho assalariado no campo, e a luta dos camponeses para ter acesso a 

terra seria o instrumento do avanço do capitalismo. A segunda vertente, representada por José 

Graziano da Silva, entende que o capitalismo já se desenvolveu e que inevitavelmente os 

camponeses irão desaparecer, pois os camponeses ao tentarem produzir para o mercado 

acabariam indo à falência e seriam expropriados de suas terras, ou até mesmo da “necessária” 

convivência do camponês como elemento fundamental de reprodução do capital mantido na 

forma de subordinação. Contudo, destacamos os trabalhos de Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

e José de Souza Martins que abrem uma profunda discussão sobre o papel e o lugar dos 

camponeses na sociedade capitalista atual. Essa análise se faz a partir da observação das 

contradições (unidade dialética), que o desenvolvimento capitalista é contraditório e 

combinado. Ao mesmo tempo que o capitalismo se desenvolve, produz também relações 

camponesas de produção. 

Em sua obra “Formação Econômica do Brasil” (1989), Celso Furtado conseguiu 

orientar nas rédeas da concepção cepalina um marco analítico no processo de evolução da 

agricultura brasileira. Furtado analisa os motivos da colonização americana, e no Brasil 

destacam-se os fatores da implantação e do êxito da “Empresa Agrícola Açucareira” 

fundamentada na “plantation”, forma de exploração baseada no latifúndio, monocultura e no 

emprego intensivo da mão-de-obra escrava. Destaca também, a importância das atividades 

complementares da atividade canavieira como a pecuária e os produtos agrícolas de 
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subsistência. Todavia, a precária economia de subsistência está ligada ao aumento 

demográfico e a estagnação da produção açucareira, abrindo o espaço de certa forma ao 

crescimento do setor de subsistência. O mesmo se observou nas áreas mineradoras, que, com a 

decadência do extrativismo, antigos empresários transformaram-se em simples faiscadores e 

com o tempo reverteram-se à simples economia de subsistência. 

Segundo Guimarães (1983) foram precisos três séculos de esperas e lutas sangrentas 

das populações pobres do campo contra os senhores da terra e dos engenhos. Somente no 

limiar do século XIX, começou a abrir um pequeno espaço para as massas camponesas que 

vegetavam às margens das sesmarias ou se agregavam aos engenhos e fazendas, onde os 

senhores mantinham subordinados como mão-de-obra de reserva. Dessa forma, pensar que as 

pequenas propriedades camponesas surgiram somente a partir da vinda dos imigrantes é negar 

a luta da classe camponesa que vivia subjugada aos senhores de engenho e que emergiram na 

vida rural brasileira: 

 

Como se percebe, essas concepções equivocadas fariam apagar da história 
a longa e obstinada batalha que os elementos geradores da classe 
camponesa tiveram de travar contra os seus inimigos, até emergirem 
definitivamente na vida rural brasileira (...) (GUIMARÃES, 1983: 109). 

 

Andrade (1989) com base nos cronistas do século XVI, afirma que os colonos 

chegavam ao Brasil e montavam engenhos, quando não, plantavam mantimentos e criavam 

animais. Muitos donos de rebanhos expressivos tornaram-se fazendeiros, enquanto outros, não 

tendo desenvolvido suas atividades com “eficiência” tornavam-se sitiantes, donos de pequenas 

propriedades que sobreviviam da pequena produção agrícola através do trabalho familiar. 

Para Oliveira (2001) a concentração fundiária no Brasil existe desde os primórdios da 

colonização. A divisão desigual da terra iniciou com as capitanias hereditárias e depois com as 

sesmarias, dando origem à grande maioria dos latifúndios atuais. Com a independência e o fim 

da escravidão, trataram logo de legalizar a posse da terra (Lei de Terras de 1850), cujo acesso 
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a terra passou a ser apenas através da compra e venda, impedindo dessa forma, os escravos e a 

maioria da população pobre o acesso a terra, ou seja, a terra tornaria em si também uma 

mercadoria. 

O campesinato brasileiro passa por violentas crises devido ao avanço do capitalismo 

no campo que promove a expropriação do trabalhador que se torna cada vez mais desprovido 

de todos os meios de produção. Mas, as relações não-capitalistas, como o trabalho familiar, 

também avançam e tentam resistir ao processo de expropriação produzindo em suas pequenas 

unidades camponesas ou através do arrendamento com a mão-de-obra familiar: 

 

Os dados censitários revelam que, ao mesmo tempo em que há um 
aumento dos latifundiários capitalistas, há um aumento das unidades 
camponesas de produção. Ao mesmo tempo que aumenta a concentração 
das terras nas mãos dos latifundiários, aumenta o número de camponeses 
em luta pela recuperação das terras expropriadas. Nem que para isso eles 
tenham que continuar o seu devir histórico: ter a estrada como caminho 
(...) o Movimento Sem-Terra é um bom exemplo dessa nova realidade 
(OLIVEIRA, 2001: 25-26).  
 

Na produção e reprodução do capital, os médios e grandes proprietários utilizam-se 

até mesmo das relações não-capitalistas, como o trabalho de meeiros, parceiros e 

arrendatários, transformando o lucro obtido em capital, investindo na própria propriedade, na 

contratação de bóias-frias, na compra de equipamentos, animais, etc. No Brasil a questão 

agrária tem duas faces: a expropriação e a exploração. O camponês enfrenta tanto a ameaça 

constante de perder as terras definitivamente, o que significa a perda total de suas condições 

de produção, quanto uma expropriação paulatina, pois quando produz sofre com os preços 

baixos no mercado, e não podendo armazenar ou esperar melhorar o preço com o produto na 

terra, a alternativa é vender a produção, processo que se agrava a partir da inserção capitalista 

no campo, da qual fortalece a subordinação do trabalho camponês ao sistema dominante.  

Segundo Martins (1996) o capitalismo não só redefine antigas relações de reprodução 

do capital, como também, relações não-capitalistas iguais e necessárias a essa reprodução. 
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Nesse caso, o capitalismo cria as condições de sua expansão pela incorporação de áreas e 

populações subordinadas às suas relações comerciais. Essa análise se faz a partir da percepção 

de que o desenvolvimento capitalista é contraditório e combinado. Ao mesmo tempo, que o 

capitalismo se desenvolve produz também relações camponesas de produção. Dessa forma: 

 

(...) O capitalismo engendra relações de produção não-capitalistas como 
recurso para garantir a sua própria expansão, como forma de garantir a 
produção não-capitalista do capital, naqueles lugares e naqueles setores 
da economia que se vinculam ao modo capitalista de produção através das 
relações comerciais. A primeira etapa da expansão do capitalismo é a 
produção de mercadorias e não necessariamente a produção de relações 
de produção capitalista (MARTINS, 1996: 21). 
 

A década de 1970 é marcada pelo avanço do capitalismo no campo através do 

processo de modernização que impulsionada por uma política de créditos facilitados pelo 

governo Médice, e através do “Milagre Brasileiro”, o Brasil mudou e o campo também. Tem-

se o aumento no uso de máquinas, defensivos, etc., o país desenvolveu o seu complexo 

industrial, urbanizou-se e a agricultura contribuiu e muito para esse novo quadro da economia 

brasileira. O discurso nessa década era que a modernização da agricultura seria o mecanismo 

capaz de levar o país ao crescimento, e de certa forma, a idéia de uma reforma agrária fica 

sem sustentação política7 e socialmente “viável” a ordem do capital. 

Na verdade, o Estado de São Paulo concentrou o processo de industrialização, e 

paralelamente ao processo de modernização da agricultura, transformando os grandes 

proprietários de terra e parte dos pequenos agricultores em consumidores das novas 

tecnologias atendendo os interesses do sistema geral produtor de mercadorias que passa a 

reorganizar todo o processo produtivo e principalmente por novas relações sociais de trabalho. 

Nesse sentido: 

 

                                                 
7 Cf. Wenceslau Gonçalves Neto. Estado e agricultura no Brasil. 1997. 
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(...) A introdução de novos processos técnicos, como a mecanização, a 
adubação química, a irrigação, etc., as transformações nas relações sociais 
de trabalho, a divisão mais eficiente das tarefas agrícolas, enfim as 
modificações destinadas a incrementar a produtividade na agricultura, se 
traduzem não apenas no aumento do trabalho excedente da própria 
agricultura: elas contribuem, também, para rebaixar o valor da força de 
trabalho na sociedade como um todo. Em outras palavras, contribuem 
para elevar a taxa geral de mais-valia e, assim, para a acumulação de 
capital (SILVA,1999: 23). 
 

Destarte, a modernização da agricultura brasileira serviu para atender os interesses do 

setor industrial e dos grandes proprietários oriundos pela necessidade de desenvolvimento do 

Estado capitalista brasileiro, que gera uma modernização desigual e excludente assegurando 

os privilégios dos grandes proprietários em detrimento dos pequenos que não conseguem se 

modernizar. Essa modernização desigual provocou o aumento dos produtos de exportação em 

detrimento da produção para o mercado interno. De um lado, a modernização só atingiria as 

grandes propriedades e, de outro, impõe a necessidade para os pequenos também se 

modernizarem, e não apresentando tais condições o sistema capitalista acaba subordinando as 

pequenas propriedades provocando a expropriação, a proletarização, ou seja, passa a controlar 

todos os movimentos dos pequenos proprietários que tem como função atender as 

necessidades das grandes propriedades. Seja fornecendo alimentos, matérias-primas, mão-de-

obra ou a própria terra para a ampliação e desenvolvimento das atividades capitalistas através 

da compra ou da prática contratual do arrendamento, como segue: 

 

(...) A valorização das terras agrícolas, que se seguiu a enorme 
especulação fundiária dos anos setenta, provocou entre os pequenos 
proprietários uma perda significativa de área, sobretudo para aqueles 
cujas terras mostram-se mais aptas à mecanização. Assim, ao final dessa 
década, encontra-se no meio rural do Sul do Brasil uma população 
excedente que a terra não pode mais absorver (...) ( ALMEIDA, 1999: 
56). 

 

O avanço da modernização e a urbanização não só aumentaram a área dos latifúndios 

em todo o país, como também, o crescimento das unidades de produção camponesa que 
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através do trabalho familiar tentam sobreviver às margens das grandes lavouras mecanizadas 

que produzem para atender o mercado externo, e quando necessitam, passam a incorporar a 

força de trabalho dos camponeses que estão subordinados e prontos para atender às 

necessidades da grande propriedade. O assalariamento é sua maior conseqüência, 

principalmente para os filhos dos camponeses, contudo, não extingue totalmente o trabalho 

familiar porque em outros momentos o capital necessita dessas relações não-capitalistas de 

produção com o objetivo de se expandir. 

Garcia Júnior (1983) ao analisar a vida e as condições de trabalho dos pequenos 

produtores que vivem às margens da “plantation” açucareira da Zona da Mata de Pernambuco, 

destaca que a grande plantação canavieira sempre conheceu um campesinato marginal nas 

terras menos férteis à lavoura comercial. Estes trabalhadores livres, em sua maioria, pela falta 

de terras cultiváveis e pela expansão da “plantation”, são obrigados a vender sua força de 

trabalho na produção da cana para sobreviver: 

 

(...) Nota-se que os movimentos de contratação e expansão da plantation 
podem liberar ou exigir a drenagem da força de trabalho do campesinato 
marginal, o que também está associado à disponibilidade de terras com 
que conta este campesinato. Pois é a insuficiência relativa de terras 
cultiváveis pela força de trabalho familiar que obriga este campesinato a 
trabalhar na área da plantation (GARCIA JÚNIOR, 1983: 23). 
 
 

Esses pequenos produtores concentraram-se em áreas próximas do agreste, 

denominadas de brejo (terras menos produtivas), como moradores, foreiros, arrendatários, e, 

com a decadência dos engenhos, passaram a formar sítios e a produzir os cultivos de 

subsistência como a mandioca, o milho e o feijão, utilizando-se da mão-de-obra familiar. Os 

grandes proprietários passaram a investir na pecuária recebendo o apoio do Banco de 

Desenvolvimento Estadual com juros menores que os do mercado, possibilitando a 

implantação da pecuária e a conseqüente compra de terras para a ampliação das pastagens 
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pelos médios proprietários. Quando não era a “plantation” da cana-de-açúcar, era a criação de 

gado que oprimia e expropriava o pequeno produtor. 

Na formação dos pastos, os fazendeiros com o objetivo de reduzir os gastos, 

arrendavam lotes de terras para o pequeno produtor cultivar roçado durante dois anos 

sucessivos e em seu final plantavam capim “pangola” formando a capineira, inclusive como 

forma de cumprimento ao acordo anteriormente firmado com o proprietário da terra. Sem 

perceber, o camponês prepara a terra para o proprietário se beneficiar e ameaça sua própria 

existência diminuindo as terras destinadas ao cultivo da terra. Assim, os pequenos 

proprietários são obrigados a complementar a renda da família e garantir a sobrevivência 

através da caça, da pesca, do artesanato e principalmente do trabalho locado: 

 

(...) a maior ameaça aos pequenos produtores das regiões estudadas foi a 
tendência recente à introdução de um tipo de pecuária que provocava uma 
escassez crescente de terras, onde se possa botar roçado. Esta introdução 
deu-se na segunda metade da década de 60, quase simultaneamente ao 
tempo em que se erradicou o café da região (...) (Op. cit, p. 57). 

 

Outro aspecto que Garcia Júnior aponta é a oposição espacial casa-roçado. O objetivo 

do roçado é arranjar os produtos para a subsistência do grupo familiar que é consumido pela 

família na casa. O chefe da família é o responsável pela organização e controle das condições 

materiais do roçado para abastecer as necessidades do grupo familiar, como também dividir as 

tarefas a serem desenvolvidas por cada membro do grupo de acordo com o sexo e a idade.  

Na maioria das vezes, a terra em que se “bota roçado” não é de propriedade da 

família. São arrendadas nas grandes propriedades circunvizinhas, onde os compromissos pela 

terra são assumidos pelo pai. Muitas vezes arrendar a terra é ter acesso a terras mais férteis e 

produzir o essencial para abastecer a unidade familiar. 

O autor também aponta que nem todas as atividades desenvolvidas na pequena 

propriedade camponesa têm como objetivo atender às necessidades do grupo familiar. É o 
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caso da criação de gado, que tem se tornado uma alternativa de sobrevivência do grupo 

familiar, como também a criação individual de algumas cabeças serve para atender às 

necessidades individuais. Outro exemplo é o roçadinho, que ocupa uma área de terra à parte 

do roçado, onde são cultivados os mesmos produtos do roçado, porém, o trabalho é individual 

e atende a necessidades também individuais.  

Por sua vez, o roçadinho é também uma forma de os filhos aprenderem as técnicas de 

produção capacitando-os para administrar futuramente o roçado do seu próprio grupo 

doméstico que se forma a partir do casamento: 

 
 
(...) O roçadinho é também uma forma de socialização dos filhos. Através 
dele os filhos aprendem as técnicas e internalizam as normas do grupo 
sobre o trabalho. Em especial, o roçadinho proporciona uma forma de 
operarem os cálculos entre suas necessidades e o esforço que deverão 
despender para atendê-las. Capacita, assim o filho a administrar 
futuramente o roçado de seu grupo doméstico (...) (GARCIA JÚNIOR, 
1983: 195). 

  

A formação e reprodução física e social do grupo familiar se concretizam com o 

casamento. Quando um membro da família casa materializa-se uma nova unidade doméstica, 

pois o novo casal terá o seu próprio roçado e uma feira semanal. O casamento marca a ruptura 

com a casa dos pais e a formação de uma nova unidade de produção. Para Antonello (2001) 

no momento em que um dos membros da família se casa, ocorrem mudanças nas relações com 

sua célula de origem, principalmente com o pai, a categoria pai-patrão-proprietário torna-se, 

então, pai-proprietário. O filho que casou, ao construir sua própria família, torna-se pai-

patrão-proprietário. 

Todavia, para vários grupos camponeses, o casamento é considerado um problema 

que pode ser solucionado pela escolha certa (um parente), pois a preocupação é assegurar no 

casamento o patrimônio e a identidade do grupo familiar: 
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(...) Em vários grupos camponeses o casamento constitui, para cada 
família, um problema que, ao ser solucionado pela ‘escolha’ certa, se 
torna, ele mesmo, uma solução para o problema maior da comunidade 
como um todo: preservar seu patrimônio “corporativo” e sua identidade 
(...) (WOORTMANN, 1995: 282). 
 

 
Para Herédia (1979) em seu estudo sobre pequenos produtores nordestinos8, o 

conjunto de cultivos que predominam no roçado é composto pela mandioca, milho e feijão, 

produtos básicos e indispensáveis na alimentação da família camponesa, que são consumidos 

e o excedente vendido para a obtenção de outras necessidades do grupo familiar. A mandioca 

é considerada um produto fundamental no roçado porque é a que mais se adapta à exigência 

do consumo familiar. Para o camponês a falta de mandioca para o consumo da família 

significa a ruína do grupo familiar, pois corre o risco de não se manter na condição de 

pequeno produtor: 

 

O cultivo da mandioca define o roçado, daí o fato de não se dispor dela e 
ter que recorrer a sua compra para o consumo ser considerado uma 
situação vergonhosa, visto que, nessas circunstâncias, desapareceria o 
caráter de alternância que a mesma possui. A falta de mandioca para o 
consumo familiar significa, para o pequeno produtor, ficar totalmente 
submetido às conjunturas externas a ele e, conseqüentemente, correr o 
risco de não ter possibilidades de manter-se na sua condição de pequeno 
produtor independente (HERÉDIA, 1979: 127). 
 

 
Esta autora analisa a produção da farinha de mandioca desde a preparação do roçado, 

a fabricação e sua comercialização na feira. A produção da farinha exige um bom volume de 

força de trabalho, por isso, dessa atividade participa toda a família. Se não fosse o trabalho 

familiar não teria como produzir, pois se pagar diaristas externos, o lucro da produção não 

compensa. Boa parte dos camponeses não possui casas de farinha e fazem a farinha nas casas 

de parentes ou vizinhos, onde pagam uma determinada quantia em dinheiro ou com uma parte 

da própria produção. Por último, Herédia (1979) coloca que o maior problema da família 
                                                 
8 Cf. Beatriz Maria de Herédia. A morada da vida: trabalho familiar de pequenos produtores no Nordeste do 
Brasil, 1979. 
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camponesa é a escassez de terras que, na maioria dos casos, proíbe o trabalho dos membros da 

família dificultando assegurar a subsistência do grupo doméstico. 

Em Sergipe, a formação das pequenas propriedades camponesas iniciou com os 

posseiros na ocupação das pequenas faixas de terras desocupadas nos limites das sesmarias e, 

posteriormente, nas terras devolutas dos latifúndios semi-explorados, cultivando os produtos 

de subsistência, com grande destaque para a produção de mandioca. Diniz (1996) aponta seis 

formas básicas de ocupação de forma legal, jurídica da terra em Sergipe: propriedade, a mais 

comum em todas as áreas; ocupação autorizada; posse; área arrendada; área em parceria; e 

área ocupada com pagamento renda-trabalho, forma indireta também mais comum. 

Ao analisar o campesinato de alguns municípios sergipanos, entre eles Ribeirópolis, 

Ellen F. Woortmann e Klaas Woortmann (1997) afirmam que a ausência da propriedade 

formal da terra por parte dos camponeses desencadeou um processo de expropriação, 

principalmente, a partir da lei de terras de 1850. Com a vigência da lei, parte dos camponeses 

passaram a ter acesso à terra somente através do arrendamento, formando as pastagens dos 

grandes proprietários e diminuindo as terras para a agricultura. A maioria dos pequenos 

produtores também reservam uma parte de seu sítio para a pecuária, criando algumas vacas 

como estratégias para garantir o  sustento do grupo familiar. Não se trata de uma pecuarização 

nos moldes e com os mesmos objetivos dos grandes produtores, o criatório do pequeno 

produtor é um meio de reprodução do campesinato e nas diversas áreas do Estado o camponês 

sempre está sendo obrigado a desenvolver uma atividade complementar para sobreviver: 

 

O gado é uma reserva, é um meio utilizado pelos camponeses com 
melhores condições para suprir as suas necessidades em períodos difíceis, 
principalmente em caso de doença ou quando do casamento de uma filha, 
sendo o chefe da família responsável por dar o ‘enxoval’. A Criação de 
gado é assim, uma forte estratégia de reprodução camponesa (SANTOS, 
1996: 55). 
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Para Antonello (2001) a família é a célula da reprodução camponesa. A produção é 

fruto do trabalho familiar e a mesma estará condicionada ao tamanho e à composição da 

família. Cada membro trabalha de forma que proporcione o equilíbrio entre trabalho/consumo 

atingindo o objetivo principal que é atender às necessidades do grupo familiar. Dessa forma, 

Antonello (2001) aproxima-se da análise de Chayanov ao afirmar que a família é a célula da 

reprodução camponesa. Outro aspecto interessante é que Alfrânio Raul Garcia Jr, Antonello, 

Ellen F. Woortmann e Klass Woortmann trabalham a divisão do trabalho familiar por gênero 

e faixa etária. Definem num sítio, os afazeres dos homens e das mulheres, como também a 

idade que cada um deve trabalhar ou deixar de trabalhar. Para Antonello (2001) o pai é o 

chefe da família, e o seu poder é justificado pela necessidade de fornecer aos filhos a 

orientação e comando das tarefas a serem desenvolvidas na unidade de produção para garantir 

a sobrevivência do grupo familiar. A figura paterna representa a pilastra do grupo e o saber 

camponês: 

 

Na estrutura patriarcal da família se encontra o cerne das micro-relações 
de poder que perpassam no grupo doméstico e a justificação do poder 
exercido pelo pai sobre o grupo. Esse poder é respaldado na necessidade 
de fornecer aos filhos a orientação e comando das tarefas a serem 
desenvolvidas na unidade de produção, necessária para subsistir e 
conservar a força familiar (...) (ANTONELLO, 2001: 47). 

  

Os produtos básicos da produção camponesa são a mandioca, o milho e o feijão, 

chamados por Diniz (1996) de “trinômio básico da lavoura sergipana”, sendo a mandioca 

apontada como a mais importante para o pequeno produtor. Ela consolidou-se no século XX e 

tem espaço garantido em quase todos os sítios camponeses. 

Segundo Diniz (1996), em Sergipe, os sistemas tradicionais de produção estão 

mudando através de uma estranha combinação de formas tradicionais de ocupação da terra 

com o uso de insumos industriais e tecnologia moderna. Todavia, uma técnica que persiste até 

hoje e não tem perspectiva de mudar é a plantação feita através do consorciamento de 
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produtos devido à falta de terras dos pequenos produtores, que de certa forma diminui a 

produção, mas permite a sua diversificação. Por outro lado, a agricultura sergipana tem dado 

grandes avanços na modernização do campo, porém desigual e atendendo sempre os grandes 

proprietários: 

 

A nível regional, essa modernização da pequena unidade produtora é bem 
expressiva. Considerando os estabelecimentos de menos de 50 hectares, 
Sergipe é o Estado que apresenta as mais elevadas percentagens de 
despesas com insumos modernos (...) estabelecimentos com mecanização, 
com uso de fertilizantes químicos e de defensivos, ficando apenas abaixo 
de Pernambuco na despesa com insumos modernos por hectare (...) 
(DINIZ, 1996: 127). 

 

 Em relação à comercialização da pequena produção camponesa em Sergipe, Diniz 

aponta quatro fluxos de comercialização da produção: a venda a cooperativas; a venda ao 

intermediário; a venda direta às indústrias ou a grandes distribuidoras e a venda nas feiras 

urbanas ou em pequenos mercados rurais. De todas estas formas, a maioria dos camponeses 

prefere vender aos atravessadores (intermediários), porque é uma venda rápida e o camponês 

não perde tempo na feira esperando a freguesia. 

Portanto, o que se tenta mostrar é que existe uma questão camponesa no Brasil. 

Mesmo que estes camponeses estejam subordinados ao capitalismo, procuram resistir e 

permanecer como categoria social. Por fim, vale lembrar que o nosso objeto de estudo são os 

camponeses dos municípios de Ribeirópolis e São Domingos-SE, que encontram na produção 

da farinha de mandioca a base de sua sobrevivência, e cuja análise será fundamentada através 

dos autores apresentados neste capítulo. 
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CAPÍTULO II 
 

PARA CONHECER RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS - SERGIPE 
 

2.1 – Aspectos históricos e geográficos 

Avançar em direção à construção do conhecimento não é uma tarefa 

fácil e possível de ser realizada sem esforço e muito menos trabalhar 

isoladamente com uma única ciência. Hoje, observa-se os estreitos laços entre a 

História e a Geografia na tentativa de compreender a atuação do homem, 

enquanto ser social, que ao longo do tempo imprime suas marcas na natureza, 

modificando-a e em especial no espaço. Para explicar o tempo, o historiador 

busca na Geografia a compreensão e a dinâmica do espaço, que é o substrato 

essencial da natureza e da reprodução do trabalho humano. O espaço e o tempo 

constituem-se nas categorias básicas da existência humana. Nesse sentido, para 

entender o nosso objeto de estudo faz-se necessário analisar a intervenção 

humana desde o momento da formação dos municípios estudados até os dias 

atuais que não é tarefa fácil devido à ausência de documentos escritos e, quando 

esses existem estão espalhados, ou até mesmo em locais de difícil acesso ao 

pesquisador. Todavia, quando não existem ou não tem acesso pode-se fazer uso 

da história oral com o objetivo de resgatar memórias como nascimento, 

desenvolvimento e decadência das sociedades estendidas no tempo e no espaço 

delimitado em linhas geográficas: 

 

O que nos interessa é o fato de que cada elemento muda seu 

papel e a sua posição no sistema temporal e no sistema 

espacial e, a cada momento, o valor de cada qual deve ser 
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tomado da sua relação com os demais elementos e com o todo 

(SANTOS, 1992: 09). 

 

A História do município de Ribeirópolis está inteiramente articulada 

com o município de Itabaiana. Segundo Carvalho (1973), a sesmaria de 

Itabaiana foi doada a Ayres da Rocha Peixoto, sendo o primeiro proprietário das 

Antigas Matas de Itabaiana e evidentemente das terras de Ribeirópolis. Os 

primeiros registros escritos mostram que a aglomeração humana nesta região 

processou por volta do século XVII, segundo se depreende nas cartas de sesmaria 

da Capitania de Sergipe Del-Rei divulgadas nas obras de Felisbelo Freire 

“História de Sergipe” e “História Territorial do Brasil”9. A semelhança racial e 

os costumes comprovaram que foram os mesmos povos que ocuparam a cidade 

de Itabaiana.  

Outras referências encontram-se nas obras de L.C. da Silva Lisboa 

“Corografia de Sergipe” (1896), e de Clodomir Silva “Álbum de Sergipe (1534-

1920). A primeira cita o povoado Saco do Ribeiro como um dos povoados de 

Itabaiana com uma relativa produção agrícola e pecuária, mas sem nenhuma 

referência especial; e a segundo mostra o Saco do Ribeiro localizado na sesmaria 

do Oratório com um movimentado comércio, sendo um dos principais povoados 

de Itabaiana. Dessa forma: 

 

A primeira referência histórica, de relativa importância, 

feita a essa região e que comprova a existência, ali, de 

adiantados vestígios de colonização, data de 1637, quando o 

Conde Bagnoulo, com o duplo interesse de assegurar a 

                                                 
9 Cf. Jurandyr Pires Ferreira. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. IBGE, 1959, p. 433. 
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subsistência das suas tropas que defendiam o território 

brasileiro contra a invasão holandesa e restringir, ao 

mínimo, as possibilidades dos invasores, autorizou a remoção 

de todo o gado existente em Sergipe, para o sul do Rio Real 

(FERREIRA, 1959: 433). 

 

           

Segundo Woortmann (1995), no século XIX muitos procuravam a 

região das “Matas de Itabaiana” fugindo das secas constantes que assolavam o 

Nordeste, as quais se somaram uma epidemia de varíola e depois um violento 

surto de cólera-morbis. Para essa região se dirigiram refugiados provenientes de 

Porto da Folha e do sertão da Bahia em busca das “matas frescas” que possuíam 

melhores condições climáticas, e dentre as povoações fundadas a partir desse 

movimento populacional está o povoado Saco do Ribeiro. 

A instalação do povoado está no fato de ser um local de passagem entre 

Itabaiana e Boca da Mata (Nossa Senhora da Glória), formando-se neste lugar 

fazendas de gado que se desenvolveram com a chegada de Manoel Zeferino, 

Fulgêncio Monteiro e Rosendo Monteiro de Sousa, conhecido como “Sinhozinho 

da Batinga” tido como fundador do povoado Saco do Ribeiro.  

Para Santos (1987) a escolha do nome do povoado é polêmica e 

controvertida, pois o nome emprestado ao município teria sido em homenagem a 

um certo Ribeiro que viveu num sítio localizado ao norte do cemitério municipal. 

Para alguns, esse Ribeiro era um cigano natural do Estado de Alagoas e para 

outros um provável criminoso oriundo do norte e que sempre carregava consigo 

um misterioso saco. Para alguns cheio de dinheiro, e para outros, uma arma 

para auto-defesa. Nesse sentido: 
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(...) A certeza de que era estranho à localidade, ninguém 

duvida, pois até hoje não se identifica qualquer família 

tradicional com esse sobrenome Ribeiro, sustentando a 

maioria que se tratava de um cigano natural do Estado de 

Alagoas, que habitualmente conduzia um saco em todas as 

circunstâncias e oportunidades. Se estava trabalhando ou 

mesmo bebericando em alguma bodega, nada o apartava 

desse misterioso saco (...) (SANTOS, 1987: 11). 

 

 

Em um certo dia, o misterioso homem do Saco bebeu alguns goles a 

mais e pendurou o saco numa árvore nas imediações da atual praça da Bandeira, 

e todos os que passavam por lá gritavam de forma curiosa “olha o saco do 

Ribeiro” e, no momento em que o povoado necessitou de um nome específico 

resolveram chamá-lo de “Saco do Ribeiro”. Até hoje, a dúvida sobre o que tinha 

dentro do saco, quem foi e de onde veio o Ribeiro persiste, como também, o 

motivo de homenageá-lo colocando o seu nome no povoado. Porém, no momento, 

esta é a única explicação que existe para mostrar a origem de Ribeirópolis, nome 

este que recebeu quando se tornou cidade, necessitando um estudo mais 

profundo no sentido desmistificar o nome Ribeiro.  

         Segundo Souza (1996), o povoado Saco do Ribeiro surgiu e ganhou um 

relativo povoamento graças ao comércio livre que existia nas feiras. Ele aponta 

que um dos únicos jornais da época, O Jornal de São Paulo (Frei Paulo), deixou 

registrado em 1927 a importância da feira na fundação e desenvolvimento do 
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povoado, como também a abnegação das pessoas que vieram de várias 

localidades comercializar seus produtos, principalmente de Itabaiana. 

Sua evolução política iniciou-se a partir de 1927, através da Lei 

Estadual Nº 997, de 29 de outubro do mesmo ano que criou o Distrito de Paz do 

Saco do Ribeiro pertencente ao município de Itabaiana e instalado solenemente 

no dia 04 de dezembro de 1927. Seis anos depois, o Interventor Federal em 

Sergipe, Major Augusto Maynard Gomes, chegou a conclusão de que o povoado 

Saco do Ribeiro apresentava as condições que permitiam a sua elevação à 

categoria de município: 

 

(...) A autonomia do município veio por força do Decreto 

Estadual número 188, de 18 de dezembro de 1933, dando ao 

mesmo a denominação de Ribeirópolis (...) O município foi 

solenemente instalado no dia 1º de janeiro de 1934, tendo 

sido o seu primeiro prefeito o Senhor Felino Bonfim, que foi 

nomeado pelo Interventor Federal de acordo com o que 

permitia o regime então vigente (FERREIRA, 1959: 434). 

 

 

Contudo, somente no dia 28 de março de 1938 a vila de Saco do Ribeiro 

foi elevada à categoria de cidade com o nome de Ribeirópolis, a partir do 

Decreto-lei de número 69 de mesma data que elevava todas as vilas de Sergipe, 

sede dos municípios, à categoria de cidade. O progresso do Saco do Ribeiro 

desencadeou-se devido à necessidade da descentralização da feira de Itabaiana, 

como também, aos obstáculos no deslocamento da população dos povoados mais 

distantes e que o acesso era bastante difícil. De início criaram uma feira em Cruz 
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do Cavalcante10 que veio a perder importância com a implantação da feira do 

Saco do Ribeiro, em 1914. Inicialmente ela foi instalada na rua do Campo, hoje 

praça Getúlio Vargas, e um ano depois foi mudada para a praça da Bandeira 

permanecendo até os dias atuais. Dessa forma: 

 

O declínio de Cruz do Cavalcante começou com a ascensão 

do Saco do Ribeiro, exatamente a partir do ano de 1914. 

Nesse ano, no mês de março, os habitantes do Saco do 

Ribeiro em sua totalidade religiosos, organizaram uma Santa 

Missão... No decorrer dessa celebração religiosa houve 

grande concentração humana e ao que parece surgiu daí a 

idéia da organização de uma feira na localidade (...) 

(SANTOS,1987: 14). 

 

 

No desenvolvimento do Saco do Ribeiro não se pode negar a atuação do 

cônego Vicente Francisco de Jesus, então vigário de Itabaiana, que teve uma 

atuação muito forte na região. O progresso da feira realizada às segundas-feiras 

deveu-se a participação de comerciantes de Itabaiana que passaram a se 

acomodar com casas de negócios nas imediações, destacando-se em principais 

personificações, os senhores Alfredo Góis, Felismino Passos e Antônio de 

Carvalho Nilo. Esse último provavelmente da Bahia abriu também uma filial em 

Cruz do Cavalcante, dirigida por Isaías Monteiro. Antônio Nilo percebendo a 

necessidade de acomodar o povo trouxe da cidade de Maruim um pedreiro 

chamado Pedro Magno e construiu, com recursos próprios, um barracão para 

                                                 
10 Atualmente corresponde a Cruz das Graças, povoado de Nossa Senhora Aparecida. 
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abrigar a feira e o povo. Esse mesmo pedreiro construiu as primeiras casas de 

platibanda, a Igreja Matriz, e ensinou o seu ofício à população. Depois chegou ao 

Saco do Ribeiro Henequim e Antônio Pina para fazer serviços de carpintaria e 

artes em geral11. 

          Desse lado, a formação das cidades depende da necessidade da população 

de se agrupar em torno de organismos e funções específicas. Suas origens podem 

estar relacionadas a vários fatores, como núcleos de colonização, fortificações, 

pouso de viajantes, atividades extrativas, militares, religiosas, etc. Surgem de 

forma espontânea ou previamente planejada. A cidade acaba se diferenciando 

do campo pela possibilidade do “trabalho livre”, ou seja, a liberdade de vender 

sua força de trabalho através dos ofícios. Então, a unidade produtiva é quem 

define o campo e a cidade. Nesse sentido: 

 

As cidades puderam formar-se graças a um determinado 

avanço das técnicas de produção agrícola, o qual propiciou a 

formação de um excedente de produtos alimentares. Com a 

existência deste excedente, algumas pessoas puderam 

dedicar-se a outras atividades, sendo a cidade, 

predominantemente, lugar de atividades não-agrícolas 

(SANTOS, 1998: 53).          

 

Nessa linha clássica de definição de cidade e da dinâmica urbana, principalmente 

nos classificados países subdesenvolvidos, partindo da teoria dos dois circuitos da economia 

urbana de Santos (2002), a questão dos mercados periódicos toma importância em nosso 

estudo. Dessa forma, nas décadas de 1950 e 1960 torna-se evidente a importância da feira 

                                                 
11 Cf. José Gilson do Santos. Pedaços de sua história. 1997. p. 15. 
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para o desenvolvimento de Ribeirópolis e do pequeno comércio local. Nessa época a 

influência dos itabaianenses diminui gradativamente, porque a maioria dos comerciantes e 

feirantes passam a ser do próprio município. Nesse período a feira era uma das mais 

freqüentadas da região, o abate bovino já ultrapassava cinqüenta reses. No setor industrial 

existiam algumas usinas de descaroçar algodão, fábricas de bebidas, sapatarias, serrarias e um 

grande número de casas de farinha. Segundo Fontes (1984) o algodão aos poucos desapareceu 

do solo sergipano devido à crise do sistema de produção que apresentava um rendimento 

muito pequeno, chegando a ser anti-econômico o seu cultivo. 

Segundo Wynne (1973), em Sergipe as décadas de 1950 e 1960 foram marcadas 

pela violência decorrentes das lutas políticas em todo o Estado. Todavia, em Ribeirópolis, as 

questões políticas passaram dos limites entre os grupos da União Democrática Nacional 

(UDN) liderados pelos Passos e do Partido Social Democrático (PSD) liderados pelos Cearás 

que resultou em muita discórdia, prisões e homicídios, inclusive o do prefeito em exercício 

Josué Modesto dos Passos em 7 de fevereiro de 1955, sendo a família Ceará acusada do 

crime. Essas disputas políticas causaram insegurança e intranqüilidade para toda a população 

decorrente de mortes, perseguições, e rixas entre os dois grupos políticos, presentes na 

memória da população até os dias atuais. Nesse sentido: 

 
 
Os comentários da época não tinham outro sentido (...) As perseguições se 
multiplicavam (...) o ambiente era realmente de terror. Ninguém 
conseguia se segurar. O instinto de vingança não tinha limite. O único 
caminho era a deserção (SANTOS, 1987: 57). 
 
 

Na década de 1970, o Estado brasileiro assegurou o processo de acumulação de 

capital e empenhou-se no desenvolvimento de um capitalismo dependente e excludente que 

refletiu na economia sergipana a partir da expansão do setor extrativo mineral em Sergipe. 

Segundo Almeida (1991, p. 94) nessa década “o setor secundário passa a ser responsável pelo 
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crescimento da economia estadual (...)”. Todavia, o município de Ribeirópolis ainda 

continuou sua economia baseada na agricultura e na pecuária com um comércio pouco 

desenvolvido e uma feira diversificada. Os reflexos da modernização do país foram visíveis a 

partir da implantação da energia elétrica vinda de Paulo Afonso e do calçamento da Praça da 

Bandeira. 

Atualmente, pelos dados do IBGE, o município de Ribeirópolis-Se integra a 

microrregião de Carira (figura 2), situado na Zona Oeste, área de transição do agreste com o 

sertão. Apresenta uma área de 263,0 Km², a sede municipal situa-se no paralelo 10º 32’ 26’’ 

de latitude sul e 37º 26’ 05’’ longitude oeste. Limita-se ao norte-nordeste com o município de 

São Miguel do Aleixo, ao leste-sudeste com Moita Bonita e Nossa Senhora das Dores; ao sul 

com Itabaiana; ao oeste com o município de Frei Paulo; e ao norte-noroeste com Nossa 

Senhora Aparecida. A sede municipal localiza-se no centro do território, ao norte da Serra do 

Saco, distando em linha reta 61 Km, e pela rodovia, 75 Km da capital do Estado. De acordo 

com o censo demográfico de 2000, o município possuía uma população de 15.439 habitantes, 

dos quais 65,4% residiam na zona urbana e 34,6% na zona rural.  

Seu território se apresenta dentro da unidade geomorfológica do pediplano 

sertanejo12, com um relevo plano com altitudes médias de 150 a 200 m. Possui um clima 

tropical de transição semi-árido, com chuvas em torno de 700 a 1000 mm anuais, contando 

com quatro a seis meses secos (outubro a março), e com uma certa concentração de chuvas 

entre abril e agosto. Apresenta uma temperatura média anual de 24,3°c. O solo é do tipo 

podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico, solos litólicos e solos eutróficos 

distróficos13. A vegetação é a caatinga e a capoeira, e sua rede hidrográfica integra a bacia do 

rio Sergipe.  

                                                 
12 Vide mapa da geomorfologia do município de Ribeirópolis em anexo A. 
13 Vide mapa da associação dos solos do município de Ribeirópolis em anexo B. 
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No que se refere à atividade econômica, desde a formação, o município 

de Ribeirópolis se fundamentou nas atividades agropecuárias com uma certa 

diversificação para cada região, sendo a mandioca o produto predominante com 

a produção da farinha. No setor industrial, atualmente, existe em funcionamento 

a Itabaiana Têxtil que se instalou no município na década de 1990, especializada 

na produção de fios de linha poliéster para fazer rede, tapete, etc,. Esta indústria 

utiliza um maquinário moderno e importado da Alemanha. A região não produz 

a matéria-prima, que é importada de São Paulo, Pernambuco e Ceará, e sua 

produção é vendida para todo o Nordeste, e ainda para os mercados de São 

Paulo e Santa Catarina. Para se instalar, a empresa ganhou do município a 

isenção de impostos por 10 anos e já renovou para mais 10. Além de terras 

baratas, 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 dela no município tendo como meio a 

superexploração da força de trabalho. Atrás destas vantagens econômico-

espaciais, recentemente instalou-se no município a Empresa de Calçados Azaléia 

a qual contribuiu ainda mais na migração intra-municipal14. Sendo um dos 

fatores do crescimento urbano de Ribeirópolis nos últimos anos. 

Apesar da concorrência do comércio e da feira de Itabaiana que 

ocasiona a fuga de capitais, o comércio de Ribeirópolis de um modo geral se 

apresenta pouco variado, mas de grande importância regional e local. A feira 

ainda é a grande impulsionadora do desenvolvimento de Ribeirópolis, atraindo a 

população dos povoados e de municípios vizinhos, como Nossa Senhora 

Aparecida, São Miguel do Aleixo, Frei Paulo e Moita Bonita.  

                                                 
14 Cf. Realidade que pode ser explicada através da pesquisa de campo 2005, onde constatamos um número 
considerável de jovens camponeses que se mudaram para a cidade com o objetivo de trabalhar na Azaléia. 
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No segmento de serviços, Ribeirópolis é bastante procurada pelas 

cidades vizinhas. Na área educacional, por exemplo, em face da educação 

pública municipal e estadual oferecer ensino médio e pré-vestibular concentra 

alunos de toda a região, e tem uma boa representação de alunos que concluíram 

o ensino nestas unidades, tanto nas faculdades particulares quanto na 

Universidade Federal de Sergipe, contribuindo para a evolução cultural do 

município e das cidades vizinhas. Destaca-se também a festa do padroeiro 

Sagrado Coração de Jesus, geralmente no último domingo do mês de outubro, e 

a festa de Santos Reis, no início de fevereiro, quando o grande destaque é o 

grupo folclórico Caretas, o maior símbolo cultural do município. 

No caso de São Domingos, apesar de ser um município recente não 

existe muitas fontes escritas sobre sua origem, tendo que recorrer a história oral 

e as poucas fontes escritas como a monografia de Maria Valdimeire de Lima 

Andrade, Memórias Urbanas de São Domingos (2002), rica em entrevistas15; o 

escrito de Adalberto Fonseca, História de Campo do Brito (1989), obra baseada 

em fontes arquivista, jornais de época, e principalmente em memórias; o artigo 

de Humberto Santos Fonseca, Cidade começou com a feira da pindoba (2002); e 

as separatas perfis municipais da Seplantec (2002).  

O primeiro núcleo de povoamento surgiu no século XVI com uma 

tentativa da Congregação São Domingos16 de catequizar os nativos desta região 

formando a fazenda Uberaba. Mas essa povoação não conseguiu se firmar 

devido aos obstáculos naturais como as chuvas constantes e a conseqüente 

                                                 
15 Cf. Monografia de conclusão do curso de História Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe no ano de 
2002. 
16 Conforme informações de Humberto Santos Fonseca a Edivânia Freire e publicada no Cinform: História dos 
municípios, 2002. Esta congregação era formada por religiosos que tinha como objetivo catequizar os nativos. 
Fato ocorrido em várias regiões do Brasil pelos jesuítas. 
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proliferação de doenças. No decorrer do tempo essa região voltou a ser povoada 

com base na atividade agrícola e na pecuária extensiva. 

Podemos observar que na história dos municípios geralmente o 

surgimento e o progresso de um novo município está ligado ao nome de alguém 

que luta pelo local. Na verdade esse desenvolvimento atende a própria 

necessidade de reforma do Estado brasileiro, fruto de políticas protagonizadas 

por governos como Getúlio Vargas que, a partir de 1930, começa a organizar e 

regulamentar o trabalho e a inserção do Estado nos segmentos de capital 

intensivo, como a industria de bens de capital, permitindo novas perspectivas 

para o desenvolvimento da economia nacional, regional e local. 

O município de São Domingos era integrado ao município de Campo do 

Brito. A idéia de sua fundação surgiu em 1924 com a Feira da Pindoba, iniciativa 

de José Curvelo da Conceição, residente do povoado Tapera, devido à longa 

distância percorrida pelos moradores daquela região para adquirir os produtos 

em Campo do Brito. O local da feira e da possível vila foi escolhido pelo 

intendente de Campo do Brito, Arnóbio Batista de Souza. A idéia do senhor 

Curvelo, de imediato não teve adesão da população, mas José Brasil, residente 

na estrada de Lagarto, hoje povoado Lagoa, concordou com a idéia e 

construíram as primeiras casas no local do novo povoamento. Nesse sentido: 

 

O ponto principal seria aquele que desse acesso a uma área 

denominada “As Matas”, ligando aos municípios de Lagarto 

e Campo do Brito. Nesse local existia um riacho conhecido 

por minador Sapucaia. Tendo José Curvelo e José Brasil 

construído aí as duas primeiras casas, hoje substituídas por 

novas construções (ANDRADE, 2002: 25). 
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A feira apresentou um certo progresso quando ampliou a venda de 

carne bovina, atraindo compradores e feirantes dos povoados vizinhos, e 

principalmente de Campo do Brito. As primeiras barracas foram cobertas por 

pindobas emprestando o nome ao povoado que passou a ser chamado de feira da 

pindoba. Todavia, com o sucesso da feira, os empregados do Barão de Simão 

Dias invadiram a localidade alegando que aquelas terras pertenciam ao barão. 

Já Antônio de Francilina afirmava que estas terras pertenciam aos seus pais e 

tinha o documento de domínio sobre a área. Essa questão foi resolvida com a 

construção de cinqüenta casas em regime de mutirão passando a povoação a ser 

reconhecida pelo então governador do Estado Maurício Graccho Cardoso, com o 

nome de Feira Nova, que exigiu a construção dessas casas para oficializar a vila. 

Dessa forma: 

 

(...) Tempos depois o intendente recebeu um telegrama do 

governador comunicando sua ida a Campo do Brito, e que 

iria até lá conferir a situação (...) O governador contou as 

casas até 50 e garantiu que a partir daquela data ninguém 

acabaria mais com aquela feira nova. Por causa disso, o 

nome do arraial passou a ser conhecido inicialmente como 

Feira Nova (FONSECA, 2002: 242).  

 

Segundo Andrade (2002), o povoado Feira Nova passou a ter uma certa 

relevância política em Campo do Brito chegando a eleger três representantes 

para o Legislativo municipal: José Mecenas Filho, Valdomiro Pereira dos Santos 

e Matias Timóteo Neto. Apesar das divergências partidárias recorreram ao 
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candidato a Deputado Estadual Francisco Vieira Paixão, filho de Campo do 

Brito, que em troca do apoio político da população do povoado deveria lutar 

pela sua emancipação. Todavia, o então candidato não conseguiu se eleger 

ficando na suplência. Mas, o projeto de criação do município foi apresentado 

pelo deputado de Ribeirópolis Baltazar Francisco dos Santos a pedido do 

suplente de Deputado. Para Fonseca (1989), a tarefa de criar novos municípios 

não era difícil devido a um dispositivo da Constituição de 1946 que determinava 

que 10% da arrecadação do imposto de renda deveria ser dividido entre os 

municípios brasileiros, podendo investir na saúde, na educação e na estrutura 

dos municípios. Nesse sentido: 

 

Os políticos acharam que era a hora de conseguir dinheiro. E 

a melhor maneira era multiplicar o número de municípios, 

dividindo-lhes os territórios. E assim, Campo do Brito, (...) 

teve seu território mutilado. Pedra Mole, Pinhão, 

Macambira, e por fim Feira Nova que passou a ser São 

Domingos (...) (FONSECA, 1989: 68). 

 

  

De acordo com a publicação Perfis Municipais (2002), a conquista da 

emancipação política de Feira Nova ocorreu no dia 21 de outubro de 1963 

através da Lei Estadual de número 1.213, com território desmembrado do 

município de Campo do Brito, criando dessa forma, o município de São 

Domingos, nome que recebeu em homenagem a antiga congregação e ao 

padroeiro São Domingos de Gusmão. Seu primeiro prefeito foi Valdomiro 

Pereira dos Santos. 
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De acordo com os dados do Censo Agropecuário do IBGE de 1995/96, São 

Domingos, integra a microrregião do Agreste de Itabaiana, (figura 2), situado na região oeste 

(agreste). Tem uma área de 102,3 Km², a sede municipal situa-se no paralelo 10º 47’ 31’’ de 

latitude sul e 37º 34’ 09’’ de longitude oeste. Limita-se com os municípios de Lagarto ao sul e 

ao sudoeste; Campo do Brito ao leste-nordeste; e Macambira ao oeste-noroeste, distando da 

capital 76 Km pela rodovia e 59 Km em linha reta. De acordo com o censo demográfico de 

2000, o município possuía uma população de 9.260 habitantes, dos quais 57,8% residem no 

campo e 42,2% residem na cidade, apresentando um certo equilíbrio rural-urbano. 

O município de São Domingos possui um clima do tipo megatérmico seco e sub-

úmido com pequeno ou nenhum excesso de água, com uma precipitação média anual de 

1.170,0 mm e uma temperatura de 24,0ºc, e o período chuvoso vai de março a agosto. Sua 

vegetação é a capoeira, caatinga, campos limpos e sujos. Sua hidrografia é formada pela bacia 
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FIGURA 2 
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 do rio Vaza-Barris. O relevo é dissecado do tipo crista, colina e tabular17 que possui 

aprofundamento de drenagem variando de muito fraca a fraca e extensão máxima de 750m, 

com área de preservação nas encostas da serra da Miaba. Seu solo é Litólico Planasol e 

Litólicos Eutróficos Distróficos18. 

A base econômica do município é a atividade agropecuária. Os produtos básicos são 

a mandioca, o milho e o feijão, sendo a mandioca o principal produto, articulado com o 

beneficiamento da farinha que chega a ser uma das maiores do Estado de Sergipe. Em São 

Domingos encontra-se inúmeras casas de farinha espalhadas por todos os povoados que ocupa 

o trabalho da maioria da população com grande destaque para os povoados Lagoa, Tapera, 

Saco, Mulungu e Mangabeira. Quando falta a matéria-prima (mandioca) esta é importada de 

outros municípios sergipanos, da Bahia e até de Minas Gerais para beneficiar a farinha que é 

comercializada em Itabaiana, além de ser exportada para outros Estados como Bahia, Alagoas 

e São Paulo. 

No setor pecuarista destaca-se a criação de gado seguida de ovino, suíno e aves. No 

setor industrial destacam-se as casas de farinha que alcança um número aproximadamente de 

duzentas unidades, algumas cerâmicas e pedreiras. O setor comercial apresenta-se pequeno e 

com pouca diversidade com algumas lojas, supermercados, armarinhos, etc., com destaque 

para a feira realizada aos sábados que continua atraindo pessoas dos povoados e de várias 

localidades. A feira é formada por feirantes do próprio município, dos municípios vizinhos e 

principalmente de Campo do Brito. Todavia, a feira e o comércio local sofrem com a 

concorrência do comércio e da feira de Itabaiana, também realizada aos sábados, e que, por 

ser mais desenvolvida, atrai a população das cidades vizinhas ocorrendo certo esvaziamento 

em São Domingos que se estabelece como feira de pequeno porte. Esse problema é enfrentado 

por todos os municípios vizinhos de Itabaiana por ela ser um centro regional. Dessa forma: 

                                                 
17 Vide mapa da Geomorfologia do município de São Domingos em anexo C. 
18 Vide mapa da associação dos solos do município de São Domingos em anexo D. 



 68 

A idéia de centralidade sugere que alguns lugares possuam mais atrativos, 
em decorrência da maior variedade de produtos e serviços de que 
dispõem. E, nesse contexto, os mercados periódicos têm grande 
importância, porque aumentam o limiar da cidade (...) (SCOOTT, 1972: 
322). 
 

Geralmente as pessoas procuram nas feiras e nos lugares maiores soluções para 

problemas administrativos, judiciários, assistência médica, serviços bancários, etc. A feira é 

utilizada também como lazer, sobretudo pela população da zona rural e de cidades vizinhas.  

No cotidiano cultural do município destacam-se a festa de Reis e principalmente a 

festa do padroeiro “São Domingos de Gusmão” que atrai muitos fiéis para homenagear o 

santo padroeiro. Não se pode deixar de registrar, também as riquezas naturais existentes no 

município como a Serra da Miaba, um dos pontos mais altos do Estado. 

 

 

2.2 – Aspectos da estrutura fundiária 

 

Atualmente o mundo está sendo redesenhado e todos os aspectos da vida humana 

são influenciados pelo processo de internacionalização do capital que se consolida e carrega 

consigo suas próprias contradições. No campo o avanço capitalista produz violentas 

transformações, deixando quase sempre os camponeses desprovidos dos meios de produção. 

No Brasil, e Sergipe em particular, percebemos claramente essas transformações que 

provocam o desenvolvimento desigual e combinado do espaço agrário e a conseqüente 

expropriação dos camponeses decorrentes da herança histórica da rigidez fundiária e seu novo 

processo de inserção do capital. Segundo Oliveira (2001, p. 18): 

 
O desenvolvimento capitalista se faz movido pelas suas contradições. Ele 
é portanto, em si, contraditório e desigual. Isto significa que para seu 
desenvolvimento ser possível, ele tem que desenvolver aqueles aspectos 
aparentemente contraditórios a si mesmo (...). 
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Dessa forma, tento explicar neste trabalho as contradições geradas pelo capital no 

espaço agrário sergipano recortando a microrregião do agreste de Itabaiana, inserindo 

Ribeirópolis como município de transição do agreste com o sertão, e comparando com São 

Domingos, localizado no centro do agreste, por apresentarem características comuns e 

contraditórias, como a concentração fundiária e a produção da mandioca com a ulterior 

produção da farinha como forma de resistência e sobrevivência do campesinato. 

Os municípios de Ribeirópolis e São Domingos deveriam apresentar uma melhor 

distribuição da terra por fazerem parte do agreste, onde historicamente a presença do 

minifúndio ou da pequena propriedade foi marcante, mas se inserem no processo de 

estruturação do espaço agrário sergipano apresentando uma economia voltada para atender os 

interesses dos grandes proprietários e do mercado capitalista. 

As pequenas propriedades sempre existiram subordinadas a grande propriedade, 

sendo fornecedores de produtos de subsistência, força de trabalho e até a própria terra para a 

expansão e acumulação capitalista. Nos dois municípios em tela, a produção agrícola ao longo 

do tempo perdeu espaço para a pecuária, que exige áreas de pastagens cada vez maiores, e 

imprimindo aos dois municípios a contraditória concentração fundiária ocasionando a 

expropriação e o empobrecimento do campesinato. Dessa forma, paralelo ao desenvolvimento 

das fazendas de gado, a propriedade camponesa se desenvolveu, persiste, e tem uma relativa 

importância no conjunto da estrutura agrária municipal, o que torna o processo de apropriação 

do espaço de forma contraditória. Segundo Oliveira (1998, p. 15): 

 

O processo contraditório da expansão da agricultura fez com que os 
setores capitalistas no campo optassem principalmente pela pecuária 
bovina (corte e leite), e pelas culturas da cana-de-açúcar, soja, arroz, 
laranja e, em escala menor, pelo trigo, cacau, café, etc. Enquanto isso, as 
pequenas unidades camponesas têm sido responsáveis diretas pela maior 
parte do volume de produção de alimentos da população e de várias 
matérias-primas industriais (...). 
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Analisando a distribuição dos estabelecimentos por extrato de área a partir de dados 

coletados nos Censos Agropecuários do IBGE dos anos de 1975, 1985, 1995/96 nos dois 

municípios estudados, encontramos dados importantes para serem apresentados e discutidos 

neste trabalho, afirmando a forte concentração fundiária ocorrida através do desenvolvimento 

contraditório do capital. No município de Ribeirópolis (Tabela 1), notamos uma redução do 

número de estabelecimentos de menos de 1 ha, e permanecendo até as propriedades de 10 a 

menos de 20 ha. Nas propriedades de 20 a menos de 50 ha, o número de estabelecimentos 

sofreu uma pequena alteração. Porém o número das propriedades acima de 50 ha apesar de 

uma certa queda em 1985, aumentou de forma considerável em 1996. Porém, vale ressaltar 

que em Ribeirópolis não existem propriedades acima de 500 hectares. Elas são em torno de 

200 a menos de 500 ha. Quanto a área média das propriedades, ocorreu um aumento 

insignificante nas unidades de menos de 1 a 10 ha, um certo equilíbrio nas propriedades entre 

10 e 20 ha e um aumento considerável da área das propriedades acima de 50ha.  

No município de São Domingos (Tabela 1), percebemos um aumento no número de 

estabelecimentos e da área entre 1975 e 1985 e uma redução em 1996 nos estabelecimentos de 

menos de 1ha, permanecendo até as propriedades de 10 a menos de 20 ha. Nos 

estabelecimentos de 20 a menos de 50 tivemos uma queda progressiva no número e na área 

das propriedades. Todavia, o número e a área das propriedades de 50 e mais ha teve um 

considerável aumento mostrando o elevado índice de concentração fundiária no período 

estudado. 
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TABELA 1 
 

MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SAÕ DOMINGOS 
DISTRIBUIÇÃO POR EXTRATO DE ÁREA E ÁREA MÉDIA DOS ESTABELECIMENTOS 

1975/1985/1995/96 
 

MUNICÍPIOS RIBEIRÓPOLIS SÃO DOMINGOS 
Anos 1975 1985 1995/96 1975 1985 1995/96 

Grupos de área 
(ha) 

Nº 
Est. ha Área Média 

(ha) 
Nº 

Est. ha Área Média 
(ha) 

Nº 
Est. ha Área Média 

(ha) 
Nº 

Est. ha Área Média 
(ha) 

Nº 
Est. Há Área Média 

(ha) 
Nº 

Est. ha 
Área 

Média 
(ha) 

Menos de 1 1183 641 0,54 1331 621 0,47 697 354 0,51 698 413 0,59 1410 580 0,41 1019 432 0,42 
1 ---------- 2 344 491 1,42 328 468 1,43 262 381 1,45 274 397 1,45 286 400 1,40 265 371 1,40 
2 ----------- 5 335 1050 3,13 339 1091 3,28 269 885 3,29 176 556 3,16 184 540 2,93 153 466 3,06 
5 ---------- 10 223 1616 7,25 233 1674 7,18 186 1353 7,3 67 468 6,98 79 548 6,94 68 492 7,23 
10 -------- 20 199 2830 14,2 196 2849 14,5 147 2008 13,60 39 560 14,36 53 727 13,72 39 542 13,90 
20 -------- 50 174 5193 29,8 182 5741 31,5 181 5684 31,4 36 1089 30,25 22 684 31,09 18 559 33,28 

50 e mais 94 9623 102,4 68 4621 67,9 88 9476 107,7 23 3653 158,83 29 4320 148,96 38 7193 189,42 
 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1975, 1985, 1995/96 
Nº Est.: Número de Estabelecimentos 
ha: hectare 
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Segundo Lima (2004, p. 41) “os padrões de classificação das propriedades rurais, 

imóveis rurais e estabelecimentos agrícolas no Brasil diferem em nível de instituições como 

de pesquisadores”. Existem classificações de instituições oficiais19 que são ineficientes para a 

realidade sergipana, e não servindo também para analisar o nosso objeto de estudo. Dessa 

forma, pelo conhecimento da região estudada e a partir da observação das propriedades na 

pesquisa de campo (2005) nos dois municípios estudados, como medida metodológica 

utilizou-se (de menos de 1 a 10 ha) para as propriedades camponesas, (10 a menos de 50ha) 

para as médias propriedades e (50 e mais ha) para as grandes propriedades. Analisando os 

dados dos censos agropecuários do IBGE de 1975, 1985, 1995/96, o percentual do número e 

da área das propriedades nos municípios estudados, constatamos que no município de 

Ribeirópolis (figuras 3 e 4), no ano de 1975, o percentual do número dos estabelecimentos 

camponeses correspondiam a 81,7% ocupando uma área de 17,7%. As consideradas médias 

propriedades correspondiam a 14,6% e ocupavam uma área de 37,4%. As grandes 

propriedades correspondiam a 3,7% ocupavam uma área de 44,9%, afirmando a concentração 

fundiária. Em 1985, o número das propriedades camponesas correspondia a 83,3% e 

ocupavam uma área de 22,6% da área total ocorrendo um certo aumento no número e na área 

das propriedades. As médias correspondiam a 14,1% e ocupavam uma área de 50,3% e, 

apesar do número das grandes propriedades corresponder a 2,6% ocupava 27,1% da área total. 

No ano de 1995/96, percebemos que no município de Ribeirópolis a concentração da terra 

aumentou de forma considerável, pois 77,3% das propriedades são camponesas, ocupavam 

apenas 14,8% da área total. O número das consideradas médias propriedades correspondeu a 

17,9% e ocupavam uma área de 38,2%. As consideradas grandes propriedades correspondiam 

a 4,8% e ocupavam 47% da área total. Dessa forma, fica evidente a alta concentração 

                                                 
19 O critério de classificação da DEAGRO é um exemplo dessa realidade, pois considera como muito pequena a 
propriedade de 10 hectares; a pequena de 10 a menos de 100 hectares; a média de 100 a menos de 1000 hectares; 
e grandes acima de 1000 hectares. Todavia para os municípios de Ribeirópolis e São Domingos o tamanho das 
áreas é um exagero, pois não existem, por exemplo, em Ribeirópolis propriedades acima de 500 hectares. 
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fundiária como mostra também o cálculo do coeficiente de Gini de 0,760, uma concentração 

considerada muito forte, gerando a expropriação e o empobrecimento do campesinato no 

município de Ribeirópolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

No município de São Domingos a concentração fundiária se agravou ainda mais 

(figuras 5 e 6). No ano de 1975, o número das consideradas propriedades camponesas 

correspondia a 92,5% e ocupavam 25,7% da área total. As médias propriedades 

correspondiam a 5,7% e ocupavam uma área de 23,1%. Já as grandes propriedades 
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correspondiam a 1,8% e ocupavam 51,2% da área total. Em 1985, as propriedades 

camponesas correspondiam a 95% e ocupavam 26,5% da área total. As médias correspondiam 

a 3,6% e ocupavam 18,1% da área total. Enquanto o número das grandes propriedades caiu 

para 1,4%, mas subiu em sua área total para 55,4%. Em 1995/96, o número das propriedades 

consideradas camponesas correspondia a 94%, porém, só ocupavam 17,5% da área total. As 

consideradas médias propriedades correspondiam a 3,6% e ocupavam uma área de 11,0%. Já 

as grandes propriedades apesar de corresponder apenas a 2,4% ocupam uma área de 71,5% 

ficando evidente a violenta concentração fundiária que pode ser observada também através do 

cálculo do coeficiente de Gini no município de São Domingos que é de 0,873 que indica uma 

distribuição com altíssima concentração fundiária.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 
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Segundo Oliveira (2001) a concentração fundiária tem suas raízes históricas e 

quanto mais o capitalismo avança produz contraditoriamente a existência da pequena 

propriedade, que em Ribeirópolis e São Domingos persistem através do trabalho familiar, 

cultivando a mandioca, o milho e o feijão. Sendo a mandioca a matéria prima para a produção 

da farinha, produto básico da permanência, sobrevivência e reprodução do trabalho camponês 

que possuem de menos de 1 a 10 hectares. Dessa forma: 

 

A família é composta por integrantes que podem, sob a ótica econômica 
ser dividida entre trabalhadores diretos e consumidores, cada núcleo 
familiar camponês, atravessa diversas fases na sua evolução; de modo que 
a relação consumidores/trabalhadores se altera, à medida que a família 
muda a sua composição em faixas de idade e se engaja no processo 
produtivo (...) (COSTA, 1992: 41). 
   

A concentração fundiária a partir do avanço capitalista analisado acima ocorreu em 

face da necessidade do capital de ampliar as pastagens para a criação de gado, atendendo a 

uma economia que tem como objetivo produzir excedentes ocasionando a expropriação e o 

empobrecimento dos camponeses. Para Martins (1996, p. 21) “a produção capitalista de 

relações não-capitalistas de produção expressa não apenas uma forma de reprodução ampliada 

do capital, mas também, a reprodução das contradições do capitalismo (...). 

Comparando a produção bovina com a produção de mandioca, milho e feijão em um 

período de 20 anos nos dois municípios observa-se um elevado aumento na produção bovina 

em detrimento da produção vegetal. Segundo Woortmann (1995) desde cedo a propriedade 

camponesa nessa região se defrontou com o avanço das fazendas pecuaristas.  

No município de Ribeirópolis (figura 7), em 1975, o município colheu 582 toneladas 

de milho. No ano de 1985 colheu 1060 toneladas, mas em 1995/96 diminuiu para 859 

toneladas. Uma redução de 19% da produção total. O feijão colhido em 1975 foi de 210 

toneladas. No ano de 1985 colheu 139 toneladas e em 1996 nada foi colhido. Acredita-se que 

em decorrência de fatores climáticos, a produção acabou sendo destinada ao consumo interno 
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das famílias e não foi informado ao IBGE. A produção da mandioca em 1975 correspondeu a 

8.096 toneladas. Em 1985 produziu 7.885 toneladas. E no ano de 1996 produziu 4.286 

toneladas, apresentando uma queda acentuada de 46% da produção total. No ano de 1975 o 

rebanho bovino do município de Ribeirópolis informado ao IBGE foi de 13.509 cabeças. No 

ano de 1985 decorrentes das secas da década de 80 o rebanho bovino caiu para 11.599 

cabeças. Já em 1996 a produção bovina passou para 13.805 cabeças apresentando um 

crescimento de 19% em um período de dez anos.  

Então, a presença do capital acabou interferindo na produção vegetal e ampliando a 

produção de bovinos, como também, outros fatores contribuíram para essa realidade como, as 

variações climáticas, uso intensivo do solo, doenças, variações nos preços dos produtos no 

mercado, etc., que mostraremos no 3º, 4º e 5º capítulos. Presença esta materializada no ciclo 

de realização do capital desde a produção até a circulação.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

 

No município de São Domingos (figura 8), no ano de 1975 colheu 54 toneladas de 

milho. No ano de 1985 tivemos um aumento e colheu 80 toneladas e em 1996 uma queda para 

73 toneladas. O feijão colhido em 1975 foi de 105 toneladas e de forma radical caiu para 9 

toneladas em 1985. Já no ano de 1996 subiu para 80 toneladas. Acredita-se que a queda em 

FIGURA 7 
MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

ORIENTAÇÃO DA AGRICULTURA 
 

8096 

582

13509 

1060 
139 

4286

859

13805 

210 

7885 

11599 

0
0

2000 
4000 
6000 
8000 

10000 
12000 
14000 
16000 

Mandioca Milho Feijão Bovinos

1975 
1985 
1995/96 



 77 

1985 tenha ocorrido devido a fatores climáticos. A produção de mandioca em 1975 foi de 

7.879 toneladas, tendo um aumento muito considerável em 1985, pois o município colheu 

15.133 toneladas. Já em 1996 tivemos uma queda acentuada, pois o município produziu 

apenas 6.674 toneladas. Em relação ao rebanho bovino em 1975 foi informado ao IBGE 3.266 

cabeças. No ano de 1988 subiu para 3.543 cabeças e em 1996 passou para 3.892 cabeças 

apresentando progressivo aumento na produção de 19,1% no período analisado. 

Para Diniz (1996) a pecuarização é nítida e muito forte até entre os camponeses. O 

aumento da produção bovina se dá também através das pequenas propriedades que são 

obrigadas a criar algumas cabeças de gado para atender algumas necessidades do grupo 

familiar e conseqüentemente do capital. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

 

Em relação à utilização das terras durante o período de 1975, 1985, 1996 no 

município de Ribeirópolis (tabela 2) tivemos um pequeno aumento das lavouras permanentes 

de 0 a 5% e uma redução nas lavouras temporárias principalmente entre 1975 a 1996, de 13% 

para 9,7%. Nas pastagens naturais tivemos um aumento considerável que de 23,7% caiu para 

21,1% e em 1996 subiu para 36,1%. Isso pode ser explicado pela falta de recursos dos 

proprietários menos capitalizados e de camponeses para fazer os pastos sendo obrigados a 
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permanecer com as pastagens naturais. Já as pastagens plantadas mostram uma nítida 

diminuição. Passando de 60,2% em 1975 para 59,8% em 1985 e uma queda considerável para 

43,0% em 1996. Em relação às matas e florestas tivemos um aumento considerável de 0,2% 

para 3,4% e em 1996 para 7,9%, decorrente da falta de recursos de muitos produtores que não 

tem capital necessário para tocar as terras pela diminuição da família e da força de trabalho, 

como também a necessidade de preservar parte das matas para retirar madeira e outras partes 

para reserva obrigatória exigida pelo IBAMA. Nas terras produtivas não-utilizadas ocorrem 

os mesmos fatores. Já as terras em descanso permanecem quase intocáveis. 

No município de São Domingos (tabela 2), tivemos uma certa estabilidade das 

lavouras permanentes entre 1975 e 1985, e uma queda em 1996. E um elevado aumento das 

lavouras temporárias. Nas pastagens naturais tivemos um considerável aumento nesse período 

de 28,7% para 42,6%. E conseqüentemente uma redução considerável nas pastagens plantadas 

de 46,2% para 15,6%. Em relação às matas e florestas tivemos uma variação com uma queda 

em 1985 e um crescimento em 1996. As terras em descanso aumentaram em 1996 e as 

produtivas não utilizadas sofreram uma pequena variação. 

 
TABELA 2 

 
MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS 
1975/1985/1995/96 

 

Municípios Ribeirópolis São Domingos 
Anos 1975 1985 1995/96 1975 1985 1995/96 

Lavouras permanentes 0,0% 0,2% 0,5% 1,9% 2,0% 1,8% 
Lavouras temporárias 13% 13,2% 9,7% 15,1% 16,4% 30,7% 
Pastagens naturais 23,7% 21,0% 36,1% 28,7% 13,4% 42,6% 
Pastagens plantadas 60,2% 59,8% 43,0% 46,2% 63,5% 15,6% 
Matas e florestas 0,2% 3,4% 7,9% 7,5% 1,9% 5,7% 
Terras em descanso 0,0% 2% 1,1% 0,2% 0,4% 3,3% 
Terras produtivas não utilizadas 2,9% 0,4% 1,7% 0,4% 2,4% 0,3% 
 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 
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Outro elemento importante da estrutura fundiária é a moradia do proprietário, pois 

morando na propriedade teoricamente o proprietário pode explorar de forma mais racional a 

sua terra. Analisando os dados dos censos agropecuários do IBGE, 1975, 1985, 1996 sobre o 

município de Ribeirópolis (figura 9) percebemos que existiu um certo crescimento da moradia 

fora do estabelecimento. De um modo geral quase 60% dos proprietários moram fora do 

estabelecimento. Esses proprietários passaram a morar na cidade devido a falta de saneamento 

básico, energia elétrica, água encanada, e principalmente segurança. Algumas melhorias para 

os povoados de Ribeirópolis chegaram muito tarde como a energia elétrica e o calçamento em 

alguns dos principais povoados. 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

 

O município de São Domingos (figura 10) apresenta-se no ano de 1975 com uma 

percentagem maior de proprietários morando no estabelecimento. Fato positivo para esta 

época mas que não permanece em 1985 e 1996, onde a maioria dos proprietários passam a 

morar fora do estabelecimento chegando em 1996 a 53,9%. Todavia, o município se apresenta 

com poucos povoados, mas bem povoado apresentando um certo equilíbrio entre a população 
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da cidade e dos povoados. Esse fato ocorre porque algumas melhorias como água encanada e 

energia elétrica foram instaladas há décadas e, quando o camponês não mora na propriedade, 

mora no povoado mais próximo. 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

 

Nos municípios de Ribeirópolis e São Domingos a propriedade individual da terra 

predomina tanto no número de estabelecimentos quanto na área total. De acordo com a (tabela 

3), observa-se que no município de Ribeirópolis no período de 1975 a 1996, tivemos um 

aumento tanto no número de estabelecimentos como na área explorada pelos proprietários. 

Em 1996 os proprietários exploravam 75,8% dos estabelecimentos e 97% da área total. A 

categoria arrendatário no mesmo período estudado, sofreu um decréscimo passado de 14,8 em 

1975 para 11,8 em 1996 e um aumento da área total de 1% para 7%. A categoria parceiro não 

apresenta qualquer relevância. Já a categoria ocupante chegou a ocupar 25,8% dos 

estabelecimentos em 1975 e caiu para 12,2% em 1996. A área ocupada subiu de 2,2% para 
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2,3% da área total. Essa categoria também não exerce influência no conjunto do número da 

área total do município. 

No município de São Domingos (tabela 3) observa-se no período de 1975, 1985, 

1996 uma queda no número de estabelecimentos e no conjunto da área total explorada pelos 

proprietários. Em 1975 os proprietários exploravam 86,6% dos estabelecimentos e uma área 

de 98,4%. Já em 1996, passaram a explorar 77,2% dos estabelecimentos e uma área de 80,3% 

da área total. A categoria arrendatários no mesmo período analisado sofreu um decréscimo no 

número dos estabelecimentos de 4,1% em 1975 para 1,7% em 1996. E uma queda da área 

total de 0,4 para 0,2%. Esta categoria não tem muita importância no município. A categoria 

parceiro não apresenta qualquer relevância aparecendo apenas no ano de 1996. Já a categoria 

ocupante sofreu um certo aumento no período estudado que em 1975 apresentava 9,3% dos 

estabelecimentos passando para 18,5% em 1996 e aumentando também sua área de 1,2% para 

19,2% da área total. 

Dessa forma, existe tanto em Ribeirópolis quanto em São Domingos uma grande 

exploração da terra pelos proprietários, enquanto a área explorada por arrendatários, parceiro 

e ocupante é pequena. Em pesquisa de campo realizada em 2005 constatamos que existiu um 

aumento nos dois municípios estudados pelo arrendamento devido à falta de terras, e os 

camponeses com o objetivo de aumentar a sua produção e atender as necessidades da família 

por falta de terras cultiváveis arrendam terras dos vizinhos e/ou dos médios e grandes 

proprietários. O contrato que prevalece é o verbal e muitos direitos desses contratantes são 

lesados pela falta do conhecimento dos seus direitos tutelados em lei civil. Todavia, o correto 

era estabelecer um contrato solene registrado em cartório que regula todo o processo de 

arrendamento. Onde o arrendatário passa a ter a posse, o uso e o usufruto da terra com mais 

segurança e certeza de que ambas as partes vão cumprir o acordo. Observamos que o  
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TABELA 3 
MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 

CONDIÇÃO DO PRODUTOR POR ESTABELECIMENTO E POR ÁREA 
1975/1985/1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 
Est.: Estabelecimento 
ha: Área 

Municípios Ribeirópolis São Domingos 
Anos 1975 1985 1995/96 1975 1985 1995/96 

Estabelecimentos Est. % ha % Est. % ha % Est. % ha % Est. % ha % Est. % ha % Est. % ha % 
Proprietário 59,4 96,8 61,5 97,7 75,8 97 86,6 98,4 62 95,6 77,2 80,3 
Arrendatário 14,8 1,0 12,5 0,8 11,8 0,7 4,1 0,4 6,4 0,9 1,7 0,2 
Parceiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,3 
Ocupante 25,8 2,2 26 1,5 12,2 2,3 9,3 1,2 31,6 3,5 18,5 19,2 
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arrendamento baseado no acordo verbal na maioria das vezes provoca perdas principalmente 

para o arrendatário, caso a colheita se prolongue, o proprietário obriga o arrendatário a 

desocupar a terra. Se o contrato fosse solene não aconteceria isso, pois no art. 95 do Estatuto 

da Terra, o prazo final de arrendamento rural deve ser determinado pelo fim da última 

colheita. Caso a colheita se prolongue, o contrato também será prolongado. Dessa forma: 

 
Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a 
colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No 
caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-
se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação 
(BRASIL, 1964, Art. 95, I) 
 

 

A falta de conhecimento e a burocracia acabam criando problemas ao trabalhador 

rural, como também, a tradição muito forte da palavra do homem do campo que para muitos 

ainda vale mais que as palavras escritas. Quebrar um acordo verbal para esses homens de 

“palavra” é o mesmo que perder a dignidade e de ser uma questão de grande valor moral. 

Com relação ao pessoal ocupado no período estudado, podemos verificar no 

município de Ribeirópolis e São Domingos (tabela 4) uma diminuição do número do pessoal 

não-remunerado e um aumento do trabalho permanente e temporário que pode ser explicado 

pela necessidade que o capital impõe aos camponeses de complementar a renda através do 

trabalho alugado. Na verdade, o trabalho permanente pode ser explicado pelo aumento das 

fazendas de gado que exigem peões trabalhando o ano inteiro. Já o temporário tivemos 

variações porque esses trabalhadores são incorporados a partir da necessidade no período de 

plantio e colheita e formação de silos com os produtos agrícolas necessitando um volume 

maior de força de trabalho. 

Na pesquisa de campo percebe-se que muitos proprietários negam a existência de 

trabalhadores permanentes e temporários em suas propriedades. Esse fato ocorre devido ao 

medo de pagar alguns direitos a esses trabalhadores que não possuem carteira assinada nem 
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contrato de prestação de serviço. E atualmente o Ministério do Trabalho está intensificando a 

fiscalização e por isso eles negam as informações ou divulgam um número menor de 

contratação de trabalhadores. 

 
TABELA 4 

 
MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 

PESSOAL OCUPADO 
1975/1985/1995/96 

 

 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1975, 1985, 1995/96. 

 

Portanto, a partir da análise dos dados do IBGE e das observações através da 

pesquisa de campo 2005, podemos observar no período estudado características da estrutura 

fundiária de Ribeirópolis e São Domingos, fundamentais para a análise desses dois 

municípios, comprovando a histórica concentração fundiária e contraditoriamente a 

persistência das unidades de produção camponesas mesmo subordinadas ao capital. 

Municípios Ribeirópolis São Domingos 
Anos 1975 1985 1995/96 1975 1985 1995/96 

Não remunerados 6.065 5.718 4.384 3.496 4.708 3.971 
Permanentes 86 68 103 14 23 44 
Temporários 310 976 365 187 55 548 
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CAPÍTULO III 
 

EM BUSCA DO ENTENDIMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

CAMPONESA 

 

3.1 – A terra e seu afeto 

 

Na literatura brasileira em relação a Questão Agrária encontramos vários trabalhos 

que analisam a subordinação das populações pobres do campo aos senhores da terra e do 

poder, tornando-se evidente a presença da propriedade camponesa no tempo e no espaço. Para 

Garcia Júnior (1983), a grande propriedade sempre conheceu em sua periferia um 

campesinato que se formou ocupando áreas de terras menos férteis e produzindo os produtos 

de subsistência através do uso do trabalho familiar. Na verdade, esses camponeses sempre 

estiveram subordinados ao sistema capitalista de produção, fornecendo força de trabalho, 

matéria-prima e até a própria terra para a realização da expansão capitalista, produzindo e 

reproduzindo a contraditória e histórica concentração fundiária. A propriedade camponesa no 

modo de produção capitalista sempre vai existir subordinada ao capital porque ela é 

necessária à sua expansão. Por outro lado, os camponeses lutam para viver no campo, onde a 

propriedade da terra passa a ser a garantia de sobrevivência e permanência no campo 

existindo um apego a terra como meio de liberdade e autonomia. Nesse sentido: 

 
(...) A terra é garantia, é certeza, é a vontade, o sonho de mudar, a 
negação da exploração da submissão. Em toda a sua vontade há uma 
recusa constante de ser empregado. O trabalho assalariado é a negação 
desta autonomia, logo, o amor à terra está ligado à sua condição de vida 
nesta terra; enquanto há condição de apropriação, há a resistência à 
sujeição do trabalho ao capital (...) (CONCEIÇÃO, 1991:129-30). 
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Em relação à questão jurídica e legal da propriedade da terra, Diniz (1996) aponta em 

Sergipe seis formas básicas, sendo a propriedade a mais comum entre elas. Nas unidades de 

produção camponesa nos municípios de Ribeirópolis e São Domingos a propriedade é a forma 

mais comum em todas as áreas pesquisadas, predominando a propriedade individual que pode 

ser observada através dos dados da pesquisa de campo realizada nos dois municípios, 

especificamente em cinco povoados de cada município (figura 11 e 12). Percebemos que no 

município de Ribeirópolis 94% dos entrevistados possuem o domínio20 da terra, e apenas 6% 

são ocupantes. Já no município de São Domingos 90% dos entrevistados possuem o domínio 

da terra, 4% são ocupantes e 6% arrendatários. Esses arrendatários são camponeses que não 

possuem terras e acabam arrendando para “tocar” roça e paga com a plantação de capim, 

formando os pastos para os proprietários. Outros têm pouca terra e necessitam arrendá-las 

porque as que têm não são suficientes para a sobrevivência e tem força de trabalho disponível 

na família.                               

Metodologicamente é importante lembrar que neste trabalho considera-se 

propriedade camponesa aquela que possui uma área equivalente a menos de 1 a 10 hectares, 

por entender que as classificações dependem muito da região estudada e, que, algumas 

classificações e definições de propriedade camponesa estão ultrapassadas. Ferreira (1998, p. 

15) define que “a pequena propriedade é o imóvel rural com área compreendida entre 1 e 4 

módulos fiscais”21. Entende-se que esta definição precisa de uma atualização, na medida em 

que a concentração fundiária no decorrer desses anos aumentou, e atualmente a média das 

pequenas propriedades são bem inferiores a um módulo fiscal, apesar de que cada região 

define a área do seu módulo fiscal. Em Sergipe temos 20 hectares para a região agreste e 70 

hectares para o sertão. 

                                                 
20 Quem possui o domínio tem a propriedade, a posse, o uso e o usufruto da terra, conforme o próprio código 
civil brasileiro. 
21 Cf. Lei nº 8629, de 25-2-1993, art. 4º, II, a. 
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Questiona-se também neste trabalho a definição de imóvel rural, e particularmente, 

da pequena propriedade rural, que atualmente continua disposto no Estatuto da Terra de 1964, 

e ainda permanece com a promulgação da Constituição de 1988, pois ela esculpiu novos  

FIGURA 11 
 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

2004 
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FIGURA 12 
 

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

2004 
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artigos e parágrafos recepcionando tudo que constava no Estatuto da Terra ( Lei 4.504, de 30 

de novembro de 1964) e que define imóvel rural como: 

 
(...) O prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização 
que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, 
quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa 
privada (BRASIL, 1964, Art. 4º, I). 
 

Entende-se nesta pesquisa que a propriedade camponesa é o espaço da casa 

(habitação), é o espaço da roça que produz o alimento, o espaço onde os filhos nascem, 

crescem, trabalham, ou seja, o espaço vital para a produção e reprodução da família 

camponesa, empregando toda força de trabalho disponível no seio da família, existindo laços 

de afetividade e de identidade muito forte com a terra e o lugar. Dessa forma, a propriedade 

da terra tem um significado muito forte para os camponeses: 

 
O amor a terra significa a “sede de terra”, pois a propriedade da terra era o 
meio e o signo da independência e da liberdade, não era necessário se 
submeter à autoridade de um proprietário, e nem dever obediência e 
respeito. A liberdade e a autonomia que estes camponeses têm para 
lidarem com o seu tempo, com o seu espaço e com seu ritmo de trabalho 
(KOLMING, 2005: 90). 

 

A importância da terra e o seu afeto são evidentes nas falas da maioria dos 

entrevistados dos dois municípios, que, ao perguntar qual o significado da terra para eles e sua 

família, responderam que a terra é tudo em suas vidas. O depoimento abaixo resume a idéia da 

maioria dos entrevistados: 

 
- A terra é tudo na vida. Nasci nela e vivo nela. A terra é igual ao pai e a 
mãe, dá o pão de cada dia. A farinha, o feijão, o milho, a roupa, o 
remédio. Sem ela a gente não vive, planta as coisas do consumo da gente 
e faz o nosso dinheiro. A terra é produção, é vida. Ficar sem a terra é o 
mesmo que ficar arruinado. Perde o gosto pela vida.  

(Sr. Olavo, Povoado Pinhão - Ribeirópolis, 19/07/2005). 
 

A maioria dos entrevistados tem em média de 20 a 50 anos na posse da terra e o 

apego a terra se dá pela garantia de sobrevivência e permanência na terra. É comum entre os 
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farinheiros o desejo de aumentar o tamanho da propriedade, principalmente entre os que 

possuem menos de 3 hectares, com o objetivo de ampliar a produção e até mesmo transformar 

uma parte em pasto para criar algumas cabeças de gado e melhorar a situação financeira da 

família. 

O apego a terra é percebido principalmente entre os mais velhos. O desejo de adquirir 

e continuar trabalhando na terra é evidente até entre os aposentados, pois já se acostumaram 

com o ofício de trabalhar com a terra e só param de trabalhar quando não tem mais jeito. O 

contato direto com a terra é a alegria de viver do camponês. E essa alegria não tem idade, tem 

identidade com a terra que está sempre apta a produzir e garantir a sua sobrevivência e 

permanência no campo. Nesse sentido: 

 
Há um prazer fecundante que torna parceiros de uma relação amorosa o 
lavrador e a terra. Eu reconheço que neste enlace de afeto está o desejo de 
tornar “culturalmente” culto o inculto, civilizado o selvagem, socializado 
e útil aquilo que, dado pela natureza ao homem, somente parece 
completar o ciclo de seu valor quando transformado de floresta em 
campo, de campo em terra de lavoura, de terra de lavoura em lavoura 
plantada e colhida (BRANDÃO, 1999: 64). 

 

Todavia, a subordinação dos camponeses ao capital produz uma vida dura e difícil 

pela sobrevivência e permanência no campo. Esse fato pode ser observado quando se pergunta 

aos camponeses-farinheiros o que melhorou ou piorou na sua propriedade durante o tempo 

que vive na terra, e a resposta da maioria resume-se na fala abaixo, 

 
- O que tem melhorado é muito pouco, quase nada, é a mesma coisa. A 
gente do campo trabalha e não consegue juntar nada, é só pra viver. A 
cultura nossa é a mandioca e um tempo dá e outro não. A lavoura de 
mandioca não é coisa de futuro é pra viver. A gente trabalha, trabalha, e 
só arruma o que comer graças a Deus (D. Lêda, Povoado Saco – São 
Domingos, 25/08/2005). 

 
 

Segundo Oliveira (2001) a legalização da posse da terra se deu a partir da vigência da 

Lei de Terras de 1850 (lei 601), primeiro diploma legal que regula o domínio da terra e, que, 

na verdade favoreceu aos grandes proprietários afastando a maioria da população pobre do 
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acesso a terra, pois a terra agora passa a ser adquirida através da compra e venda com o uso da 

moeda corrente, tornando-a mercadoria, e portanto, subordinando o valor de uso ao valor de 

troca. Atualmente a forma mais comum de aquisição das terras nos municípios em análise é o 

da compra e venda.  

No município de Ribeirópolis (figura 13), a compra predomina com 62 % do total. 

Vindo em seguida a aquisição através de herança com 28% do total. A ocupação com 2% e 

uma parte comprada e outra por herança chega a 6% do total22. No município de São 

Domingos (figura 13), a forma de aquisição da terra predomina também a compra que chega a 

64%. A herança com 24% e a compra e herança com 8%, e a ocupação 4% do total. Mesmo 

com a inserção da forma-mercadoria, a herança continua sendo ainda uma forma muito forte 

de aquisição da terra por uma parte considerável dos camponeses pelo fato do apego e afeto a 

terra que nasceu e viveu, da qual resiste em vendê-las e do objetivo de passar a posse para a 

geração ulterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 
 

 

                                                 
22 Essa forma de aquisição ocorre quando o camponês já possui sua propriedade proveniente de compra e acaba 
herdando outra área com a morte de seus pais ou dos pais de sua esposa, que pelo afeto e a necessidade de 
ampliar a área e a produção não vendem a terra que receberam de herança. 

FIGURA 13 

MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 
AQUISIÇÃO DAS TERRAS 

2005 
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Na verdade, esses mecanismos reforçam contraditoriamente a fragmentação da terra 

camponesa e a concentração fundiária nas grandes unidades agrárias, pois muitos camponeses 

não suportam as pressões do capital e acabam vendendo suas terras para morar na cidade em 

função do fetiche que difunde uma vida melhor, com emprego formal e que na verdade não 

chega para todos. Ainda mais, que atualmente se observa um amplo desemprego, em sua 

forma estrutural, por não existir políticas de emprego e até da incapacidade do sistema do 

capital em cria-lo, por não ser evidentemente o objetivo desse sistema. Por isso, o trabalho 

informal cresce de forma exponencial, onde o capital extrai e acumula o trabalho excedente e 

na forma cada vez mais precarizada. Então, o camponês perde suas terras e quando não se 

torna um vendedor de sua força de trabalho, passa a viver do “subemprego complementar”, 

vendendo balas, bebidas e água mineral em festas de rua realizadas na região, ou nas feiras 

dessas cidades. 

 
 

3.2 – O uso da terra, a produção camponesa e a desigualdade no processo de 
modernização 

 
 

Vimos anteriormente que no Brasil a propriedade camponesa se formou às margens 

dos latifúndios nas terras menos férteis e que foram as grandes responsáveis pela produção de 

alimentos para o mercado interno. Na verdade, essas propriedades foram formadas por 

posseiros que desde cedo se defrontaram com a expansão das grandes propriedades 

pecuarista, observada na região estudada. Dessa forma, na região agreste das Antigas Matas 

de Itabaiana, os posseiros tiveram uma abertura maior que em outras regiões e, com o tempo, 

boa parte conseguiu a posse da terra e tornaram-se sitiantes. Para Queiroz (1976), os sitiantes 

caracterizaram-se por trabalhar pessoalmente a terra com o uso do trabalho familiar e o 

emprego de técnicas de produção rudimentares. Então, desde a sua origem, na região em tela, 
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a propriedade camponesa se caracterizou como “sítio” que é resultado do trabalho, um espaço 

construído, definido por Woortmann (1997, p. 27), como: 

 
Um conjunto de espaços articulados entre si, que lhe permite organizar-se 
como um sistema de insumos e produtos. Esse espaço é o resultado, 
também, de um processo histórico secular em que o ambiente foi alterado 
com a gradativa eliminação da cobertura vegetal original e de todo 
ecossistema que lhe era associado. 

 

A categoria sítio tem vários significados e no sentido mais amplo designa uma 

parcela de terra fundada por um ancestral e que a família continua trabalhando nela. Para 

Herédia (1979, p. 36), “a categoria sítio define a pequena produção em oposição à fazenda, 

engenho e granja”. Nesse sentido, em nossa análise esta categoria é aplicada às propriedades 

camponesas que através do trabalho familiar continuam resistindo à expansão capitalista.  

Segundo Woortmann (1997, p. 27), o sítio se compõe dos seguintes espaços: “o mato, a 

capoeira, o chão de roça e/ ou a malhada, o pasto, a casa de farinha, a casa e o quintal”. 

Todavia, a partir da observação em pesquisa de campo, definimos os espaços presentes na 

maioria das propriedades visitadas como: o espaço da casa de morada (casa e quintal); o 

espaço da lavoura (chão de malhada e/ou de roça); espaço da casa de farinha; espaço do pasto 

(pasto, curral e o mato), que podem ser observados nas figuras 14 e 15, tomados apenas como 

modelo-padrão das unidades camponesas existentes nos dois municípios produtores de 

mandioca, e que foram extraídos de duas unidades singulares.  

Nos dois municípios estudados as casas de morada estão localizadas próximo à 

estrada, geralmente são unidades simples predominando as casas feitas de bloco, cobertas 

com telhas e piso de cimento, equipadas com energia elétrica e em menor quantidade casas 

com água encanada. Boa parte possui como equipamentos domiciliares o sofá, a geladeira, a 

televisão e o fogão a gás, tudo de modo simples. No fundo da casa estrutura-se o quintal onde 

são criadas as miunças, como porcos e galinhas e onde se concentram o maior número de 
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FIGURA 15 
SÍTIO DO SENHOR CAETANO, POVOADO TAPERA 

SÃO DOMINGOS 
2005 

FIGURA 14 
SÍTIO DO SENHOR OLAVO, POVOADO PINHÃO 

RIBEIRÓPOLIS 
2005 
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fruteiras23 e que as frutas são consumidas e/ou vendidas na feira. É comum encontrar na feira 

mulheres camponesas vendendo algumas aves caseiras24 com o objetivo de atender alguma 

necessidade do grupo familiar, como adquirir alguns produtos que não produzem. 

No espaço da lavoura, o chão de malhada predomina em todas as propriedades, que é 

formado por uma terra macia (areia) e bem trabalhada e de cultivo intensivo. No sistema de 

malhada, o camponês cava a terra e forma montículos de areia com aplicação de adubação 

orgânica ou não denominados de covas. Já o chão de roça é formado quando derruba a 

capoeira que passa a ser roça. A terra passa por um rodízio entre vegetação e lavoura. O 

plantio na roça é realizado através do sistema de covetas que consiste em cavar um buraco no 

chão e ali plantam os produtos como a mandioca, o milho e o feijão. Atualmente o chão de 

roça se encontra em poucas unidades camponesas. A roça é feita em terras arrendadas aos 

médios e grandes proprietários que derrubam as matas para formar o pasto, onde o camponês 

faz todo o trabalho deixando o capim plantado como forma de pagamento pelo uso da terra. 

Dessa forma, encontram-se no município de Ribeirópolis apenas seis propriedades com terra 

em descanso e seis com área de matas e no geral todas as áreas são aproveitadas, o que mostra 

o caráter intensivo no que se refere ao uso do solo. Já no município de São Domingos 

encontramos apenas duas propriedades camponesas com terras em pousio e duas com áreas 

ocupadas por matas25. 

O espaço da casa de farinha é onde a mandioca é beneficiada na forma de farinha, 

servindo também de depósito para armazenar a farinha, o milho e o feijão em envoltórios 

como vasos ou sacos. Geralmente as casas de farinha ficam ao lado da casa de morada, e é um 

espaço de trabalho onde reúne a família camponesa e os vizinhos, e opera em processo 

coletivo. Já os farinheiros capitalizados contratam força de trabalho para a produção da farinha 

o ano inteiro, como ocorre em São Domingos.  
                                                 
23 São pés de frutas como cajueiro, mangueira, jaqueira, laranjeira, etc. 
24 São aves criadas pelos camponeses soltas no quintal chamadas de galinha de capoeira. 
25 Vide mapas da vegetação e uso da terra dos municípios de Ribeirópolis e São Domingos em anexo E e F. 
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O espaço do pasto é formado pelo curral, pasto e o mato. O curral fica localizado ao 

lado da casa de morada e serve para apreender o gado à noite, evitando furtos e de manhã 

facilita para extrair o leite, como também, para alimentar o gado com ração que é sobra da 

produção como a palha do milho, raspas de mandioca, manivas, etc. No pasto predomina as 

pastagens plantadas com capim pangola que serve para sustentar o gado. Geralmente no fundo 

do pasto costumam deixar um pouco de mato para tirar madeira, lenha e como reserva que 

atualmente o IBAMA legalmente exige. Todavia, nem sempre o camponês tem condições de 

obedecer as orientações do órgão federal de fiscalização ambiental, porque a terra é exígua 

para garantir a sobrevivência da família. 

Os produtos que predominam nas propriedades camponesas são a mandioca, o milho 

e o feijão e as verduras em alguns povoados. A mandioca é o produto básico de reprodução 

desse campesinato e está presente em todas as propriedades pesquisadas. Em segundo lugar, 

destaca-se o feijão e o milho que são produzidos na maioria das vezes para o auto-consumo.  

Nas unidades camponesas dos municípios de Ribeirópolis e São Domingos (Tabela 

5), a produção da mandioca está presente na maioria das propriedades sendo o principal 

produto do camponês com a ulterior produção da farinha. Segundo Garcia Júnior (1983) a 

mandioca tem um ciclo vegetativo de 1 ano e 6 meses e o seu limite máximo na terra é de 3 

anos. A preparação do solo inicia no mês de março e vai até abril. Nessa etapa, o camponês 

limpa o arrancador e coivara o mato deixando a terra pronta para abrir as covas em terra de 

malhada e, se for terra de roçado abre as covetas. Para Woortmann (1997, p. 65) “a 

preparação do solo leva em consideração a adequação entre as qualidades do solo, a 

pluviosidade, a disponibilidade de força de trabalho, as necessidades de consumo do grupo 

doméstico, as perspectivas de comercialização (...)”. O plantio tem início no mês de abril e 

termina em junho. Plantam manivas de Maria Pau, Santo Antônio, caravela e macaxeira26. 

                                                 
26 São as variedades de mandioca produzidas nos municípios estudados. 
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Existe nos dois municípios uma queixa dos produtores devido a podridão da raiz da mandioca 

e a DEAGRO, segundo os camponeses é um órgão freqüentemente ausente, pois não dá 

assistência técnica necessária e não soluciona o problema fazendo com que a produção da 

mandioca diminua como também a qualidade de vida dos camponeses, o que está 

infelizmente se tornando uma prática comum. A assistência técnica é prestada apenas aos 

produtores que fizeram financiamentos em bancos para a produção ou participa de algum 

projeto do governo. A maioria dos camponeses sofre com a ausência de políticas públicas 

sérias que resolvam ou minimizem os problemas do campesinato. 

O feijão está presente na maioria das propriedades camponesas. Plantam o feijão do 

tipo carioca, mulatinho e o rosinha, e tem um ciclo vegetativo de três meses (maio a junho). 

Segundo Herédia (1979) durante o seu crescimento são necessárias três limpas e sua 

maturação, é parcelada de modo que sua colheita pode variar de acordo com as chuvas, e 

quando maduro é arrancado manualmente e pendurado no telhado, geralmente da casa de 

farinha, para secamento. Alguns pés são consumidos verdes27 pela falta do produto seco, e 

muitos gostam do feijão maduro, e quando seco, é batido e armazenado em recipientes de 

metal para serem consumidos ou em sacos para serem comercializados.  

O milho é produzido também na maioria das propriedades e plantado no início do 

inverno nos meses de março a abril. Segundo Herédia (1979, p. 67) “(...) a melhor semana é 

aquela que se celebra a festa de São José (19 de março) pois, desta forma, se assegura que a 

colheita coincida com a comemoração de São João”. Seu ciclo produtivo é de 

aproximadamente três meses e são necessárias três limpas durante o seu processo de 

crescimento. O milho quando maduro boa parte é consumido verde e o restante fica na roça 

durante dois ou três meses para secar. A colheita é feita manualmente e armazenam em 

recipientes de metal ou em sacos e são consumidos em forma de cuscuz e serve para 

                                                 
27 A expressão feijão verde na verdade é o feijão maduro. É comum entre os camponeses presentear um 
compadre ou comadre com um cozinhado de feijão maduro e um capão (ave). 
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alimentar as aves e animais. Já as palhas do milho alimentam o gado. Alguns povoados de 

Ribeirópolis como Pinhão, Lagoa D’água, Sitio Velho e João Ferreira produzem também 

verduras como o tomate, pimentão, maxixi, repolho, etc. Já em São Domingos não 

encontramos povoados que se destaquem com a produção de verduras. 

Ribeirópolis, ao contrário de São Domingos, localiza-se entre o agreste e o sertão, 

apresentando em seu espaço uma diferenciação interna. Os povoados localizados no agreste 

têm as terras mais férteis e produtivas, enquanto as que adentram no sertão possuem terras 

menos produtivas e secas. Para explicar melhor, uma tarefa de mandioca em um povoado do 

agreste produz em média 14 quartas de farinha28 e nos povoados que adentram ao sertão 

produz apenas 6 quartas de farinha29. 

Analisando os dados extraídos da pesquisa de campo, o sistema de cultivo 

predominante é o de produtos consorciados compostos pela mandioca, milho e feijão, que 

obedece 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 contribui para 

que o camponês utilize ao máximo a terra, reduzindo de certa forma, a produção e por outro 

lado, diversificando-a, como também, essa forma de associação entre os produtos agrícolas 

num espaço determinado facilita no trabalho com o preparo da terra e com a produção, 

tornando o trabalho menos penoso para a família camponesa. Porém, se o camponês tivesse 

terra suficiente e plantasse separado a produção dos produtos agrícolas seria bem maior. 

Dessa forma: 

Este é explicado principalmente pela escassez de terras, constituindo-se 
também em uma estratégia por parte dos camponeses, apesar de diminuir 
a produtividade da terra. Não resta dúvida que a produtividade física do 
cultivo simples é superior a do cultivo consorciado que, embora permita 
um crescimento do valor da produção por hectare, baixa a produtividade 
física dos três produtos básicos (...) (SANTOS, 1996: 54) 

 

 
                                                 
28 Uma quarta de farinha equivale a 120 kg. 
29 Dados obtidos junto aos camponeses-farinheiros através da pesquisa de campo. 
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TABELA 5 

MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 

ORIENTAÇÃO DA AGRICULTURA NAS PROPRIEDADES CAMPONESAS 

1995/96 
 
 
 
 
 

Municípios Ribeirópolis São Domingos 

Produtos Total do município Total dos estabelecimentos 
camponeses Total do município Total dos estabelecimentos camponeses 

 Est. ha Est. % ha % Est. ha Est. % ha % 
Mandioca 1124 967 936 83,2 686 70,9 1306 607 1.260 96,5 560 92,3 
Feijão 1112 1116 847 76,1 624 55,9 775 213 752 97,0 205 96,2 
Milho 1117 1120 882 78,9 576 51,4 426 130 410 96,2 119 91,5 
Verduras 155 - 137 83,3 - - 3 - 3 100 - - 

 

 
Fonte: IBGE – Censo agropecuário, 1995/96 
Est. – Estabelecimentos 
ha – hectare 
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Na espacialização do consorciamento (figura 16), leva-se em conta a escolha e a 

distribuição das plantas a serem consorciadas e o momento de sua retirada observando as 

características de cada uma e do conjunto, de forma harmônica para que uma interfira o 

mínimo possível na outra. O planejamento do uso desse espaço implica no cuidado de 

intercalar produtos de porte baixo como o feijão e com produtos de porte mais altos como a 

mandioca e o milho. O sentido dessa combinação está em estabelecer um certo controle dos 

fatores da natureza em relação aos raios solares, direção dos ventos, impacto das chuvas, etc. 

Para Woortmann (1997, p. 97) “O consorciamento é, portanto, um processo complexo de 

organização do tempo e do espaço (...) Explica-se pela lógica da associação de plantas de 

natureza diversa, que devem cooperar entre si, e não competir”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O criatório também constitui um meio de reprodução do campesinato de Ribeirópolis 

e São Domingos. Nas propriedades camponesas (tabela 6) nota-se a presença e predominância 

da criação bovina, suínos e aves. O gado é uma grande estratégia de reprodução camponesa 

Figura 16 
Consorciamento de mandioca, milho e feijão 
Foto do autor, julho, 2005. 
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utilizada para suprir as necessidades do grupo familiar (figura 17).  

O suíno é criado, na maioria das vezes, para aproveitar os restos alimentares da casa e o lucro 

acaba ajudando nas despesas, como também, a criação de galinhas no quintal. A criação de 

suínos como de aves é de responsabilidade das mulheres e crianças, constituindo-se num 

criatório complementar servindo para abastecer a casa, comprar roupas no período de festas e 

até mesmo para a aquisição de gado bovino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 
 
Criatório bovino 
Foto do autor, julho, 2005. 
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TABELA 6 

MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 

ORIENTAÇÃO DA AGRICULTURA NAS PROPRIEDADES CAMPONESAS 

1995/96 
 
 
 
 
 

Municípios Ribeirópolis São Domingos 

Produtos Total do 
município 

Total dos estabelecimentos 
camponeses Total do município Total dos estabelecimentos camponeses 

 Est. Cab. Est. % Cab. % Est. Cab. Est. % Cab. % 
Bovinos 843 13.805 470 55,7 2.593 18,7 362 3.892 284 78,4 1.376 35,3 
Suínos 113 847 86 76,1 675 79,6 79 423 76 96,2 401 94,8 
Aves 888 59.000 693 78,0 49.000 83,0 526 11.000 501 95,2 10.000 90,9 

 
 

Fonte: IBGE – Censo agropecuário, 1995/96 
Est. – Estabelecimentos 
Cab. – Cabeças 
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Outro ponto importante a ser discutido neste capítulo é o processo de 

desenvolvimento do capitalismo que desencadeou a modernização desigual do campo. A 

revolução de 1930 foi o marco histórico da transformação da economia brasileira que passa a 

reorganizar e regulamentar o mercado capitalista e a força de trabalho respectivamente, 

permitindo novas perspectivas para o desenvolvimento da economia nacional, consolidando 

um típico capitalismo brasileiro voltado para o mercado interno. 

Na década de 1950, como conseqüência da expansão industrial, o Brasil também 

começa a caminhar rumo à modernização e a industrialização da agricultura. E no segundo 

governo de Getúlio Vargas, o Estado brasileiro é levado a desempenhar novas atribuições 

impostas pelo capital com o objetivo de fortalecer a economia nacional. O Brasil passa do 

estágio primário-exportador para uma orientação urbano-industrial, porém em sua forma tardia 

no processo de modernização da agricultura. Todavia, nas décadas seguintes, especificamente 

no governo Juscelino Kubitschek30, iniciou-se uma abertura enorme da economia brasileira ao 

capital estrangeiro, acelerando o desenvolvimento capitalista do país, extremamente 

dependente e provocando grandes contradições econômicas e sociais. No entanto, a década de 

1970 é marcada pelo processo de inserção do capitalismo no campo que desenvolveu uma 

modernização desigual e excludente consolidando a industrialização da agricultura e a 

formação dos complexos agro-industriais (CAIs). Em relação à questão da propriedade e suas 

repercussões temos: 

 
(...) ao se aumentar o rítmo do processo de modernização da agricultura 
brasileira, aceleram-se também a concentração fundiária, a proletarização 
dos trabalhadores rurais, o êxodo do campo para a cidade, etc., 
manifestações típicas de um processo de desenvolvimento capitalista no 
campo (SILVA,1999: 13). 

 

O processo de modernização no campo atingiu somente as médias e grandes 

propriedades que passam a aplicar a tecnologia ampliando a produção para atender o mercado 

                                                 
30 Cf. Ana Virgínia Costa Menezes. Estado e Organização do Espaço Semi-árido sergipano, 1999, p. 68. 
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externo. Já a pequena propriedade sofre com esse processo desigual, ficando à margem do 

sistema produtivo subordinando-se às grandes propriedades e ao capital.  

No pensamento de estudiosos da temática, a agricultura camponesa representa 

“atraso”, e a modernização seria uma forma de inclusão das pequenas propriedades. Todavia, 

o processo de modernização subordina à pequena propriedade, tornando-a também 

consumidora dos fertilizantes e defensivos incorporando-se ao capital, ratificando o que 

Oliveira (1972) diz que o setor atrasado alimentou e ampliou o setor moderno da economia 

brasileira, mesmo que recentemente ele tenha retratado essa abordagem teórica, em ensaio 

quando trata o Brasil como ornitorrinco31. 

Segundo Diniz (1996), Sergipe é um dos Estados que apresenta elevadas despesas 

com insumos modernos, todavia, a presença de máquinas e insumos nos estabelecimentos que 

possui menos de 20 hectares é muito pequena. O que mostra uma contradição em relação à 

pequena unidade familiar no Centro-Sul. 

Em relação às sementes utilizadas, em sua maioria são compradas no comércio local 

ou selecionadas as melhores do próprio cultivo. Já a questão do uso de agrotóxicos é um 

grande problema, já que a maioria usa de forma desordenada e sem acompanhamento técnico. 

Nesse sentido: 

 
Atualmente, sementes selecionadas e/ou adaptadas, adubo químico, tração 
mecânica e agrotóxicos são usados em maior quantidade e freqüência. Em 
relação aos dois primeiros, foi onde se deram as maiores mudanças de 
comportamento dos produtores, que já se preocupam com o tipo de adubo 
e a quantidade a ser utilizada (LOPES e MOTA, 1997:116). 
 
 
 

Como exemplo dessa realidade, os municípios de Ribeirópolis e São Domingos 

(Tabela 7) possuem um certo grau de modernização32, pois 68% das propriedades em 

                                                 
31 Francisco de Oliveira. Crítica à razão dualista: o ornitorrinco. 2003. 
32 Entende-se modernização aqui como terra arada por trator de terceiros ou da prefeitura, uso de fertilizantes, 
sementes selecionadas e o emprego de formicida, casas de farinha mecanizadas, etc. 



 

 

iii

iii

Ribeirópolis utilizam força mecânica (arar a terra), e 66% em São Domingos, através do 

pagamento de horas de trator de particulares que passam a acumular capital, ou com tratores 

de associações controladas pelas prefeituras locais que cobram o óleo diesel e o voto33 desses 

camponeses. Outro dado que mostra essa modernização dependente é a utilização de 

fertilizantes químicos que são maiores que os orgânicos entre os camponeses dos dois 

municípios. O alto índice do uso de casas de farinha se dá pela utilização das casas 

comunitárias que são mecanizadas. Todavia, o índice de análise do solo é muito baixo 

variando entre os dois municípios de 6 a 10%. 

 

 
 
 

TABELA 7 
 

MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 
MODERNIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO CAMPONESA 

2005 
 
 

Municípios Ribeirópolis São Domingos 
UPC Que utilizam Que utilizam 

Número e percentual Nº % Nº % 
Trator 34 68 33 66 
Arado 10 20 4 8 
Enxada 50 100 50 100 
Fertilizantes orgânicos 21 42 17 34 
Fertilizantes químicos 29 58 33 66 
Sementes selecionadas 6 12 9 18 
Inseticidas 31 62 33 66 
Casas de farinha mecanizadas 35 70 46 92 
Análise do solo 3 6 5 10 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 O que deveria ser uma política pública séria passa a ser um meio de fazer velhas práticas políticas de 
subordinação e intimidação. 
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3.3 – A força de trabalho e a família camponesa 
 

 

Desde o início de sua formação a propriedade camponesa caracterizou-se pelo uso 

dominante do trabalho familiar. Para Chayanov (1974), o elemento mais importante da 

Unidade Econômica Camponesa é a família com o emprego de sua força de trabalho. E o 

conceito de família não se restringe apenas à relação biológica, devendo ser observada como 

uma unidade de trabalho formada por membros que podem ser divididos entre trabalhadores 

diretos e consumidores que na sua dinâmica interna cria o próprio volume ou intensidade de 

trabalho. Dessa forma: 

  
(...) la composición familiar define ante todo los limites máximo y 
mínimo del volumen de su actividad económica. La fuerza de trabajo de 
la unidad de explotación doméstica está totalmente determinada por la 
disponibilidad de miembros capacitados en la familia (...) (CHAYANOV, 
1974: 47). 
 
 

A família camponesa de um modo geral é bastante numerosa, constituída pelos pais, 

filhos, e às vezes avós, tios, noras ou genros que se somam às famílias por algum tipo de 

necessidade34, e acabam garantindo a sobrevivência de todos, ajudando no equilíbrio trabalho 

e consumo que é um cálculo central dentro do sistema teórico de Chayanov.  

Analisando a tabela 8, percebe-se que nos municípios de Ribeirópolis e São 

Domingos existem famílias de três e até dezenove membros. No município de Ribeirópolis, 

das cinqüenta famílias entrevistadas, encontramos duas com três membros, são casais novos 

que acabaram de formar famílias com um filho ainda pequeno. Onze famílias com sete 

pessoas, e uma família formada por dezenove membros, sendo a mais numerosa entre os 

pesquisados. Em São Domingos, encontramos oito famílias em formação com três filhos; dez 

famílias com sete pessoas e uma com dezenove. A maioria das famílias encontradas são 

                                                 
34 No caso de avós devido à morte de um deles e ficando sozinho vai morar com um filho; filhos que se casam e 
não tem terra nem casa própria, então passam a morar com os pais, etc. 
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formadas de três a sete pessoas apresentando um número razoável e algumas estabelecendo 

um certo equilíbrio com o tamanho das propriedades. Podemos observar que as famílias 

tendem a diminuir devido a falta de terras e condições de vida em municípios que possuem 

um elevado índice de concentração fundiária decorrente da inserção do capital, e muitos são 

obrigados a migrarem para outros municípios e até mesmo para outros Estados a procura de 

trabalho. Dessa forma, os dados da tabela abaixo em relação ao tamanho da família foi 

considerado o número total de nascimentos, e quando pergunta-se quantos moram na 

propriedade esses números caem consideravelmente. Então, na maioria das famílias, o 

número médio de membros que moram na propriedade gira em torno de 3 a 5 membros.   

 
 
 
 

TABELA 8 
 

MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 
TAMANHO DA FAMÍLIA 

2005 
 

 

Ribeirópolis São Domingos 
Nº de famílias amostradas Nº de membros Nº de famílias amostradas Nº de membros 

2 3 8 3 
4 4 9 4 
6 5 10 5 
5 6 6 6 

11 7 2 7 
6 8 2 8 
3 9 2 9 
3 10 1 10 
4 11 2 11 
1 12 4 14 
1 13 1 15 
1 14 1 17 
2 15 1 18 
1 19 1 19 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 
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Através da pesquisa de campo, constatamos também, que nas cem propriedades 

camponesas pesquisadas, predomina exclusivamente o trabalho familiar. Os trabalhadores 

permanentes são inexistentes enquanto os temporários têm uma certa relevância para a 

permanência do campesinato (figura 18), pois são trabalhadores alugados que vendem e/ou 

em menor quantidade compram força de trabalho na época de pico (plantio e colheita) para 

atender as necessidades da produção. Todavia, com uma freqüência maior o campesinato 

vende alguns dias de trabalho para os médios e grandes proprietários. Podemos observar 

também que a maioria desses camponeses moram em suas propriedades, apesar de em 

Ribeirópolis existir um desequilíbrio enorme entre a população do campo e da cidade, pois 

existe a falta de segurança, energia elétrica e água encanada e que apenas foram instaladas 

recentemente em alguns povoados. Em São Domingos essas melhorias já existem há vinte 

anos, e percebe-se um certo equilíbrio entre a população rural e urbana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 

Fonte: pesquisa de campo, 2005. 
 
 
 

Nas unidades de produção camponesa dos dois municípios participam das atividades 

produtivas todos os membros do grupo familiar, desde as crianças até os mais velhos, 

FIGURA 18 

MUNICÍPIOS DE RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS
PESSOAL OCUPADO NAS UPC 

2005 
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existindo uma certa divisão na distribuição das tarefas na propriedade. Segundo Antonello 

(2001, p. 47), “a combinação das forças físicas de cada membro do grupo familiar forma uma 

sólida unidade, que alicerça a organização das tarefas no interior da exploração camponesa 

(...)”. O pai é o chefe da família, é aquele que organiza e determina a distribuição dos 

trabalhos na propriedade, sendo considerado o pilar do grupo e o saber camponês. Dessa 

forma, a produção camponesa tem um elemento fundamental, que é o trabalho familiar e esse 

trabalho é o que sustenta a posse da terra e a sobrevivência da família camponesa. 

Segundo Herédia (1979, p. 39), na produção camponesa “existe uma divisão de 

tarefas que corresponde à separação por sexo e por idade dos diferentes membros (...)”. A 

distribuição do trabalho em Ribeirópolis e São Domingos em parte segue os padrões comuns, 

onde dos seis aos dez anos participam apenas das atividades domésticas, e dos dez aos quinze 

já ajudam nos trabalhos agrícolas mais leves, como também os idosos acima de setenta anos. 

Para Costa (1992, p. 89) “(...) As atividades agrícolas realizadas pelos filhos são mais simples, 

geralmente relacionadas com rendimento do trabalho dos mais velhos, como semeadura, 

adubação, irrigação manual, etc”. Essa realidade foi observada na pesquisa de campo e um 

informante relatou: 

 
- Preparo a terra e todo o serviço mais pesado. A mulher e os filhos cuida 
do plantio, das galinhas, da casa e ajuda na produção da farinha, do milho 
e do feijão. A vida no campo é trabalhar o dia e o ano inteiro. Quando não 
se ocupa com uma coisa, se ocupa com outra, e todo mundo tem o seu 
serviço (Sr. João, povoado Esteios, Ribeirópolis, 13/07/2005). 

 
 
Todavia, uma parte maior dos entrevistados nos dois municípios afirma que essa 

divisão social do trabalho está deixando de existir. Agora, todos participam de todos os 

processos de produção, principalmente a mulher. Segundo Antunes (2000), o avanço 

capitalista promove a exploração do trabalho em todos os setores e o trabalho feminino afirma 

ainda mais a dupla jornada, no trabalho e em casa. No campo essa exploração também já é 

realidade: homens, mulheres, crianças e velhos são obrigados a participar de todos as etapas 
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do processo produtivo devido a falta de força de trabalho, já que alguns membros do grupo 

familiar são obrigados a trabalhar fora para aumentar a renda, e os que ficam tem uma jornada 

maior de trabalho. E a mulher agora trabalha na roça e em casa. 

Outro aspecto importante percebido na pesquisa de campo nos dois municípios é que 

60% dos entrevistados afirmam que os filhos não pretendem continuar na terra e esperam um 

futuro melhor que os deles. Todavia, quando perguntamos aos próprios filhos esse índice 

aumenta. A situação econômica precária e a precariedade do ensino como um todo e 

principalmente no campo com uma mentalidade voltada para a zona urbana contribuem ainda 

mais para a saída do homem do campo para a cidade com a ilusão de ter um emprego com 

carteira assinada que na atualidade assistimos a uma forte exclusão dos trabalhadores ao 

trabalho formal. O grau de escolaridade na família camponesa entre os pais varia de 

analfabetos à quarta série do ensino fundamental e entre os filhos da primeira série a oitava 

série do ensino fundamental, e em menor quantidade camponeses com o ensino médio 

completo. Existe uma distorção enorme entre a idade e a série. O trabalho no campo e uma 

educação voltada para a cidade acabam excluindo muitos camponeses da escola e são eles os 

que pretendem continuar na terra. 

Portanto, a propriedade da terra e seu afeto significam a garantia de sobrevivência e 

permanência no campo. Mesmo subordinado ao capital e com um processo desigual de 

modernização e produção, o camponês através da terra e do trabalho familiar consegue 

produzir para garantir o sustento da família, embora seja também obrigado a recorrer a 

algumas atividades complementares como o criatório bovino, o trabalho alugado, etc. O 

trabalho familiar ainda constitui o elemento primordial da resistência do campesinato ao 

capital. 
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CAPÍTULO IV 
 

O PROCESSO HISTÓRICO DA PRODUÇÃO DA FARINHA DE 

MANDIOCA E O CAMPESINATO 

 

 
 
4.1 – Mandioca: um produto secular 
 
 

A mandioca é mais velha que a História do “descobrimento do Brasil” e dentro da 

história dos alimentos, é um dos elementos que se articula com a formação da cultura 

silvícola, sendo esta apropriada pelos colonizadores. A raiz Manihoc esculenta, nome 

científico da mandioca, é nativa do Brasil e desde os tempos anteriores à chegada dos 

portugueses, já era utilizada pelos nativos que extraíam vários subprodutos como o polvilho e 

a farinha, sendo um produto essencial para os indígenas e para os colonizadores durante todo 

o período colonial. Ela ainda hoje representa a base da alimentação brasileira, principalmente 

nordestina. Estritamente de baixa renda e produzida geralmente pelas pessoas que habitam a 

zona rural, segundo Cascudo (1979, p. 464) “A cultura da mandioca fixou o indígena nas 

áreas geográficas de sua produção e possibilitou a colonização do Brasil pela adaptação do 

estrangeiro a essa alimentação (...)”. 

A mandioca é uma planta da família das euforbiáceas (Manihot utilíssima) raiz 

tuberosa, comestível, de porte médio, casca rugosa de cor marrom e polpa branca, amarela, 

laranja ou avermelhada35, sendo a branca a mais comum, e fornece amido, tapioca e farinha, 

da qual preparam-se inúmeras iguarias. A mandioca basicamente se apresenta em duas 

variedades: as “mansas” (aipins ou macaxeiras) que pode ser consumida sem qualquer tipo de 

transformação, e as chamadas “bravas” da espécie M. esculenta Crantz e a M. dulcis Pax, que 

                                                 
35 Cf. José Augusto Bezerra. Mandioca: no pão, a saída da crise. 2002. p. 60. 
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possui uma substância tóxica chamada linamarina36 capaz de produzir ácido cianídrico (HCN) 

quando em presença de ácidos ou enzimas do estômago. Segundo Herédia (1979) essa 

variedade de mandioca destinada para o consumo humano deve passar por um processo de 

transformação que elimina a substância tóxica, sendo consumida geralmente como farinha. 

A importância da mandioca e da farinha como alimentos indispensáveis aos 

indígenas e aos primeiros colonizadores do Brasil foi documentada por vários viajantes e 

cronistas em diferentes momentos históricos como Manuel da Nóbrega (1549), Frei Vicente 

do Salvador (1627); F. A Sampaio (1782), entre outros, e todos foram unânimes em atribuir à 

mandioca as mais notáveis qualidades alimentícias. Esta planta praticamente consolida uma 

atividade agrícola pré-colonial em que uma de suas principais contribuições foi sua 

identificação como uma típica cultura de base familiar e de baixo custo no processo de 

produção, além da baixa intensidade da tecnologia em seu processo de produção. 

Outrossim, encontramos outras referências em vários romances da literatura 

brasileira que também destacam a importância da mandioca como José de Alencar, (O Tronco 

do Ipê, 1871); Aloízio de Azevedo, (O Cortiço, 1890); Euclídes da Cunha (Os Sertões, 1902); 

Monteiro Lobato (Urupês, 1918) e muitos outros37. 

Segundo Herédia (1979, p. 55) “A mandioca apesar de ser um produto fundamental, 

não está ligada a nenhuma festividade religiosa, e julgamos que isto se deve às características 

que esse cultivo possui com relação aos demais (...)”, mas está intimamente associada à 

identidade do povo brasileiro e em vários momentos da história ela aparece em destaque. Os 

desbravadores dos sertões, no período das Entradas e Bandeiras, das quais não tendo meios 

para carregar fardos de trigo pelos sertões, semeavam manivas de macaxeira nas trilhas 

abertas na mata para garantir o alimento na volta. Quando os padres de Olinda participaram 

da Revolução Pernambucana de 1817, lutando pela Independência do Brasil excluíram da 

                                                 
36 Cf. Maryane Meneses Silveira. A farinhada na reprodução da agricultura familiar. 2003, p. 02. 
37 Cf. Antônio Geraldo da Cunha. Dicionário histórico das palavras portuguesas de origem tupi. 1979, p. 200. 
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alimentação o trigo, símbolo do colonizador, passando a consumir alimentos feitos com a 

mandioca. A primeira Carta Magna brasileira foi batizada de Constituição da Mandioca, e 

obrigava deputados, senadores, e os grandes proprietários de terra a cultivar uma área mínima 

de mandioca, tornando-se o principal produto de subsistência com a produção da farinha. 

Segundo Almeida (1991), os primeiros portugueses que se estabeleceram em Sergipe 

cultivaram junto com suas famílias os produtos de subsistência, e com o aumento da produção 

passaram a abastecer a Bahia e Pernambuco, principalmente com a farinha de mandioca. À 

medida que a cana avança em Sergipe, os produtos de subsistência vão recuando para áreas 

marginais e menos férteis ou se incorporam ao cultivo dos engenhos. Para Woortmann (1995), 

desde sua formação, o campesinato sergipano tornou-se exportador de alimentos e de homens 

para outras áreas do Nordeste, como também, foi colocado numa relação de conflito com a 

propriedade voltada para a atividade pecuarista. Então, quando não foi o gado, foi a cana-de-

açúcar que concorreu com a produção de produtos de subsistência, necessários para o 

desenvolvimento dos outros setores da economia. 

Na abordagem do desenvolvimento da cultura da mandioca e seu processo de 

beneficiamento, a conhecida discussão do processo de ocupação territorial sergipano é 

também retomada, inserindo-se na ótica da divisão regional do trabalho no Nordeste. Ou seja, 

a mandioca integraria como processo de produção em bases de típica economia natural, mas 

de fundamental importância na reprodução da força de trabalho, esta subordinada a atividade 

hegemônica da atividade canavieira. Destarte, a atividade da cultura da mandioca e seu 

beneficiamento operariam como atividades complementares e ainda em um território 

historicamente enquadrado naquilo que Almeida (1984) denominou de “subdesenvolvimento 

intensivo” para entender os fundamentos históricos da economia sergipana. Daí a relevância 

da cultura como grande contribuição no processo de ocupação e uso do solo agrícola, 

especialmente na região dos agrestes sergipanos ou como um dos substratos de sustentação e 
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reprodução da economia familiar nordestina e que serviria para a sedimentação da reprodução 

da pequena unidade familiar, evidentemente em bases não-capitalistas. 

A reprodução da atividade a partir do uso “intensivo” da força de trabalho e de estar 

absolutamente voltada para alimentação regional, principalmente da população mais pobre, o 

que por outro lado, também contribuiu como reserva cíclica de força de trabalho a ser 

empregada nas fases mais intensivas da atividade canavieira, em destaque no período da 

colheita. Assim, a atividade da mandiocultura e seu braço processual, o beneficiamento, 

operariam também para baratear o custo de reprodução da força de trabalho subordinada ao 

complexo canavieiro. A própria natureza não-capitalista de seu processo de produção ajudaria 

de sobremaneira nessa dinâmica, da qual se materializaria no território sergipano, sob os 

limites regionais dos agrestes. 

Como dito acima, as culturas de subsistência tiveram um importante papel na 

ocupação do agreste sergipano através das pequenas propriedades e principalmente da 

produção da mandioca, agregando-se com o beneficiamento da farinha. Nesse sentido: 

 

A farinha, rica em hidratos e vitamina B, passou a ser largamente 
utilizada na alimentação da população do Brasil-colônia, estendendo-se o 
uso aos tripulantes das embarcações que zarpavam de seus portos. 
Constituiu-se na base fundamental em que podemos dizer, se apoiava a 
subsistência do Brasil e muito especialmente as capitanias do Norte 
(NUNES, 1989: 116-117).  
 
 
 

Voltando a análise histórica em termos empíricos, por perceber a importância da farinha 

de mandioca na alimentação dos holandeses no Nordeste açucareiro, Maurício de Nassau, 

emite resolução no ano de 1640, determinando os senhores de engenho e os lavradores de 

cana a plantarem 300 covas de mandioca para cada escravo; e 500 covas para quem não 

tivesse engenho ou não plantasse cana. Em 1688, a Coroa Portuguesa, orientada pela política 

mercantilista, baixa alvará com disposições semelhantes buscando estimular o cultivo da 
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mandioca, em função da sua importância de alimentar as populações locais. Até a 

independência do Brasil foram determinados e vigoraram muitos alvarás com o objetivo de 

manter ativa a produção da mandioca, expandindo o seu cultivo por todo o território sergipano 

para dessa forma satisfazer o consumo local e atender aos vizinhos Estados da Bahia e 

Pernambuco: 

 
A farinha tornou-se importante na pauta das exportações da capitania de 
Sergipe a partir dos fins do século XVII, continuou por todo o século 
XVIII, alcançando o século XIX, podendo afirmar-se que houve um ciclo 
da mandioca no desenrolar da economia sergipana. Foi essa capitania 
“não só o celeiro de Pernambuco, devastado por continuadas secas”, bem 
como “de grande parte do sertão da Bahia” (...) (Op. Cit., p. 18). 
 

A cada dia a dependência da Bahia em relação à farinha produzida em Sergipe 

crescia, levando os governantes a tomarem medidas de fiscalizar o plantio da mandioca 

visando obter maior produtividade e impedir o comércio da farinha com outras províncias, 

como também o contrabando em decorrência dos preços da farinha que era fixado pelo 

governo da Bahia, onde muitos produtores e atravessadores estocavam para vender a farinha a 

outras províncias a um preço mais elevado. Em 1721, a população da Vila de Santo Amaro 

reclamou que a farinha produzida só dava para atender as necessidades locais e em 1752, a 

Câmara de São Cristóvão solicitou providências para impedir a exportação da farinha, pois 

começava a faltar para a população local, pois a chuva excessiva tinha prejudicado a 

produção. Todavia, nas décadas de 1780/1790, a produção da mandioca em Sergipe 

diminuiria significativamente, devido à seca que assolava todo o Nordeste, além da expansão 

dos canaviais e do esgotamento do solo, após longos anos de cultivo ininterrupto. A crise da 

mandioca instalada em Sergipe atingiu o abastecimento da Bahia ocasionando medidas 

adotadas pelo Vice-Rei do Brasil, Conde de Valença, em que as autoridades sergipanas 

obrigassem os senhores de engenho a aumentar para 500 covas para cada escravo possuído, e 

passaram a fiscalizar vigorosamente o cumprimento dessas determinações. Contudo, o maior 
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número de covas plantadas estava nas pequenas propriedades e pelos plantadores de cana que 

não possuíam escravos. Dessa forma: 

 

Pressionada pelo poder público, a produção de farinha alcançou em 
Sergipe, nos começos do século XIX, altos índices, com oferta, porém 
coincidiu com o crescimento da produção em regiões baianas que se 
tornaram cultivadoras de mandioca (...) (Op. Cit., p. 122). 
 
 
 

Nesse sentido, a produção da mandioca por ser um produto complementar à 

economia mercantil, não conferia status social e político, sobretudo quando a produção da 

cana-de-açúcar avançou no território sergipano. Mesmo que a produção da farinha tenha caído 

nas pautas de exportação, a produção da mandioca foi muito importante para a economia 

sergipana. Apesar da contribuição que a mandioca deu à vida econômica de Sergipe, os 

estudiosos não têm conferido a importância merecida pelo fato do produto não ter pertencido 

à ótica mercantilista do colonialismo dominante. 

Contudo, nos dias atuais, a mandioca com a produção da farinha, continua sendo um 

produto de grande importância alimentar para a população de todo o país e, em maior 

destaque para os nordestinos. Produzida pelos camponeses em suas pequenas unidades de 

produção com o uso intensivo do trabalho familiar, garantindo a reprodução e permanência 

desse campesinato no campo, como nos municípios de Ribeirópolis e São Domingos do 

Estado de Sergipe, objetivo da pesquisa em tela. Pode-se dizer que a história da mandioca em 

Sergipe e sua maior presença na região do agreste coincide com seu cultivo e beneficiamento 

nos dois municípios, o que torna a atividade agrícola mais tradicional e que serviu para 

consolidar a pequena unidade de produção familiar. 
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4.2 – O beneficiamento da farinha de mandioca 

 

Segundo Garcia Jr (1983) o fundamental da mandioca não é o consumo direto das 

raízes, mas o consumo de farinha de mandioca, que passa por um processo de beneficiamento 

em unidade que opera por reduzida divisão técnica do trabalho, denominada de casa de 

farinha. Como vimos no terceiro capítulo, a mandioca tem um ciclo vegetativo que vai de 12 a 

18 meses quando está pronta para ser arrancada da terra e beneficiada em farinha. Então, todo 

o trabalho passa a ser realizado no espaço da casa de farinha que é fundamental, servindo 

como extensão do trabalho necessário do camponês. Dessa forma: 

 

Da roça para a casa de farinha dirigi-se a mandioca que uma vez 
processada, irá construir um dos componentes básicos da dieta familiar e 
da renda monetária (juntamente com o milho enquanto o feijão se destina 
basicamente ao consumo. Da casa de farinha saem ainda o beiju e o 
polvilho, assim como os restos da produção de farinha (a raspa e as sobras 
do peneiramento), destinados aos animais (...) (WOORTMANN, 1997: 
30). 
 

De acordo com o calendário agrícola dos municípios de Ribeirópolis e São 

Domingos, o período anual mais intenso da colheita da mandioca se estende entre setembro e 

dezembro. Todavia, os produtores mais capitalizados produzem a farinha o ano inteiro, como 

ocorre em São Domingos. Para Garcia Jr (1983, p 133) “A farinhada não é realizada numa 

determinada época do ano, mas sim, ao longo de todo o ano, bastando para tanto ter mandioca 

no roçado (...)”.  

A colheita da mandioca é feita manualmente, arrancando-a da terra, puxando pela 

maniva, e quando percebe-se que restam algumas raízes dentro da terra, descobrem através de 

instrumentos como a enxada e a picareta, participando desta atividade todos os membros aptos 

ao trabalho da família camponesa, principalmente o homem. Depois de arrancada, a mandioca 

é separada da maniva e transportada para a casa de farinha em carroças puxadas por animais 
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de carga. Segundo Herédia (1979, p. 62) a mandioca “uma vez colhida, deve ser processada 

imediatamente, porque depois de um ou dois dias fora da terra torna-se àcida (...). 

O processo de trabalho no espaço da casa de farinha apresenta diferentes fases, como 

dito compõe uma simples divisão do trabalho. Em primeiro lugar, a mandioca é arrumada em 

“monte” da qual um grupo de pessoas forma um círculo ao redor da mandioca para a execução 

do procedimento da raspagem, que consiste na retirada da casca com o uso de pequenas facas 

destinadas para essa finalidade, e dessa fase todos os interessados (principalmente o agricultor 

familiar) participam, inclusive no uso do trabalho infantil (figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida a mandioca raspada é colocada em cestos ou cochos38 e em seguida é 

ralada, da qual consiste em triturar a mandioca com o uso do motor e transformada em uma 

massa que é colocada em uma prensa para “enxugar”, tirando todo o líquido ácido, este 

chamado de “manipueira”. Depois de prensada, a massa enxuta é ralada e levada ao forno 

                                                 
38 Cocho é uma peça de madeira escavada que serve como recipiente para guardar durante a farinhada a 
mandioca raspada e a massa ralada. 

Figura 19 
Raspagem da mandioca 
Foto do autor, março de 2006. 
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aquecido a lenha que passa por um processo de cozimento a uma temperatura constante, sendo 

necessário mexer a farinha até chegar a um ponto ótimo e que influencia diretamente na 

qualidade da farinha. Em seguida a farinha é colocada em sacos de pano ou nalho, peneirada e 

pronta para ser distribuída e consumida. Interessante perceber que o espaço da casa de farinha 

segue uma ordem na arrumação dos instrumentos de trabalho como a armação de ralar, a 

prensa e o forno (figura 20). Todos espacialmente bem determinados. Dessa forma: 

 
(...) A prensa ocupa um espaço intermediário entre os lados antes 
referidos, formando um triângulo com as duas outras peças. Tomando 
como ponto de referência o caminho que dá acesso à casa de farinha, a 
armação de ralar se encontra à esquerda de quem entra, o forno à direita, e 
a prensa ocupando uma faixa intermediária, mas recuada ou em avanço 
em relação às outras peças. A farinhada leva os participantes a um 
movimento giratório que termina no forno (...) (GARCIA JÚNIOR, 1983: 
131-132). 

 
 

A força de trabalho utilizada na farinhada compõe-se de todos os membros do grupo 

familiar, e, às vezes, exige mais trabalhadores do que se dispõe sendo obrigado a contratar 

força de trabalho. Segundo Costa (1992, p. 89) no sistema produtivo camponês “a base da 

divisão do trabalho familiar é o chefe da família, porque é ele o responsável pela execução das 

principais tarefas na unidade produtiva”. E, nesse aspecto, no processo de beneficiamento, 

praticamente repete a divisão familiar do trabalho, sendo o pai, ou o chefe da família, o 

norteador e ordenador da atividade artesanal beneficiadora. 

 Nesse sentido, o pai determina os afazeres de cada um do grupo familiar e que na 

verdade sempre existiu uma divisão etária e sexual do trabalho. No caso da farinhada os 

homens se encarregam de arrancar a mandioca, apertar a prensa e mexer a farinha. Já as 

mulheres, crianças e velhos se encarregam de quebrar, raspar e ralar a mandioca. Segundo 

Herédia (1979, p. 64) “Todos os membros da família possíveis participam da farinhada,  
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FIGURA 20 
 

ESPAÇOS DA CASA DE FARINHA 
RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 

2005 
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embora se observam diferenças por sexo, de acordo com as diferentes tarefas 

desempenhadas”. 

Através da pesquisa de campo, observou-se que nos municípios de Ribeirópolis e São 

Domingos esta divisão do trabalho entre sexo e idade tem diminuído em função do avanço da 

lógica da economia de mercado no campo, além da presença de alguns fenômenos, como a 

diminuição do tamanho da família, por outro lado, alguns membros agora são obrigados a 

trabalhar fora da unidade produtiva, e conseqüentemente os que ficam, trabalham de forma 

mais intensa e em todas as etapas do processo produtivo pela necessidade do sustento do 

grupo familiar.  

Quando foi perguntado aos camponeses caso não tenha força de trabalho suficiente e 

do uso do trabalho assalariado, ou que a farinha dá lucro, a resposta em sua maioria foi 

negativa, e se esforçam constantemente com a família porque, se contratar força de trabalho, o 

lucro da farinha se “evapora”.39 Por outro lado, para os farinheiros mais capitalizados, eles 

conseguem contratar força de trabalho o ano inteiro para o processo de produção da farinha. E 

geralmente produzem permanentemente para o mercado. Fato que ocorre com maior 

intensidade no município de São Domingos. 

O processo de beneficiamento da farinha de mandioca progressivamente passou por 

algumas mudanças e com o avanço da modernização, equipamentos que exigiam a utilização 

da força bruta humana foi substituída pela força motriz. Todavia, essa “modernização” como 

vimos anteriormente, não chegou para todos. Apesar das particularidades existentes da relação 

atividade camponesa e modernização tecnológica, como bem salienta Silva (1999, p. 137): 

 

Em nível interno da unidade produtiva, a variável tecnológica encontra-se 
estreitamente associada com a disponibilidade de recursos físicos e 
financeiros, com o processo de produção e de trabalho, com a divisão 
interna do trabalho entre os membros da família ou a mão-de-obra 
eventualmente contratada, etc. E, em nível das relações externas, com o 

                                                 
39 Expressão colhida em campo. 
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grau de mercantilização da produção e a articulação com os sistemas de 
comercialização e financiamento. Todos esses elementos se associam, de 
uma forma ou de outra, ao padrão tecnológico adotado, podendo 
modifica-lo ou ser por ele modificado, numa relação que não é linear, 
antes biunívoca e recorrente. 
 
 

No município de Ribeirópolis (figura 21), apenas 40% dos farinheiros possuem casas 

de farinha, em que 25% possuem casas de farinha mecanizada e 75% não mecanizadas. Dessa 

forma, 60% não têm casas de farinha, enquanto 48% utilizam as casas de farinha comunitária, 

que foram construídas através de políticas públicas, estas realizadas através de projetos como 

o Pró-sertão, Pronese e Projeto Nordeste, e 12% pagam para fazer a farinha. Num total de 

casas de farinha própria e comunitária, apenas 58% utilizam casas de farinha mecanizada. 

Podemos observar que, no povoado Lagoa das Esperas, há um bom número de casas de 

farinha mecanizada, em Esteios e Caenda se destacam as casas de farinha comunitária e nos 

povoados Pinhão e Milagres, o maior número de casas de farinha não mecanizadas.    

A casa de farinha mecanizada diminui o uso do trabalho manual, pois a utilização de 

equipamentos movidos à energia elétrica e instrumentos de ferro substituindo os de madeira, 

diminui o uso do trabalho manual como também diminui o tempo da produção. É o caso da 

prensa de grade com o parafuso de ferro, que com menos força enxuga uma maior quantidade 

de massa; o forno elétrico necessita apenas colocar e tirar a massa na hora certa; e do motor 

para ralar a mandioca necessitando apenas colocar a mandioca em uma espécie de funil, e 

menos força de trabalho40, etc. Todavia, como mostram os dados acima, grande parte dos 

camponeses ainda utilizam equipamentos não-mecanizados, elevando os números na 

utilização dos mecanizados através das casas de farinha comunitária, devido ao baixo poder 

aquisitivo dos camponeses. 

 

                                                 
40 Visualize as principais diferenças entre os instrumentos de trabalho das casas de farinha não mecanizada e a 
mecanizada nas figuras em anexo G e H. 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

 

No município de São Domingos (figura 22), apenas 36% dos farinheiros possuem 

casas de farinha, sendo 77,8% mecanizadas e 22,2% não mecanizadas.  Desse lado, 32% 

utilizam as casas de farinha comunitária, 10% pagam para fazer a farinha, 12% fazem na casa 

de parentes e amigos e 10% vendem a mandioca em pé. Esta última é um fenômeno 

estritamente observado neste município, onde a dependência da casa de farinha já não existe. 

Soma-se a isso a venda da mandioca em pé, caracterizando-se como marco da interferência do 

intermediário-comerciante em processo anterior ao beneficiamento da mandioca, o que amplia 

e reforça a subordinação do pequeno plantador ao segmento da circulação da mercadoria-

mandioca. Outro fato importante neste município é que a produção anual da mandioca não é 

suficiente para atender as casas de farinha existentes. Então, os farinheiros capitalizados 

acabam importando a matéria-prima (mandioca) de outros municípios sergipanos, e até 

mesmo de outros Estados como Bahia e Minas Gerais.  

 

FIGURA 21 
 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS 
FARINHEIROS QUE UTILIZAM CASAS DE FARINHA 

2005 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

 

4.3 – A reprodução e subordinação das unidades de produção camponesa 

 

A população camponesa dos municípios de Ribeirópolis e São Domingos vive 

principalmente em função da produção de farinha de mandioca e de culturas, como a do milho 

e do feijão, pois estes constituem os produtos básicos das unidades produtivas camponesas. 

Apenas alguns povoados de Ribeirópolis produzem também verduras em função até da 

tradicional horticultura regional. A vida camponesa subordinada à nova lógica do mercado 

dificulta ainda mais a reprodução da atividade camponesa, pois as terras que possuem não são 

suficientes para a maioria dos camponeses assegurarem sua sobrevivência. 

Para efeito de análise dividiu-se o campesinato de Ribeirópolis e São Domingos em 

dois grupos, considerando os estratos de área das propriedades: 

 

Grupo A: camponeses “parciais” (de menos de 1 a menos de 5ha); 

Grupo B: camponeses “exclusivos” (de 5 a menos de 10 ha). 

 

FIGURA 22 

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 
FARINHEIROS QUE UTILIZAM CASAS DE FARINHA 

2005 
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Pela pesquisa de campo realizada, os camponeses do grupo A são maioria e possuem 

menos de 1 ha. Considerando a área de terra que possuem e sua área média cultivada de 0,50 

ha, temos a produção anual 2.772 Kg de farinha anualmente. Dividindo essa produção por 52 

semanas, encontra-se uma média de 53,30 Kg de farinha por semana. Uma família de 7 

pessoas informou que são necessários 8 Kg de farinha para o consumo semanal. Então, o 

excedente chega a 45,30 Kg por semana que, comercializado41, obtém R$ 30,35. Todavia, 

observando a lista de compra dos produtos básicos de uma feira semanal, nota-se que o 

mínimo necessário é de R$ 50,00. No entanto, mesmo considerando que o camponês tenha 

garantido de sua terra a farinha e o feijão para o ano inteiro, percebe-se um déficit de R$ 

19,65, ficando evidente a necessidade do trabalho alugado ou outras estratégias como 

aposentadoria, trabalhos urbanos, etc., para garantir a sobrevivência da família. O excedente 

de farinha que é comercializado não é suficiente para adquirir os produtos da feira semanal e 

outras despesas com a terra, vestuário, remédios, etc. Em relação aos animais que esse grupo 

cria, geralmente são de pequeno porte como suínos, ovinos e galinhas, pois não tem terra nem 

capital suficiente para investir na produção bovina. O lucro do criatório serve de 

complemento para garantir a sobrevivência. 

Dessa forma, os camponeses desse grupo são obrigados a trabalhar no “alugado” 

alguns dias da semana ou a semana inteira para garantir a sobrevivência da família no campo. 

Por esse motivo considerou-se os camponeses desse grupo como parciais. Esse campesinato 

pouco ou quase não investe na compra de terra e animais, pois tem baixo poder aquisitivo. 

Vivem numa situação de pobreza quase absoluta, como declarou um camponês, e que resume 

a realidade e a posição da maioria dos entrevistados ao indagar se, no final do ano agrícola, os 

resultados da produção da farinha têm dado para as despesas e qual o percentual de lucro: 

                                                 
41 O preço da farinha depende da época de sua comercialização. Para este cálculo utilizou-se o preço em época 
que a maioria dos camponeses vendem a farinha que em 2005 foi comercializada a R$ 80,00 a quarta. Deve-se 
observar também que se o camponês não tiver casa de farinha ou não utilizar a casa de farinha comunitária, 
tendo que pagar para fazer a farinha, o lucro diminui ainda mais.  
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- Não, é muito pouco. O homem que vive da terra como eu trabalha muito 
e pra viver tem que trabalhar na terra da gente e na dos outros no alugado 
se quiser viver. Do meu sítio tiro a farinha, o milho, o feijão, e o resto da 
farinha que vendo não dar pra comprar tudo que preciso e aí trabalho no 
alugado alguns dias na semana quando encontro. Não porque eu quero, é 
porque não tem outro jeito (Sr. João, Povoado Mangabeira – São 
Domingos, 25/07/2005).  

 

Nesse sentido, o trabalho alugado constitui-se em um elemento fundamental para a 

reprodução desse campesinato. A venda da força de trabalho, não somente do chefe da família 

como de outros membros, é necessária para prover a subsistência do grupo familiar. A soma 

de sua produção com o trabalho alugado é a forma de garantir e atender as necessidades 

mínimas desse grupo familiar que vive subordinado à lógica do mercado. E de forma mais 

ampla, a dinâmica do capital, o que podemos inferir que a chamada atividade complementar 

da atividade da agricultura familiar é de fundamental importância. 

Os camponeses do grupo B, classificados como “exclusivos” são formados por uma 

minoria nos municípios estudados. Esse grupo basicamente produz através da agricultura o 

necessário para sobreviver sem precisar trabalhar no alugado. A farinha, o milho e o feijão 

que produz é suficiente para abastecer a casa; e a farinha que sobra é comercializada e garante 

outras necessidades. Esse campesinato consegue contratar força de trabalho, principalmente 

na época de pico como no plantio e na colheita porque a força de trabalho da família não 

consegue suprir as necessidades da produção. De acordo com a área média cultivada de 2 ha, 

a depender da região estudada nos dois municípios são produzidos em torno de 11.088 Kg de 

farinha. Essa produção anual dividida por 52 semanas dá 213,2 Kg de farinha, e como o 

consumo familiar é de 8 Kg, sobram 205,2 Kg que são comercializados obtendo-se o lucro de 

R$ 137,48. Como se gasta em média R$ 50,00 para fazer a feira semanal, já que tem garantido 

na produção a farinha e o feijão para o ano inteiro, sobram semanalmente R$ 87,48 que 

servem para atender outras necessidades com a terra, vestuário, remédios, etc. 
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A pecuária constitui para esse grupo uma reserva, um meio utilizado para suprir as 

suas necessidades em períodos mais difíceis, como uma má colheita. Serve também para 

acumular capital e comprar mais animais e até mesmo mais terra. Ao perguntar na pesquisa de 

campo se, no final do ano agrícola, os resultados da agricultura têm dado para as despesas, a 

resposta da maioria dos entrevistados resume-se na fala abaixo: 

 

O homem do campo é um sofredor. Com a terra que tenho trabalhando 
muito dá pra sobreviver e sobra um pouco. O pouco que sobra de cada 
ano eu compro uma cabeça de gado e devagar eu aumento a produção. 
Depois eu vendo e compro até um pedacinho de terra pra ver se a coisa 
vai pra frente (Sr. Antônio, Povoado Milagres – Ribeirópolis, 
18/07/2005). 
 

Esse campesinato possui terra suficiente para trabalhar o roçado e criar algumas 

cabeças de gado. O trabalho desse grupo é basicamente familiar, mas não quer dizer que não 

se utiliza do trabalho alugado de outros camponeses na época do plantio e da colheita para 

ajudar na produção. 

Portanto, a mandioca, com a produção da farinha, é um produto secular, e representa 

o principal meio de reprodução dos camponeses dos municípios de Ribeirópolis e São 

Domingos. Os camponeses considerados “parciais” são obrigados a recorrer a várias 

estratégias de reprodução do campesinato como a venda de sua força de trabalho. Já os 

camponeses considerados “exclusivos” garantem através de sua propriedade e do uso da força 

de trabalho familiar a sua reprodução e permanência no campo. 
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CAPÍTULO V 
 
 

A PRODUÇÃO CAMPONESA NA ESFERA DA CIRCULAÇÃO DO 

CAPITAL 
 

 

5.1 – A circulação da produção camponesa e a aquisição de produtos 

 

Em termos gerais, toda sociedade produz bens e serviços como produto do trabalho 

humano e que se materializa no tempo e no espaço. Porém, no capitalismo esse processo 

apresenta-se de forma dissociada, ou seja, o produto do trabalho é apropriado por uma 

minoria e evidentemente marcada pela relação de estranhamento e alienação em seu processo. 

Para Sweezy (1979), na produção, o homem faz com que os produtos da natureza tomem 

formas adequadas e passe a suprir as necessidades humanas. Esse mesmo produto é 

distribuído e repartido segundo as leis sociais e a troca reparte o já repartido obedecendo as 

necessidades individuais no consumo. A produção é o ponto de partida, e o consumo, o ponto 

de chegada, onde a distribuição e a troca aparecem como elementos intermediários que 

operam de formas diferentes e essenciais para o desenvolvimento humano. O produto só se 

torna produto no consumo.  

Na ótica camponesa, segundo Wolf (1970) existe um campesinato subordinado a 

grupos dominantes que é obrigado ao mesmo tempo manter o equilíbrio entre suas 

necessidades e a dos grupos superiores. O camponês é visto como uma fonte de trabalho e 

bens que poderá ser apropriado pelos grandes proprietários. Todavia, o camponês é 

simultaneamente sujeito econômico e o responsável pela reprodução da família. Sua 

propriedade tanto é uma unidade produtiva como também local de reprodução da força de 

trabalho. Nesse sentido, a unidade camponesa não é apenas uma organização produtiva 

formada por “mãos” prontas para o trabalho; ela é também uma unidade de consumo, ou seja, 
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ela tem “bocas” para alimentar quanto mãos para trabalhar, promovendo uma luta constante 

pelo equilíbrio entre o trabalho e o consumo devido à presença do capital. 

O camponês com o domínio da terra e a capacidade de cultivá-la conserva tanto a sua 

autonomia quanto a capacidade de sua própria reprodução. Todavia, o camponês não produz 

tudo que precisa, sendo obrigado a comercializar o excedente de sua produção para adquirir 

outros produtos que atendam as suas necessidades básicas ou aqueles produtos que o capital o 

aliena para consumi-los, dentro da lógica M-D-M na esfera da circulação. Para Velho (1976) 

onde existe base camponesa, ela não é destruída pelo desenvolvimento capitalista, a não ser 

parcialmente, ela é mantida como forma subordinada de produção e acumulação. Daí, a 

concepção da unidade camponesa como necessária à lógica da própria produção capitalista. 

Observa-se nos estudos clássicos em relação à questão agrária no espaço brasileiro 

que a produção da grande propriedade sempre esteve voltada para atender o mercado externo. 

Enquanto a produção agrícola necessária para abastecer o mercado interno dependia até das 

unidades produtivas camponesas da qual prevalecia o trabalho familiar e um menor potencial 

de modernização. Estas características afastavam o interesse da grande propriedade capitalista 

em produzir as culturas agrícolas destinadas ao mercado interno, evidentemente em função da 

formação social brasileira que ainda reproduz até os dias atuais. 

Logo, a pequena propriedade acaba suprindo as necessidades alimentares da classe 

trabalhadora urbana. Dessa forma, os produtos gerados pelos camponeses nunca sobem mais 

que a inflação e tende a aprofundar a dicotomia entre o que é produzido pelo “grande” e o que 

é produzido pelo “pequeno”. Segundo Oliveira (2001, p. 104) “estamos diante de uma certa 

divisão territorial e setorial da produção agropecuária no Brasil em que camponeses e 

capitalistas disputam o mercado de diferentes produtos”. Os camponeses comercializam seus 

produtos por um preço baixo e adquirem produtos com preços elevados subordinando-se 

ainda mais ao capital. 
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A produção camponesa, na fase da circulação é o momento em que se opera o 

processo de apropriação, onde o preço não resulta do mercado, mas da reprodução do capital. 

Para Silva (1979, p. 16) “(...) nessa economia capitalista concreta que estamos, como no 

capitalismo em geral, o preço é a metamorfose do valor determinado pelas formas de 

reprodução do capital”. O desenvolvimento da comercialização agrícola na maioria das vezes 

serve para detectar o nível de desenvolvimento econômico. No caso da produção camponesa 

não existe um sistema de comercialização bem definido. A produção camponesa é voltada 

para a realização da auto-reprodução da força de trabalho camponesa e que no final adquire 

produtos não produzidos pelos camponeses, e em muitos casos industrializados como roupas, 

remédios, etc., enquadrando-se na fórmula simples de circulação de mercadorias (M – D- M).  

Essa realidade foi constatada a partir da pesquisa de campo nos municípios de 

Ribeirópolis e São Domingos, onde os camponeses vivem numa situação de dependência, 

sendo obrigados a comercializar parte da produção para adquirir outros produtos necessários 

para a sua sobrevivência. Dessa forma: 

 
(...) vivendo numa situação de dependência econômica e necessitando de 
vender parte da mercadoria que produz para comprar os produtos que 
precisam, são forçados a comercializar os excedentes de sua produção 
logo após a colheita, quando os preços estão aquém do que gastou para 
produzi-lo (ANDRADE, 1991:159). 
 

Os principais produtos cultivados nos dois municípios estudados são a mandioca, o 

milho e o feijão, destacando-se a farinha de mandioca como o principal produto 

comercializado pelos camponeses, tornando-se o meio de reprodução e resistência desse 

campesinato. Daí a nossa abordagem da formação dos farinheiros nos dois municípios, 

inclusive como atividade dominante e praticamente consolidada. A maior produção de farinha 

é a de São Domingos como também a subordinação ao capital. Todavia, a cadeia produtiva 

dos dois municípios é desestruturada permitindo a atuação e o controle dos intermediários na 

comercialização deste produto.  
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5.2 – A ação dos intermediários e a apropriação do trabalho excedente 

 

A venda da produção é um dos maiores entraves dos farinheiros de Ribeirópolis e 

São Domingos, devido à falta de comunicação e conhecimento dos preços nos principais 

mercados, somados ainda as regularidades financeiras, o que força o camponês a vender sua 

produção para os intermediários que compram a farinha tanto na porta do camponês como na 

feira, e acabam se apropriando do trabalho excedente gerado no ciclo da produção camponesa. 

Segundo Diniz (1996) dos quatro canais de comercialização camponesa, a venda a 

atravessadores (intermediários) é o processo mais utilizado em Sergipe, o que fortalece a 

subordinação do campesinato ao capital. 

Em Ribeirópolis, 66% dos camponeses vendem a farinha a intermediários que 

estabelecem os preços no mercado e compram a farinha na porta do farinheiro, transportando 

em caminhão para serem estocadas em armazéns controlando a oferta e a procura da farinha 

na ponta da circulação, através da prática lesiva do estoque. Outros intermediários menos 

capitalizados compram a farinha do camponês e vendem no retalho42 na feira. A venda direta 

na feira representa 34% (figura 23), todavia mesmo sendo vendida na feira o intermediário 

também compra, em função até do caráter oligopolista da comercialização da farinha ficando 

apenas uma pequena parte comercializada diretamente com o consumidor. A farinha 

produzida em Ribeirópolis é apropriada pelos intermediários e comercializada principalmente 

em Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe e no Estado da Bahia e São 

Paulo (figura 24). 

 

 

 

                                                 
42 Farinha comercializada no quilo. Estes intermediários são chamados de retalhistas. 
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Em São Domingos, 74% dos camponeses vendem a farinha a intermediários pelos 

mesmos fatores apresentados acima, enquanto 26% vendem na feira. São intermediários do 

próprio município e, principalmente de Itabaiana, que se apropriam da farinha de São 

Domingos e comercializam em Aracaju, Bahia, Alagoas e São Paulo (figura 24). 

Apenas uma pequena parte não comercializada via atravessadores é vendida 

diretamente aos consumidores. Quando a produção é vendida diretamente ao consumidor, 

elimina-se a presença do intermediário. Segundo Andrade (1991, p. 161) “a venda direta, a 

nosso ver, é a melhor condição que o camponês dispõe para melhorar a sua renda e 

conseqüentemente o seu nível de vida (...)”. Este fenômeno ocorre nas feiras livres com a 

participação de um pequeno número de camponeses que vendem seus produtos na feira 

diretamente ao consumidor. Contudo, vários obstáculos impedem esse tipo de comercialização 

como a falta de capital para conservar a produção e esperar um melhor preço, despesas com 

impostos, transporte e demora na venda, problemas que são superados pelos intermediários 

capitalizados. 

Figura 23 
Feira de Ribeirópolis 
Foto do autor, setembro de 2005. 
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FIGURA 24 
 

RIBEIRÓPOLIS E SÃO DOMINGOS 
COMERCIALIZAÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA 

2005 
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Ao indagar, durante o trabalho de campo, qual o processo de comercialização, se 

vendia diretamente na feira ou ao intermediário na propriedade, observa-se na fala do 

informante a ação e o controle do intermediário: 

 

- A gente sabe que o comprador de farinha fica com a maior parte do 
lucro. Mas não tem outro jeito. A venda é mais fácil e rápida. Já tem o 
freguês que compra na porta e paga na hora. É melhor do que levar e 
vender na feira porque tem que pagar o transporte, o fiscal e perde 
tempo. Os compradores da feira a maioria também são intermediários 
e só uma pequena parte é que compra farinha para comer. O povo da 
cidade compra a farinha no quilo e agente não tem tempo de ficar 
vendendo quilo por quilo. Então, é melhor vender toda a farinha feita 
na semana na porta ao atravessador que é uma venda só e sem 
amolação (Sr. José, Povoado Mulungu - São Domingos, 24/08/2005). 

 

 

Assim, fica evidente a submissão do produtor ao atravessador, capitalista que 

conhece as variações do mercado e compra a produção camponesa e estoca controlando a 

oferta e a procura da farinha no mercado, forçando o preço da farinha baixar quando está nas 

mãos dos produtores e aumentar quando está nas mãos deles. Observa-se também o 

interessante fenômeno: a não diminuição do preço da farinha nos supermercados. Esse mesmo 

monopólio exercido pelos atravessadores com a farinha ocorre também com o milho e o feijão 

produzidos pelos camponeses, excetuando que a produção comercializada é bem inferior a da 

farinha. Então, na fase da comercialização, os camponeses de Ribeirópolis e São Domingos 

acabam fortalecendo o capital com a inserção da sua produção no mercado capitalista 

reproduzindo a velha questão entre sua permanência e o seu desaparecimento no campo. 

A produção de rebanho bovino é voltada mais para a comercialização do que para o 

consumo familiar, com o objetivo de adquirir produtos e objetos que não produzem, ou até 

mesmo, para aquisição de terras. Na medida em que se pode capitalizar em determinadas 

fases por apresentar um comércio ativo o ano inteiro com o abate do gado para atender a 

população das feiras livres. A comercialização bovina também enfrenta entraves graças à 



 

 

xxxiii

xxxiii

presença da figura do intermediário. No caso do gado bovino, existem três formas que o 

camponês pode comercializar: a intermediários que compram e vendem animais chamados 

trocadores de gado; aos machantes43 que abatem os animais e vendem a carne diretamente na 

feira aos consumidores finais; e entre os próprios camponeses que compram e vendem reses 

com o objetivo de repor o criatório. Para evitar prejuízos, muitos criadores preferem vender o 

gado para o abate (corte), em que o preço a ser pago corresponde ao peso em arrobas44. Já o 

gado de raça é vendido de acordo com a sua linhagem e porte físico, e as vacas de leite têm 

seus preços de acordo com o porte físico do animal e, principalmente na quantidade de leite 

ordenhado, como bem coloca uma farinheira: 

 
O gado meu filho, é uma graça de Deus. Tira a gente do sufoco e dar 
até para juntar um dinheirinho. Tem comprador muito esperto, mas 
quando a agente ver que o preço que ele oferece é pouco, a gente 
vende ao machante na arroba e o preço da arroba a gente sabe e todo 
domingo passa no Globo Rural a do país inteiro (D. Maria, povoado 
Milagres – Ribeirópolis, 14/07/2005).  

 

Os animais de pequeno porte, como ovinos e suínos, são destinados também a 

comercialização cuja venda também é feita via atravessadores que compram e trocam animais 

na feira e nas portas, principalmente com o abate para vender a carne nas feiras livres e, no 

final de semana, em suas próprias residências. Já outros atravessadores revendem os animais 

aos frigoríficos de Aracaju. O dinheiro adquirido serve para renovar ou aumentar o número de 

animais e comprar até mesmo gado bovino. As aves, principalmente galinhas e frangos, são 

comercializadas na feira e vendidas a intermediários (comerciantes de galinha) e ao 

consumidor final que aguarda na feira a chegada dos camponeses com as aves. O dinheiro de 

sua venda é revertido para comprar carne bovina, remédios, roupas, etc. 

Dessa forma, pode-se afirmar que, na produção dos rebanhos nos municípios de 

Ribeirópolis e São Domingos, a inserção do capital representa um estágio mais avançado, 

                                                 
43 Machantes são pessoas que abatem o gado em matadouros dos municípios e vendem a carne nas feiras livres. 
44 Uma arroba tem 15 quilos. 
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obrigando o campesinato a produzir para o mercado, articulando seu trabalho e necessidade 

com a fase da circulação, essa dominantemente capitalista. 

Na pesquisa de campo no município de Ribeirópolis ao questionar se os camponeses 

sentiam-se satisfeitos com a comercialização da produção, 80% dos entrevistados afirmaram 

sua insatisfação com a forma de comercialização e com os preços dos produtos. Enquanto 

20% se consideram satisfeitos, de certa forma conformados porque acreditam que a vida do 

camponês é trabalhar e arrumar o que comer. No município de São Domingos, a insatisfação 

com o processo de comercialização é ainda maior chegando a 90% e apenas 10% se 

conformam com os preços e as formas de comercialização de sua produção porque não têm 

outra alternativa, como explica a camponesa abaixo: 

 

- Sinto satisfeita, não tem outro jeito, não vou xingar Deus. Pouco ou 
muito, mais dá pra viver e a gente não faz conta do trabalho. A 
farinha é barata e as coisas são caras. A gente que vive da roça não 
pode esperar muita coisa. Tenho que ficar satisfeita com tudo que 
colho o ano inteiro (D. Maria, Povoado Saco – São Domingos, 
25/08/2005). 

 

 

5.3 – Crítica a cadeia produtiva, ao financiamento agrícola e à orfandade do 

campesinato 

 

Segundo Silva (1996) o desenvolvimento do capital no campo a partir da expansão 

do mercado interno e respectivamente, externo aprofundou a divisão social do trabalho. Foi a 

partir da proletarização do camponês e da destruição de sua economia natural que se criariam 

as bases para o desenvolvimento capitalista no campo. O processo de modernização culminou 

com a própria industrialização da agricultura que substituiu o complexo rural pelos complexos 

agroindustriais (CAIs) que passaram a ter uma atenção especial por parte do Estado e de suas 

políticas públicas. 
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O avanço do capital na agricultura provocou grandes mudanças a partir do processo 

desigual de modernização, enquanto as médias e grandes propriedades se articularam com o 

capital, aumentando a produção e a comercialização no mercado externo e estruturando a 

cadeia produtiva. Um exemplo dessa realidade são as agroindústrias no centro e no sudeste do 

país, responsáveis por 97% da produção nacional de amido (fécula) de mandioca empregado 

na produção de alimentos e insumos nas indústrias química, têxtil e farmacêutica45. Estes 

produtores são organizados em associações e recebem total apoio do Estado. No Mato Grosso 

do Sul, produtores de mandioca mobilizam-se para apoiar um projeto de lei que obriga a 

adição de 10% da fécula da raiz de mandioca à farinha de trigo na produção de pães e massas. 

Outros estados brasileiros estão fazendo projetos parecidos com o objetivo de estimular a 

produção da mandioca. 

Em relação à propriedade camponesa, subordinou-se cada vez mais ao capital 

gerando contradições entre o seu desaparecimento e/ou sua permanência no campo. O capital 

passou a controlar todos os movimentos do campesinato que, nos municípios pesquisados, 

sobrevivem praticamente da produção da farinha de mandioca. Existe formada uma cadeia 

produtiva, mas apresenta uma série de problemas, tornando-a ineficientes como: ausência de 

informação de preços de mercado, falta de uma política firme de comercialização e 

desorganização dos produtores, que agem individualmente. Todos esses problemas favorecem 

a atuação dos intermediários que passam a controlar toda a produção no momento da 

circulação. O estado, por sua vez, quando se trata da produção camponesa, torna-se ausente e, 

quando surge é ineficiente e de caráter muitas vezes focalista. 

Os camponeses são desprovidos de recursos para a produção, não conseguem 

acompanhar a modernização e não controlam a comercialização. Dessa forma, na produção 

camponesa, a cadeia produtiva é controlada pelo capital intermediário que a desestrutura com 

                                                 
45 Cf. José Augusto Bezerra. No pão, a saída da crise. 2002, p. 58. 
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o objetivo de que agentes do capital, como o atravessador, possam explorar e se apropriar do 

trabalho excedente  da produção camponesa. Enquanto isso, os camponeses, mesmo 

subordinados ao capital, reagem até quando podem gerando as contradições internas que se 

refletem em suas condições de vida. Todavia, sabe-se que o desenvolvimento capitalista é 

desigual e combinado, sendo o camponês necessário para a sua reprodução e expansão. Nesse 

sentido, movido pelas contradições o sistema do capital não elimina o campesinato por 

completo. 

O campesinato traz em sua trajetória de vida um saber camponês que é transmitido 

de geração a geração. São costumes, tradições e valores na forma de produzir e de se 

relacionar com a terra e da própria vida do campesinato que entra em conflito gerando 

contradições na economia capitalista atual, subordina os camponeses ao capital, gerando uma 

vida difícil, entretanto, o campesinato reage buscando sua autonomia através da posse da terra 

e da luta pela sua auto-suficiência.  

A produção camponesa tem suas limitações estruturais na economia capitalista com 

suas próprias contradições. A questão do financiamento agrícola no Brasil sempre representou 

um grande problema para os camponeses porque o crédito sempre foi dirigido para os médios 

e grandes produtores que produzem para o mercado externo. Nesse sentido, os sindicatos dos 

trabalhadores rurais ao longo da história pressionaram o Estado para desenvolver políticas 

públicas que possibilitassem a integração do campesinato e solucionassem alguns dos 

problemas enfrentados pelos camponeses, como a questão do financiamento na agricultura 

voltado para o pequeno produtor. 

Contudo, as políticas criadas pelo Estado têm como objetivo superar o modo 

tradicional de produzir, que é encarado pelo Estado como um obstáculo ao desenvolvimento 

da agricultura, e em contrapartida essas ações não são bem aceitas pelo campesinato porque 

entram em choque com o saber camponês e os subordina ainda mais ao capital. Percebe-se, 



 

 

xxxvii

xxxvii

nos dois municípios estudados, que somente uma pequena parcela de camponeses procuraram 

financiamento para a produção através da linha de crédito do Pronaf, criado na década de 

1990, um programa de abrangência nacional que há muito tempo os agricultores 

reivindicavam do governo uma ação que realmente promovesse mudanças efetivas no interior 

da produção camponesa. Nesse sentido: 

 

(...) o Pronaf foi formulado como resposta do Estado às pressões do 
movimento sindical rural, realizadas desde o final da década de 1980. O 
programa nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio 
institucional aos pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados 
das políticas públicas até então existentes e encontravam sérias 
dificuldades de se manter no campo (MELO, 2005: 102). 
 
 
 

No município de Ribeirópolis apenas 8% dos camponeses entrevistados procuram 

financiamentos bancários, como a linha de crédito do Pronaf para investir e melhorar a 

produção. Enquanto 92% preferem continuar produzindo com recursos próprios afirmando a 

sua mentalidade e receio de dever aos bancos. Na verdade, o camponês tem medo de não 

cumprir com suas obrigações (pagamento do empréstimo) e perder sua autonomia, por isso 

ele prefere “caminhar com as próprias pernas”. Em São Domingos 10% usam financiamentos 

bancários como o Pronaf e 90% desenvolvem sua produção com recursos próprios afirmando 

a sua mentalidade e receio de perder sua terra como afirma seu José Ozébio do povoado Saco 

em São Domingos, “não gosto de dever nada a ninguém, só a Deus”. 

Segundo Filho (2004, p. 70) o objetivo geral do Pronaf é “propiciar condições para o 

aumento da capacidade produtiva, a geração de emprego e a melhoria da renda, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida e a ampliação da cidadania por parte dos agricultores 

familiares”. Todavia, o Pronaf tem sido questionado não só devido ao seu caráter excludente 

privilegiando alguns segmentos da agricultura e regiões como o sul e o sudeste integrando às 

grandes agroindústrias, como também por causa da atuação dos conselhos municipais de 
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desenvolvimento rural (CMDR) que articulam e representam os interesses dos agricultores e 

que na verdade representa uma barganha para os prefeitos e vereadores fazerem suas 

costumeiras práticas clientelistas. 

Durante todo o trabalho tentou-se mostrar a subordinação do campesinato ao capital 

e de forma indireta, a “orfandade” do campesinato, expressão criada para mostrar que o 

Estado, responsável pela elaboração e execução de políticas públicas para minimizar os 

problemas do campesinato, passa a agir subordinado e integrado ao capital, e a todo momento 

subordina o campesinato. Destarte, o termo “órfãos” é aplicado no sentido de abandono por 

parte do Estado, como expressa o senhor Cosme do povoado Lagoa das Esperas em 

Ribeirópolis, “o homem do campo é um homem abandonado e esquecido por todos”.    

A maioria das políticas públicas criadas teoricamente para resolver ou minimizar os 

problemas dos agricultores são apropriadas pelos governos que são os responsáveis pela 

elaboração e execução e acabam transformando estas ações em formas de manipular os 

camponeses que passam a dever obrigação aquele determinado grupo político. O que deveria 

ser uma política pública passa a ser utilizada como barganha política nos dois municípios 

estudados. A forma mais comum dos governos abocanhar essas políticas publicas são a 

formação de associações nos povoados com um pequeno número de associados e elegendo 

pessoas ligadas a grupos políticos que servem apenas para assinar papéis em branco e o poder 

de decisão passa a ser controlado pelos chefes políticos. Nos dois municípios encontramos 

associações que têm trator e esse trator é solicitado pelos agricultores de todo o município 

para arar a terra e geralmente quem controla é um vereador ou alguém ligado diretamente ao 

poder político que determina a quem deve atender. Muitos camponeses reclamam que os 

tratores só aparecem nas terras de quem é eleitor daquele determinado grupo político. O 

mesmo controle acontece nas casas de farinha comunitária que tem um papel fundamental nos 



 

 

xxxix

xxxix

dois municípios analisados. Então, o que deveria atender as necessidades da comunidade e 

controlado pelos associados passa a ser um veículo de dominação. Nesse sentido: 

 

(...) É verdade que muitos começaram a criar associações para poder fazer 
de conta que estavam democratizando. Mas isso não vinha da sociedade; 
vinha do próprio Estado, que utilizava um cabo eleitoral, montava uma 
associação e transferia recursos. Há, portanto, um espaço que é da 
cooptação e da manipulação. Há, também, o espaço do confronto e da 
reivindicação, quando se discorda, confronta, racha e não participa (...) 
(ARAUJO, 2000: 281). 
 

No município de São Domingos onde a inserção do capital é maior, a prefeitura 

chegou a criar uma fábrica de empacotar a farinha com recursos oriundos da Caixa 

Econômica Federal com o objetivo de organizar a cadeia produtiva do município. Os 

produtores de farinha em sistema de associação venderiam a farinha que seria comercializada 

empacotada com o nome de farinha São Domingos, evitando dessa forma, a ação dos 

intermediários que se apropriam da produção dos farinheiros. O local foi construído e foram 

instaladas as máquinas, mas só funcionou no dia da inauguração46. O que deveria resolver um 

dos maiores problemas dos farinheiros, que é a presença do intermediário na comercialização, 

não saiu da montagem da estrutura e serve apenas para marketing político da prefeitura47. 

Outro fator importante que marca a orfandade do campesinato nos dois municípios é 

a atuação da Deagro, órgão governamental, muito ausente nos dois municípios segundo os 

camponeses, e só aparece para dar assistência técnica aos agricultores que tem financiamento 

no bancos. Neste setor um dos maiores problemas dos farinheiros é a podridão da mandioca, e 

a Deagro não solucionou ainda. Um trabalho de pesquisa da Embrapa em parceira com a 

Deagro apresentou para o estado de Sergipe duas novas variedades de mandioca que 

receberam o nome de Aramaris e Kiriris, em homenagem a tribos indígenas que habitavam 

                                                 
46 Informações coletadas através da pesquisa de campo junto aos camponeses. 
47 No final de 2005 e no início de 2006 foram publicadas duas matérias no Cinform mostrando o funcionamento 
da empacotadeira de farinha. Todavia, constatou-se através de algumas visitas ao município que a empacotadeira 
nunca funcionou. 
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Sergipe, sendo estas resistentes à podridão, doença que vem comprometendo há séculos a 

cultura da mandioca em Sergipe e no Brasil. Todavia, essas variedades de mandioca não 

chegaram ainda nas propriedades camponesas. 

Apesar de a Deagro afirmar que fornece a assistência necessária aos agricultores e 

que desenvolve vários projetos, os farinheiros afirmam o contrário, a Deagro não oferece uma 

ajuda concreta quando é solicitada para resolver os problemas. 

Portanto, parte da produção camponesa é consumida diretamente pela família e parte 

e comercializada para adquirir produtos que não são produzidos por eles. Contudo, a cadeia 

produtiva é desarticulada favorecendo a ação dos intermediários que se apropriam do 

excedente do trabalho necessário camponês, da produção e o Estado, que deveria atuar para 

minimizar os problemas enfrentados pelos camponeses, opera como agente do capital 

subordinando os camponeses ao capital e afirmando a orfandade do campesinato. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

O presente estudo permitiu explicar e analisar as abordagens dos clássicos em relação 

a questão camponesa, particularmente na Rússia do século XIX e início do século XX, como 

também, entender as transformações atuais do campesinato a partir de uma perspectiva da 

realidade brasileira e, mais ainda, da realidade nordestina e sergipana. Dessa forma, não se 

pode abandonar a concepção de Lênin ao afirmar que naquele momento histórico que a Rússia 

vivia com a inserção do capitalismo no campo, ele transformava os camponeses em 

proletários rurais desencadeando o fim do campesinato e a formação do mercado interno. E 

Chayanov com sua concepção oposta deixou claro a importância da família e o emprego da 

força de trabalho familiar como fatores dinâmicos da reprodução das unidades de produção 

camponesa. E Kautsky, ao mostrar a inserção do capital no campo que acabou promovendo 

uma modernização desigual, além de explicar também todo o processo de transição da 

agricultura feudal para a capitalista, o surgimento da figura do atravessador, tão presente na 

comercialização dos produtos de origem camponesa. Cada um desses autores contribuiu de 

forma significativa para explicar o espaço agrário russo de sua época e que hoje se pode fazer 

algumas relações com o campesinato brasileiro. 

No Brasil existem autores que defendem o fim do campesinato, como também, 

autores que acreditam que, para o capitalismo se reproduzir, necessita de relações não-

capitalistas de produção, processadas de forma contraditória e combinada. Destacando-se 

nesta concepção, as linhas teóricas de Ariovaldo Umbelino de Oliveira e José de Sousa 

Martins. 

O desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro através do processo de 

modernização, de um lado avança em direção aos grandes produtores que atendem o mercado 

externo e de outro exclui os pequenos produtores do processo de modernização, que através 
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da agricultura familiar atende o mercado interno; e quando a grande lavoura necessita de força 

de trabalho, esses camponeses estarão ali dispostos para atender a grande propriedade 

capitalista. O assalariamento é inevitável, principalmente para os filhos dos camponeses; 

contudo, não extingue totalmente o trabalho familiar porque em outros momentos o capital 

necessita dessas relações não-capitalistas de produção para se reproduzir na sua forma 

desigual e combinada. Dessa forma: 

 

(...) O estudo da agricultura brasileira deve ser feito levando-se em conta 
que o processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção no 
território brasileiro é contraditório e combinado. Isto quer dizer que, ao 
mesmo tempo que este desenvolvimento avança reproduzindo relações 
especificamente capitalista (implantando o trabalho assalariado através da 
presença no campo do bóia-fria), ele (o capitalismo) produz também, 
igual e contraditoriamente, relações camponesas de produção (através da 
presença e do aumento do trabalho familiar no campo) (OLIVEIRA, 
1998: 06). 

 

Nos dois municípios estudados foi verificada uma alta concentração fundiária a partir 

da inserção do capital no campo, fato observado a partir da ampliação das pastagens voltada 

para uma pecuária capitalista e intensiva. Todavia, o avanço capitalista produz 

contraditoriamente a pequena unidade produtiva camponesa que resiste à expropriação através 

do uso do trabalho familiar, cultivando a mandioca, o milho e o feijão. A mandioca, ao lado 

do beneficiamento da farinha e a venda do seu excedente, tornou-se um dos elementos 

fundamentais da resistência e permanência do campesinato no campo, agregando a posse da 

terra e seu afeto que passam a ser as ferramentas da garantia de sobrevivência da família 

camponesa com o uso de sua força de trabalho. 

Os dois municípios revelam que, mesmo na região do agreste de Itabaiana que 

sempre foi caracterizada como uma região de minifúndio atualmente existe uma tendência da 

estrutura agrária tendo como suporte a concentração de terras, o que demonstra nova 

orientação na estrutura da propriedade. Contudo, a expansão das fazendas de gado não ocupou 
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totalmente as terras de lavoura devido a resistência das unidades de produção camponesas 

através de suas próprias especificidades, no que se refere às relações de trabalho e à 

importância da família. 

Nesse sentido, o sistema capitalista sempre necessitou da força de trabalho do 

campesinato para se reproduzir. A grande contradição é que esses camponeses “negam” o 

sistema capitalista quando afirmam que moram no que é seu e o trabalho familiar é o que 

garante a reprodução da família camponesa. Por outro lado, reforçam o sistema capitalista na 

medida que necessitam vender o excedente de sua produção para adquirir produtos e serviços 

que não produzem, sendo esse excedente apropriado pelo capital através dos intermediários, 

como também, o desejo de adquirir mais terra e até mesmo explorar a força de trabalho do 

outro para garantir a sua reprodução. Então, o capital não se apropria totalmente da produção, 

mas na circulação da produção camponesa no mercado capitalista. 

A subordinação do camponês ao capital pode ser observada nos dois municípios, 

quando na pesquisa de campo questionou-se se, no final do ano agrícola, os resultados têm 

contribuído ou não para cobrir as despesas. As respostas revelaram o alto índice de 

subordinação ao capital fazendo os camponeses dobrar a jornada de trabalho fora da sua 

propriedade, vendendo a sua força de trabalho, bem como em serviços urbanos como trabalhar 

na construção civil, na função de pedreiro, carpinteiro, servente, vigilante, costureira, 

sapateiro, etc. E outros conseguem complementar a renda através da aposentadoria. 

No município de Ribeirópolis apenas 14% dos entrevistados afirmam que os 

resultados da produção agrícola têm dado para cobrir as despesas e sobrevivem sem ser 

obrigados a recorrer a outras fontes de renda. Dessa forma, 38% são obrigados a recorrer a 

empregos fora do estabelecimento, 20% a empregos urbanos e 28% à aposentadoria. O capital 

acaba proporcionando uma vida difícil para os camponeses subordinando, e explorando-os de 

várias formas. 
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Em São Domingos, apenas 12% dos informantes afirmaram que os resultados da 

produção têm dado para cobrir as despesas e para sobreviver. Então, 35% trabalham fora da 

sua propriedade vendendo sua força de trabalho em trabalhos agrícolas, 29% em trabalhos 

urbanos e 24% complementam com a aposentadoria. No setor agrícola quem mais utiliza a 

força de trabalho dos camponeses é a casa de farinha. 

Para entender melhor esta realidade, metodologicamente dividiu-se os camponeses 

em dois grupos: camponeses “parciais” e camponeses “exclusivos”. Os camponeses parciais 

tem pouca terra, não conseguem se modernizar, montar casas de farinha, não usam sementes 

selecionadas e muito menos procuram ajuda técnica, pois são camponeses que têm 

dificuldades financeiras e desprovidos de capital, o que produz não é suficiente para vender o 

excedente e garantir o consumo familiar necessitando complementar a renda com o trabalho 

alugado e outras estratégias do campesinato citadas acima. 

Os camponeses considerados exclusivos possuem propriedades com uma área total 

que atende as necessidades do grupo sem precisar recorrer ao trabalho alugado. Conseguem 

ter um padrão de vida melhor que os camponeses parciais, pois o que produzem é suficiente 

para abastecer a casa e, através da criação bovina, conseguem acumular capital para comprar 

mais terra, e dessa forma, ampliar a sua propriedade garantindo trabalho e uma qualidade de 

vida melhor para a sua família. 

Percebe-se claramente a insatisfação dos camponeses no processo de 

comercialização. No município de Ribeirópolis, apenas 20% deles sentem-se satisfeitos com a 

comercialização da produção. E em São Domingos o índice de satisfação diminui para 10%. 

Os dois municípios apresentam uma cadeia produtiva desarticulada e desorganizada 

favorecendo a ação dos intermediários que controlam as informações do preço no mercado e 

compram a farinha na porta proporcionando uma venda rápida e sem obstáculos. Todavia, 

concentra a maior parte dos lucros. Porém, para os camponeses que contratam força de 
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trabalho, não tem casa de farinha, pagam para fazer ou vendem a mandioca em pé, o lucro 

diminui ainda mais. Atualmente os intermediários estão atuando até na compra da matéria 

prima, fato muito presente em São Domingos que compra a mandioca na região e em outros 

estados se apropriando também da produção da farinha. 

Percebe-se que, mesmo sendo pressionado pelo capital, existe uma resistência muito 

forte por parte do camponês para garantir a posse da terra porque o camponês entende que é a 

única forma de garantir a sua autonomia, condicionando também pelo afeto a terra. Mesmo 

que a maioria revele que com o tempo não se tem melhorado a qualidade de vida, pretendem 

continuar no campo resistindo às pressões e aos encantos do capital e aos problemas como 

falta de infra-estrutura, boas escolas e falta de segurança na maioria dos povoados, e mesmo 

assim, preferem continuar no campo, como afirma o entrevistado abaixo, resumindo o que é 

viver no campo atualmente: 

 

O homem do campo é um abandonado. Os governantes não ajuda o 
agricultor. Morar na cidade pra viver de que? Aqui o pouco que agente 
tira da terra dá pra viver e lá na cidade não tem de que viver. A vida no 
campo é sofrida e não tem melhorado muita coisa, falta segurança, uma 
escola melhor para os nossos filhos. Mas nasci e me criei no campo e 
Deus me livre de morar na cidade (Sr. Cosme, Povoado Lagoa das 
Esperas – Ribeirópolis, 25/07/2005). 

 

Na verdade, o camponês sofre com a subordinação do capital e o Estado em cada 

momento assume o seu papel de agente transformador do espaço, e de acordo com o sistema 

econômico vigente garante os interesses da classe dominante e do capital deixando os 

camponeses “órfãos” de políticas públicas sérias que realmente resolvam os problemas do 

campesinato. 

As políticas públicas aplicadas pelo estado e pelos municípios estudados com a 

criação de associações para os povoados, casas de farinha comunitária, eletrificação rural, 

pronaf, etc., são controladas pelos políticos e cabos eleitorais dos municípios que utilizam 
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como meio de angariar votos, ficando de lado o verdadeiro sentido dessas políticas públicas, 

que caberia a organização e controle das próprias comunidades. 

Portanto, a vida dos camponeses subordinados ao capital não é fácil, pois passam por 

dificuldades financeiras correndo o risco de serem expropriados, mas resistem ao capital 

através do trabalho familiar, da venda da força de trabalho e do excedente de sua produção, 

principalmente da farinha de mandioca. Compreender a vida e a subordinação desses 

camponeses não é tarefa fácil, mas é um trabalho que fascina. E como toda pesquisa científica 

nunca é definitiva, novas questões serão apresentadas e poderão ser discutidas e solucionadas 

em trabalhos posteriores.    
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
MESTRADO EM GEOGRAFIA AGRÁRIA 

 
PESQUISA DE CAMPO 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS CAMPONESES 

Nº do Questionário_______________________________ Data: ______/______/_______ 
Município:___________________________  Localidade:__________________________ 
Entrevistador:_____________________________________________________________ 
 

Questões 

I - Identificação do informante e da propriedade: 

1. Profissão:___________________________________, Idade:_____________________________ 
2. Naturalidade:_________________________________, Grau de escolaridade:________________ 
 
3. O informante é do próprio local?                      (     ) Sim                                    (      ) Não 

• Caso negativo, onde nasceu?___________________________________________________ 
• Quando veio para essa área?___________________________________________________ 
• Por que veio?_______________________________________________________________ 

 
4. O informante é: 
(      ) Proprietário  (        ) Parceiro  (      ) Arrendatário    (       ) Ocupante   (      ) Outros 
 
5. Qual a área da propriedade?  ______________Tarefas. 
6. Como adquiriu a propriedade? 
(      ) Compra           (      ) Herança           (      ) ocupação          (      ) Doação 
 
7. Quanto tempo possui na posse da terra?_______________________________________________ 
8. Durante esse tempo o que melhorou ou piorou na propriedade e na sua vida? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. A terra é suficiente para a produção e consumo da família?   (      ) Sim    (        ) Não 
Por quê?__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. O que a terra significa para o senhor (a)? E sua família como vê a terra?_____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Cultiva outras áreas?                           (      ) Sim                    (      ) Não 

• Caso afirmativo, qual a condição?          
(      ) Doação      (      ) Arrendamento    (      ) Aluguel       (      ) Outros:_______________________                             
  
12. Trabalhou sempre na terra?                   (      ) Sim                (      ) Não 

• Caso negativo, que atividade exercia anteriormente?_________________________________ 
 
13. Exerce outra atividade remunerada?        (      ) Sim                             (      ) Não 
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• Caso afirmativo, em que?____________________________________________________, 
Onde?__________________________,Em que parte do ano (meses)?_________________ 
_______________________Quantos dias da semana?______________________________. 

 
14. O informante reside na propriedade?            (      ) Sim          (       ) Não 

• Caso negativo, onde reside? 
_________________________________________________________________________ 

• Por que não reside na 
propriedade?_______________________________________________________________ 

• Caso resida na propriedade, como é a casa?  
      - Paredes de:   (      ) taipa             (      ) tijolo         (      ) bloco 
      - Telhado de:  (      ) palha             (      ) telha    
      - Piso de:        (      ) barro              (      ) cimento    (      ) cerâmica       
 
15.  Na propriedade tem energia elétrica?                      (      ) Sim        (      ) Não 
16.  Na propriedade tem água encanada?                       (       ) Sim        (      ) Não 
17.  Na propriedade tem poço artesiano?                        (       ) Sim        (      ) Não 
 
18. Quais os objetos domiciliares que possui: 
(      ) Televisão         (      ) Rádio         (      ) Geladeira             (       ) Máquina de costura 
(      ) Estofados         (      ) Som           (      ) Bicicleta              (       ) Automóvel  
(      ) Motocicleta 
 
II - Identificação da família: 
 
1. O informante é casado?   (      ) Sim      (      ) Não 

• Caso positivo, tem quantos filhos?________________________________________________ 
• Quantos moram na propriedade?_________________________________________________ 
• Quantos moram fora da propriedade?______________________________________________ 
• Onde?__________________________________ Quantos são casados?__________________ 

 
2. Os filhos que moram na propriedade pretendem continuar na terra?        (      ) Sim          (      ) Não 

• Caso afirmativo, Porquê?_______________________________________________________ 
• Caso negativo, Por quê?________________________________________________________ 

 
3. Seus filhos estudam?         (      ) Sim         (      ) Não 

• Caso negativo, por quê?________________________________________________________ 
• Caso positivo, onde estudam?____________________________________________________ 

 
4. Há compatibilização entre o trabalho e o calendário escolar?             (       ) Sim                (      ) Não 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
 
 
III – A força de trabalho e a família: 
 
1. Na sua propriedade quantas pessoas trabalham?__________________________________________ 

• Usa trabalho assalariado?___________________________, Quantos?___________________ 
Para que?_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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2. Membros da família residentes no estabelecimento: 
 
Sexo Idade Escolaridade Grau/parentesco Local/trabalho Tipo/trabalho 
      
      
      
      
      
      
 
3. Membros da família que trabalham e residem fora do estabelecimento, em trabalhos agrícolas ou 
não, e mandam regularmente rendimentos para manutenção da família: 
 
 
Sexo Idade Escolaridade Grau de 

parentesco 
Tipo de 
trabalho 

Local Freqüência 

       
       
       
       
 
4. Existe divisão de tarefas na propriedade? Se possível especifique a função de cada membro da 
família?___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Qual o período do ano que a família mais trabalha?_______________________________________ 
 
             
IV – Condições de exploração e utilização das terras: 
1. Qual a área das lavouras permanentes?_______________________ tarefas. 
2. Qual a área das lavouras temporárias?________________________ tarefas. 
3. Qual a área de terra em descanso?____________________________ tarefas. 
4. Área das matas?___________________________________________tarefas. 
5. Áreas inaproveitadas______________________________________ tarefas. 
6. Área das terras irrigadas?___________________________________ tarefas. 
 
7. Quais os produtos vegetais cultivados? 
 Finalidade 
Produto Área 

plantada/tarefas 
Produção Consumo Comercialização Lucro 

      
      
      
      
      
 
 
8. Qual o sistema de cultivo predominante?_______________________________________________. 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
Quais os produtos?___________________________________________________________________ 
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9. Utiliza adubação ou irrigação? Em caso positivo preencha o quadro: 
Produto Tipo de adubo Freqüência Tipo de irrigação Freqüência 
     
     
     
     
 
10. Faz análise do solo para saber que adubos e fertilizantes deve utilizar?      (     ) Sim        (     ) Não 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Utiliza sementes selecionadas?                                      (       ) Sim                      (      ) Não 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
Caso utilize, indique os cultivos?_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Que equipamentos de trabalho possui?       (      ) Carroça                   (      ) Carro de boi 
(      ) trator             (      ) Arado de tração animal          (      ) Caminhonete          (      ) Caminhão 
13. Aluga implementos agrícolas como trator, arado de tração animal, etc? Para quê?        
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
14. Usa agrotóxicos?                  (      ) Sim                            (      )  Não.  
* Caso afirmativo, quais os produtos em que são utilizados? Quais os objetivos?__________________ 
 
 
15. Procura ajuda técnica na Deagro?    (      ) Sim                   (      ) Não 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
 
16. Como qualifica a assistência técnica?   
(       ) Ótima      (      ) Boa          (      ) Regular             (      ) Deficiente 
 
17. Sobre o calendário agrícola, por produto e tipo de tarefa, preencha a tabela: 
 

MESES 
Produtos Preparação Plantio Tratos Colheita 

 Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim 
         
         
         
         
         
 
V – Financiamento da produção: 
 
1. Como obtém recursos para a produção? 
(      ) Cooperativas; 
(      ) Economias próprias; 
(      ) Financiamentos bancários (Agência:________________________________________) 
(      ) Outros:_______________________________________________________________ 
* Caso utilize financiamento, qual a finalidade?          (      ) Custeio        (      ) Investimento 
* Qual a situação?                        (      ) Sempre reembolsou            (      ) Renegociou    
                                                     (      ) Já reembolsou parte            (      ) Nunca reembolsou 
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2. Recebeu recursos financeiros do PRONAF ou de outros programas do governo? (     ) Sim (     ) Não        
Qual?_____________________________________________________________________________ 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
 O que fez?_________________________________________________________________________ 
3. Faz parte de alguma associação ou cooperativa? (      ) Sim          (      ) Não 
4. Caso afirmativo, vende sua produção a essa associação? 
(      ) Sim, qual o percentual da produção entregue à associação?______________________________ 
(      ) Não, por que não entrega a produção à associação?____________________________________ 
 
VI - Sobre a produção da farinha de mandioca: 
 
1. A terra que possui é suficiente para a produção da mandioca?  (      ) Sim    (      )  Não 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
 
2. Tem casa de farinha?         (      ) Sim             (      ) Não 

• Em caso negativo, onde produz a farinha?__________________________________________ 
 
3. A casa de farinha é mecanizada?        (      )  Sim              (     ) Não 
 
4. Existe divisão do trabalho entre sexo e idade para a produção da mandioca e da farinha? Como? 
 
 
5. Usa somente o trabalho familiar?   (      ) Sim        (      ) Não 
6. Usa trabalho assalariado?  Quantos_______________ Para fazer o que?_______________________ 
 
 
7. Caso utilize trabalho assalariado, a farinha dá lucro? Justifique. 
Resp.:_____________________________________________________________________________ 
 
8. Vive só da farinha ou recorre a produção de outros produtos? 
Resp.:_____________________________________________________________________________ 
 
9. No final do ano agrícola, os resultados da produção da farinha tem dado para as despesas? 
 
 
VII - Condições da produção de animais: 
 
1. Quais os animais criados? 
 Finalidade 
Tipo Área ocupada Produção Consumo Comercialização Lucro 
      
      
      
      
      
 
2. No caso da pecuária bovina, qual a finalidade do rebanho?  
(      ) Corte          (      ) Leite           (      ) Cria          (      ) Recria          (      ) Engorda 

• Qual a mais importante?________________________________________________________ 
• Para onde vende o gado?_______________________________________________________ 
• Qual o destino do leite?         (       ) Consumo                                (      ) Agroindústria  
                                                      (       ) Fabricação de laticínios         (      ) Venda na cidade 

 
3. Possui áreas em pastagens naturais?     (      ) Sim       (      ) Não 
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* Em caso positivo, quantas tarefas?_____________________________________________________ 
 
4. Possui áreas em pastos plantados?  (       ) Sim      (      ) Não 

• Caso positivo, quantas tarefas? __________________________________________________ 
 
5. Houve mudanças no tipo de pastagens utilizadas?     (      ) Sim     (      ) Não 

• Caso positivo, que tipo de pastagem era utilizada antes?_______________________________ 
 
6. Quando introduziu esse novo tipo de pastagens? Se possível indicar o ano e por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. A área de pasto é trocada com a de lavoura?   (      ) Sim       (      ) Não 

• Caso positivo, qual a freqüência?_________________________________________________ 
 
8. No caso de não haver pastos plantados, onde é criado o gado? ______________________________ 
_____________________________________Qual a área? __________________________________ 
tarefas. 
 
9. Na pecuária utiliza: 
(      ) Inseminação artificial  (      ) Silagem   (     ) Medicamentos para combater as doenças   (      ) 
Outros 
 
VII - Comercialização da produção e aquisição de produtos: 
 
1. Quais os produtos comercializados?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Qual o processo de comercialização?                (      ) Vende em feira    (      ) entrega a intermediário  
Por quê?___________________________________________________________________________ 
* Caso venda na feira, especifique o local? _______________________________________________ 
Como transporta os produtos?__________________________________________________________ 
 
3. Qual a sua opinião sobre o intermediário?_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
4. No final do ano agrícola, os resultados da agricultura tem dado para as despesas? Qual o percentual 
de lucro?__________________________________________________________________________ 
 

• Em caso negativo, possui recursos tais como: 
(      ) Aposentadoria do Funrural. 
(      ) Empregos agrícolas fora do estabelecimento? Tipo:_______________________ 
(      ) Empregos urbanos. Tipo:____________________________________________ 
(      ) Outros:____________________________________________________________ 

 
5. Quais os produtos comercializados derivados da mandioca?________________________________ 
 
 
6. Comercializa a produção de leite?  (      ) Sim                        (      ) Não 

• Caso comercialize, qual o número de litros diários?____________. Qual a forma da 
comercialização?_____________________________. 

 
7. Sente-se satisfeito com a comercialização da produção?___________________________________ 
 
 
8. Quais os produtos adquiridos no mercado? 



 

 

lxx

lxx

9. Quais os produtos básicos de uma feira semanal?_________________________________________ 
 
10. Existem motivos ou recebe algum tipo de pressão para vender a terra?______________________  
 
11. Com o tempo tem melhorado sua qualidade de vida?_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
VIII – Participação Comunitária: 
 
1.A feira além de vender e comprar produtos tem algum significado a mais? Por quê? 
 
 
2. Como se dá a relação de vizinhança na comunidade? (      ) Boa      (      ) Ótima  (      ) Péssima                                                                                      
3. Que tipos de atividades são realizadas na coletividade?____________________________________ 
 
 
4. Prefere o campo ou a cidade? Por quê?_________________________________________________ 
 
 
5. Qual o projeto profissional para os seus filhos e netos?____________________________________ 
 
 
6. O que é viver no campo atualmente?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. O senhor (a) é sócio de algum sindicato?                   (      ) Sim                   (      ) Não 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
 
 
 
          
 

 


