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EPÍGRAFE 

Se plantar o arroz ali, 

se plantar o milho acula, 

um jeito de produzir, 

pra gente se alimentar. 

Primeiro cantar do galo, 

já se levanta da cama, 

e o camponês se mistura 

a terra que tanto ama. 

Amar o campo, ao fazer a plantação, 

não envenenar o campo é purificar o pão. 

Amar a terra, e nela plantar semente, 

a gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. 

A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. 

Choro virou alegria, 

a fome virou fartura, 

e na festa da colheita, 

viola em noite de lua. 

Mutirão é harmonia, 

com cheiro de natureza, 

o sol se esconde na serra 

e a gente ascende a fogueira. 

Amar o campo, ao fazer a plantação, 

não envenenar o campo é purificar o pão. 

Amar a terra, e nela plantar semente, 

a gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. 

A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. 

Quando se venena a terra, 

a chuva leva PRO rio, 

nossa poesia chora, 

se a vida tá por um fio, 

e ela é pra ser vivida, 

com sonho, arte e beleza, 

caminhos alternativos 

e alimentação na mesa. 

Amar o campo, ao fazer a plantação, 

não envenenar o campo é purificar o pão. 

Amar a terra, e nela plantar semente, 

a gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. 

A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. 

 

Zé Pinto 



 

 

RESUMO 

 

Esse estudo analisa o uso da tecnologia nos assentamentos rurais Jacaré-Curituba e 

Edmilson de Oliveira, situados respectivamente nos municípios de Canindé do São 

Francisco e Carira, no estado de Sergipe e seus rebatimentos na produção do espaço e 

na reprodução das famílias camponesas. A partir de uma análise fundamentada nas 

contradições do processo de produção e reprodução do espaço pelas ações humanas 

oriundo da inserção do capital no campo via introdução de tecnologias por políticas 

públicas o Estado faz-se presente implementando políticas para os assentamentos rurais, 

as quais repercutem em transformações territoriais na região. Observou-se que na área 

de estudo, contraditoriamente, as unidades produtivas camponesas resistem cultivando 

diversos produtos que suprem as necessidades básicas de alimentação. Na área de 

estudo, são produzidos diversos produtos destinados ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, Programa Nacional de Uso e produção do biodiesel, às indústrias de 

beneficiamento e para o consumo da família. Entretanto, o capital apropria-se da 

produção para sua reprodução, à medida que monopoliza o território dos assentamentos 

rurais se apropriando da produção agrícola das unidades camponesas e redefinindo 

desde a produção, às relações sociais de produção. Por sua vez, os camponeses 

procuram formas de resistência e permanência no campo através da diversificação da 

produção, plantando outras culturas, como hortaliças, verduras e frutas, produtos de 

fácil aceitação do mercado, o que confirma a força desses sujeitos na criação e recriação 

do campesinato mesmo sendo subordinado ao capital.  

PALAVRAS-CHAVE: política pública, tecnologias em assentamentos rurais, Estado, 

reprodução camponesa. 

  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study examines the use of technology in rural settlements Gator Curituba and 

Edmilson de Oliveira, located respectively in the cities of San Francisco and the 

Caninde Carira in the state of Sergipe and their repercussions on the production of space 

and the reproduction of peasant families. From a reasoned analysis of the contradictions 

of the process of production and reproduction of space by human actions arising from 

the inclusion of capital in the field through the introduction of technologies for public 

policies the state is present implementing policies for rural settlements, which 

reverberate territorial transformations in the region. It was observed that in the study 

area, contradictorily, peasant production units resist cultivating various products that 

meet the basic needs of food. In the study area, are produced various products for the 

National School Feeding Programme, National Programme of Use and biodiesel 

production, to processing industries and for family consumption. However, capital 

appropriates output for playback, as monopolizes the territory of rural settlements 

appropriating agricultural production units and redefining peasant from production, 

social relations of production. In turn, farmers are looking for ways of resistance and 

permanence in the field through diversification of production, planting crops such as 

vegetables , vegetables and fruits , friendly products market acceptance , which 

confirms the strength of these subjects in the creation and recreation of peasantry even 

being subordinated to capital . 

KEYWORDS: public policy, technology in rural settlements , state , peasant 

reproduction . 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Área de Estudo _______________________________________________21 

Figura 2 - Placa de inclusao produtiva______________________________________94 

Figura 3 – Trator _____________________________________________________111 

Figura 4 - uso do trator na agricultura_____________________________________112 

Figura 5 - Irrigação por aspersor pequeno, conhecido como doidinho____________113 

Figura 6 - Irrigação por aspersor médio____________________________________114 

Figura 7 – Irrigação por aspersor Grande___________________________________114 

Figura 8 - Sementes de quiabo___________________________________________116 

Figura 9 - Municípios que adquirem o quiabo da COOPRASE, 2013_____________117 

Figura 10 - Plantação de quiabo__________________________________________118 

Figura 11 - Criação de bovinos em lote____________________________________120 

Figura 12 - Plantação de girassol_________________________________________125 

Figura 13 - Trituramento do bagaço do girassol______________________________126 

Figura 14 - Extração da semente do girassol________________________________127 

Figura 15 - Municípios que adquirem o PNAE da COOPRASE, 2013____________130 

Figura 16 - Empacotamento do arroz______________________________________131 

Figura 17 - Produtos empacotaddos_______________________________________131 

Figura 18 - Empacotamento da macaxeira__________________________________132 

Figura 19 - Máquina de empacotamento___________________________________133 

Figura 20 - Produção do milho___________________________________________135 

Figura 21 - Plantação de milho consorciada como feijão_______________________136 

Figura 22 - plantação de hortaliças________________________________________137 

Figura 23 - plantação de alface___________________________________________137 

Figura 24 - plantação de couve-flor_______________________________________138 

Figura 25 - plantação de repolho_________________________________________138 

Figura 26 - Maquina de colhedeira do milho________________________________139 

Figura 27 - Maquina de colhedeira do milho________________________________140 

Figura 28 - Maquina de colhedeira do milho________________________________140 

Figura 29 - sacos de milhos para venda aos atravessadores_____________________141 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Brasil número de assentamentos rurais – assentamentos criados, 1985 – 

2011. ________________________________________________90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Mudanças Tecnológicas / Avanços Estratégicos______________30 

Tabela 2 – Classificação dos aspersores____________________________115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural  

CAIs - complexos agroindustriais    

COOPRASE - Cooperativa Regional de Assentados de Reforma Agrária do Alto Sertão 

de Sergipe 

DATER - Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural  

DHAA - Direito Humano à Alimentação Adequada  

EMDAGRO – Empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe  

EMBRAPA - Empresa brasileira de pesquisa agropecuária  

FHC - Fernando Henrique Cardoso  

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  

MDA - Ministério do desenvolvimento Agrário  

MST - movimento dos trabalhadores rurais sem-terra 

PDAs - Planos de desenvolvimento dos assentamentos 

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar  

PNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária 

PNSAN - Política Nacional de segurança alimentar e nutricional 

PROÁLCOOL - Programa Nacional do Álcool 

PROBIODIESEL - Programa Brasileiro de bicombustíveis 

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  

PROÓLEO - Programa Nacional de Óleos Vegetais para fins Energéticos 

PIB – Produto interno bruto  

SAN - Segurança Alimentar e Nutricional 

SE – Sergipe 

SERGIPETEC - Sergipe parque Tecnológico 

UDR - União Democrática Ruralista  



 

 

SUMÁRIO 

 

DEDICATÓRIA  

AGRADECIMENTOS  

EPÍGRAFE  

RESUMO  

ABSTRACT 

LISTA DE FIGURAS  

LISTA DE GRÁFICOS  

LISTA DE TABELAS  

LISTA DE SIGLAS  

SUMÁRIO  

INTRODUÇÃO_______________________________________________________17 

CAPÍTULO I - O PAPEL DA TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DO 

ESPAÇO_____________________________________________________________26  

1.1. O conceito de tecnologia: abordagens e visões _________________________26 

1.2. Inovação tecnológica e produção do espaço____________________________38 

1.2.1. O papel da inovação tecnológica na produção do espaço__________________43 

CAPÍTULO II – AS CONTRADIÇÕES PROVOCADAS PELO USO DE 

TECNOLOGIAS NA AGRICULTURA: O agronegócio e a agricultura camponesa em 

questão______________________________________________________________51 

2.1. O agronegócio no contexto da agricultura capitalista_______________________51 

2.1.1. O conceito de agronegócio e suas contradições no espaço 

agrário_________________________________________________________52 

2.2. O avanço das forças produtivas no campo e os desdobramentos para a 

agricultura camponesa____________________________________________60 

2.2.1. O conceito de camponês___________________________________________60 

2.2.2. A agricultura camponesa__________________________________________65 

2.2.3. A agricultura camponesa e tecnologia ________________________________69 

CAPITULO III - ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: o que está por detrás do 

discurso de desenvolvimento rural via inserção tecnológica nos 

assentamentos_________________________________________________________72 



 

 

3.1.  Do Estado da historia à historia do Estado_______________________________72 

3.1.1. O Estado na sociedade capitalista: contradições e tensões__________________78 

3.2. O Estado capitalista e as políticas públicas_______________________________85 

3.2.1. Políticas públicas de reforma agrária e o papel do Estado ________________86 

3.2.2. Política de incentivo á tecnologia nos assentamentos: do discurso à 

realidade______________________________________________________93 

3.2.3. A importância da assistência técnica rural para os assentamentos rurais e suas 

contradições__________________________________________________________98  

CAPÍTULO IV - Inserção tecnológica para a reprodução social nos assentamentos 

rurais em Sergipe _____________________________________________________103 

4.1. O assentamento Jacaré Curituba no Alto Sertão sergipano________________107 

4.1.1. O uso de tecnologia na agricultura do assentamento rural Jacaré Curituba 

_______________________________________________________________108 

4.1.2.  O Probiose no assentamento Jacaré Curituba e a adoção de tecnologias 

_______________________________________________________________121 

4.1.3. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a relação assentado-

Estado _____________________________________________________________128 

4.2. Assentamento Edmilson de Oliveira__________________________________133 

4.3. O fetiche da tecnologia nos assentamentos rurais e a monopolização do território 

pelo capital _____________________________________________________142 

4.3.1. As interfaces das tecnologias nos assentamentos rurais sergipano 

_______________________________________________________________143 

4.3.2. A sujeição da renda da terra e a monopolização do território pelo 

capital______________________________________________________________144 

CONSIDERAÇÕES FINAIS____________________________________________149 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ____________________________________154 

ANEXOS___________________________________________________________164  

 



 

17 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudar a dinâmica de assentamentos de reforma agrária pressupõe analisar os 

efeitos dos assentamentos no território, a partir do acesso à tecnologia, créditos rurais, 

assistência técnica, produção, trabalho, formas de sociabilidade, rendimentos, que 

acabam gerando rebatimentos sociais no campo. 

Com a construção do assentamento e a sua consolidação, os assentados passam a 

ter a preocupação com o processo de produção de alimentos, visto que a vida no campo 

é fruto do seu próprio trabalho. Nesse processo de produção, observa-se a atuação das 

forças produtivas que vão dar suporte para o assentado produzir seus alimentos de 

forma mais eficaz. Assim, “os assentados ao utilizarem os instrumentos tecnológicos na 

produção de alimentos devem pressupor o seu uso socialmente, interagindo com os 

outros assentados da região numa forma de socialização dos meios de produção”.
1
 

Ao iniciarmos as discussões que permeiam a análise da tecnologia ou forças 

produtivas que atuam na agricultura camponesa, devemos prestar bem atenção no modo 

como as tecnologias estão sendo inseridas na agricultura camponesa, principalmente na 

agricultura desenvolvida nos assentamentos rurais. 

Os assentamentos rurais, por sua vez, são a expressão da luta pela terra. Para os 

sem-terra, a conquista da terra significa, antes de mais nada, uma vitória contra o 

capital. Dessa forma a criação do assentamento rural pelo Estado possibilita aos 

assentados uma mudança significativa no modo de vida, passando agora a sobreviverem 

da terra e do fruto do seu próprio esforço. Nesse âmbito, o assentamento rural emerge 

num novo cenário, diante de um latifúndio, ineficiente e caracterizado como 

improdutivo, vazio e inativo.  

 O território passa a ser dinamizado com o povoamento do assentamento e a 

capacidade de transformação social dos assentados no lugar e na região onde os 

                                                           
1
 SANTOS F.F. O uso de tecnologias em assentamentos de reforma agrária em Sergipe e seus 

rebatimentos sociais. In: Anais do Simpósio regional de Desenvolvimento Rural. Aracaju: UFS – São 

Cristóvão, 2010.  Nesse artigo, o autor faz uma analise da apropriação de tecnologia em assentamentos 

rurais, destacando a forma em que o capital se manifesta para alienar o camponês e extrair a renda da 

terra. 
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camponeses estão consolidados. “O assentamento é o território conquistado, é, portanto 

um novo recurso na luta pela terra que significa parte das possíveis conquistas que 

representam, sobretudo, a possibilidade da territorializaçaõ”.
2
. Dessa maneira,  

os assentamentos se constituem em espaços diferenciados de relação 

com o Estado: são uma criação do Estado e ficam sujeitos à sua gestão 

e a sua ingerência. É essa relação diferenciada que faz existir o 

assentamento e, por consequência, os assentados, como segmento 

social diferenciado de outros camponeses. (HEREDIA, 2004, p.15) 

 

 

Percebe-se que os assentamentos rurais são oriundos da ação do Estado, no qual 

cria políticas publicas para que os assentados possam conseguir melhores condições de 

vida. Dessa forma,  

A partir da criação dos assentamentos, a vida dos assentados assume 

uma nova dinâmica, surgem novos espaços e redes de sociabilidade, 

refazem-se e reconstroem-se os antigos, e estabelece-se uma nova 

dinâmica na relação “para fora” do assentamento, na interação com as 

cidades e com o poder público municipal, e uma nova inserção na 

dinâmica política local. Mas ao mesmo tempo em que estão colocadas 

diversas “novidades”, impõe-se também, com grande força no 

cotidiano dos assentados, uma dinâmica social e cultural muito 

próxima ao padrão vigente na região, e o dia-a-dia da maior parte 

dessa população vai ser marcado predominantemente pelas estratégias 

de reprodução da unidade familiar (que envolvem o trabalho dentro e 

também fora do lote), pelos vínculos de parentesco e de vizinhança, 

pela relação com a cidade, com a religião, com os espaços de lazer. 

(HEREDIA, 2004, p.111). 

 

 

As construções dos assentamentos geram remodelações e transformações no 

território nacional. Nesse sentido, 

os impactos dos assentamentos, como resultados de mudanças de 

curto, médio e longos prazos, fazem-se sentir ao mesmo tempo na 

vida dos assentados e dos assentamentos e para fora deles, atingindo 

diretamente os distritos, municípios e regiões onde os projetos se 

localizam, com efeitos diretos e indiretos sobre a sociedade mais 

ampla. Não é possível falar dos impactos “para fora” dissociados dos 

impactos “para dentro”. (ibid., p. 257) 

 

Nos assentamentos é preciso entender que a questão da implantação de 

tecnologias passa pela constante atuação do capital via financiamento de políticas 

públicas promovidas pelo Estado. Ora, daí se tem uma importante indagação que nos 

                                                           
2
 FERNANDES, Bernardo Mançano. MST. Formação e territorialização. São Paulo: Hucitec, 1996. 
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vem à mente e que permeia os nossos estudos: a implantação de tecnologias nos 

assentamentos rurais permite uma reprodução social camponesa ou uma sujeição aos 

ditames do capital? 

Para darmos inicio, devemos entender que o capital é um processo de 

reprodução da vida social que alcança crescimento mediante a destruição criativa, 

criando novos desejos e necessidades, “explorando a capacidade do trabalho e dos 

desejos humanos e transformando espaços”. (HARVEY, 1992, p.307). 

Essa atuação do capital nos impõe a elucidação das alterações que se dão no 

espaço a partir do uso de tecnologias, essa, compreendida em suas múltiplas dimensões, 

como uma atividade humana, uma construção social resultante de relações de poder e 

inserida em contexto social, histórico, econômico e cultural específico, descartando, 

portanto, perspectivas que a considerem como algo autônomo e neutro.  

Concordamos com Mészáros (2002), quando esse autor afirma que a tecnologia, 

por possuir uma estrutura relativamente constante (característica trans-histórica), 

representa um dos maiores desafios para a mudança qualitativa. A necessidade de uma 

radical transformação dos meios e técnicas de produção é considerada por ele como 

sendo “um problema paradigmático da transição” ou como “um fator trans-histórico” 

porque as “condições matérias de produção, assim como sua organização hierárquica, 

permanecem no dia seguinte da revolução exatamente as mesmas que antes”. 

(Mészáros, 2002, p.575) 

Esse autor indaga ainda que,  

nossa “sociedade tecnológica” é um “tipo totalmente novo de 

sociedade” em que “a ciência e a tecnologia ditam” o que acontece ao 

corpo social, abalando por sua própria conta as instituições 

estabelecidas e “destruindo os fundamentos sociais dos valores mais 

prezados”, é uma completa mistificação. Não pode haver um “tipo 

totalmente novo de sociedade” criado pelo mecanismo pretensamente 

incontrolável e autopropulsionado das descobertas cientificas e dos 

desenvolvimentos tecnológicos porque, na verdade, a ciência e a 

tecnologia estão sempre profundamente inseridas nas estruturas e 

determinações sociais de sua época. Consequentemente, não são nem 

mais ‘impessoais e não-ideológicas”, nem mais ameaçadoras do que 

qualquer outra prática produtiva importante da sociedade em questão. 

(MÉSZÁROS, 2004, p.265) 
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  Dessa forma, é necessário que atentemos para o jogo do capital na sua persuasão 

que passa a impulsionar o controle da produção nos assentamentos rurais via 

financiamento de tecnologias sociais e monopolização da produção. É importante 

ressaltar que, o Estado tem um duplo caráter nessa relação entre capital e camponês, 

pois, o Estado, por meio de distintos órgãos e instâncias, está presente não apenas como 

intermediador e facilitador das ações envolvendo a utilização da tecnologia social pelas 

populações carentes e de forma a melhorar a qualidade dos serviços que presta à 

sociedade e aumentar a eficiência da “máquina do Estado”, induzindo a inovação. Ao 

mesmo tempo, o Estado passa a financiar créditos rurais para a aquisição de tecnologia 

via capital financeiro, deixando o assentado a mercê das flutuações do capital nas bolsas 

de valores.  

Desse modo, o estudo do perfil tecnológico demanda que consideremos “as 

políticas públicas que permitem aos assentados um maior acesso (e um acesso 

diferenciado do padrão regional) às tecnologias. Particularmente importantes nessa 

direção são as políticas de assistência e de crédito rural.” (HEREDIA, 2004, p.201).  

Todavia, o nosso viés de discussões refere-se ao fetiche da tecnologia nos 

assentamentos rurais Jacaré Curituba e Edmilson de Oliveira, localizados, 

respectivamente, nos municípios de Canindé do São Francisco e Carira, conforme se 

pode perceber na figura 01. 
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A escolha desses assentamentos rurais relaciona-se ao fato de eles se inserirem no 

contexto de experiência com tecnologia em assentamentos consolidados e por 

apresentarem um dinamismo econômico. Nesse sentido, ao serem um marco referencial 

na utilização de tecnológica, os assentamentos rurais Jacaré Curituba e Edmilson de 

Oliveira tiveram um aumento significativo na produção agrícola. Entretanto, a nossa 

preocupação em observar estes assentamentos gira em torno de desvelar o que está na 

essência e aparência da apropriação de tecnologia por assentados da reforma agrária.  

Para que fosse possível a explicação da realidade foi necessário recorrer ao 

materialismo histórico e dialético, como método de análise, que nos permite pensar o 

espaço geográfico como processo de determinações históricas das relações capital e 

trabalho, o que nos assegura uma melhor compreensão da realidade posta a partir de 

uma totalidade das relações sociais que perfazem o nosso objeto de estudo. Esta 

constitui a opção teórico-metodológica da referente pesquisa. 

Neste ponto, foi importante recorrer ao trabalho de campo nos assentamentos 

atingidos pelos programas de acesso a assistência técnica, créditos rurais e pacotes 

tecnológicos a fim de desvelar a realidade e desmascarar a essência da tecnologia nos 

assentamentos. 

Nesse processo foram aplicados 50 questionários, sendo 25 em cada 

assentamento. Os questionários foram aplicados com os assentados, presidente de 

cooperativas, líderes de comunidades, a fim de mapear as informações e revelar o que 

está posto no discurso de desenvolvimento rural.  Também foram realizadas entrevistas 

com assentados, com o objetivo de compreender o processo de apropriação das 

tecnologias e os seus rebatimentos sociais. As entrevistas contribuíram para elucidar os 

interesses da população assentada e as formas de reação/conflito dos camponeses, assim 

como as demandas dos novos padrões de produção engendrados. 

Nesse âmbito, as entrevistas com os sujeitos
3
 nos permitiram compreender as 

implicações das políticas públicas para os assentados de reforma agrária, suas formas de 

participação e luta por melhores condições de vida. 

                                                           
3
 Chamo de sujeito nesse caso, os camponeses dos assentamentos rurais, nas quais foram entrevistados e 

aplicados os questionários nos mesmos.  
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As pesquisas de campo nortearam e nos possibilitaram explicar o caráter 

ideológico que perpassa o discurso de desenvolvimento rural engrenado pelo Estado e a 

conflitualidade das classes sociais, que se enfrentam e disputam a política e o território.  

Evidentemente, não se pode deixar de salientar que a pesquisa bibliográfica 

sobre o tema foi extremamente importante para o avanço da leitura geográfica sobre a 

questão agrária, especialmente as questões ligadas a reforma agrária.  Os levantamentos 

junto aos acervos públicos, em documentos dos assentamentos rurais, teses, 

dissertações, monografias, artigos, livros, relatórios de pesquisa, em cartórios e 

publicações institucionais recentes que envolvem o tema no Brasil e no solo sergipano. 

Tudo isso foi fundamental para o amadurecimento da pesquisa bibliográfica.  

Foram também realizados pesquisas junto aos órgãos do Estado, responsáveis 

pelo financiamento dos créditos rurais destinados aos pacotes tecnológicos nos 

assentamentos, como a secretaria de agricultura do Estado de Sergipe, EMDAGRO, 

Embrapa Tabuleiros Costeiros, Sergipetec.  

O aprofundamento do movimento dialético entre a teoria e a prática de campo, 

possibilitou sustentar os princípios básicos da cidadania, da democracia e mantém 

abertas as perspectivas de construção de ideias e experiências para transformar o 

mundo, para lutar contra a exploração, a subalternidade e a expropriação gerida pelo 

capitalismo
4
. 

 Nesse sentido, a dissertação foi desenvolvida em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, “O papel da tecnologia na produção do espaço” foi feita uma discussão 

sobre técnica e tecnologia a fim de diferenciar os dois termos e esclarecer o real sentido 

da tecnologia na sociedade capitalista.  As revoluções indústrias promoveram alterações 

nas relações sociais de produção e na configuração do espaço geográfico. O fordismo, 

taylorismo e o toyotismo incrementaram modificações na esfera produtiva e 

dinamizaram a exploração do capital. A inovação tecnológica não só revolucionou a 

indústria, mas também produziu máquinas, equipamentos e insumos químicos que 

passaram a ser utilizados na agricultura.  As transformações no espaço agrário foram 

                                                           
4
 FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão Agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial. 

In: Luta pela Terra, Reforma Agrária e Gestão de Conflitos no Brasil. Antônio Márcio Buainain (Editor). 

Editora da Unicamp, 2008. 
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nitidamente percebidas, assim como as contradições do uso dessas tecnologias no 

campo.  

 No segundo capítulo, “As contradições provocadas pelo uso de tecnologias na 

agricultura: o agronegócio e a agricultura camponesa em questão” discute-se como 

ocorre a apropriação de tecnologia na agricultura capitalista (agronegócio) e na 

agricultura camponesa.  De um lado, tem-se o agronegócio como sendo um modelo 

agroexportador, que visa a monocultura e a exportação, além de concentrar terra e 

explorar a mão de obra. Do outro, a agricultura camponesa que sobrevive as amarras do 

capital e produz alimentos destinados ao mercado interno. A inserção de tecnologia na 

produção agrícola dos assentamentos visa sobremodo a produtividade agrícola nestes 

locais, embora o capital tenda a expropriar a renda da terra camponesa através da 

monopolização da produção.  

 A implementação de tecnologias na agricultura perpassa as ações do Estado 

através de financiamento de capital para a aquisição de pacotes tecnológicos. Assim, o 

terceiro capítulo “Estado e políticas públicas: o que está por detrás do discurso de 

desenvolvimento rural via inserção tecnológica nos assentamentos” busca analisar o 

conceito de Estado e suas contradições, para que em seguida possamos entender como 

as políticas públicas são implementadas no campo, em especial nos assentamentos 

rurais. As políticas de implementação de tecnologias e de assistência técnica e extensão 

rural são focadas neste capitulo para que o desvelamento das contradições Estado-

Capital possa ser nitidamente vislumbrado, quando entrelaçamos com a pesquisa de 

campo.  

 O esclarecimento da relação tecnologia-Estado-capital aparece em nossas 

reflexões no quarto capítulo, intitulado “Os impactos sócio-territoriais dos 

assentamentos rurais e a apropriação de tecnologias pelos assentados” visto que o 

processo de luta na terra e luta pela terra produzirá impactos socioterritoriais 

significativos, e com o uso de tecnologia na agricultura dos assentamentos Jacaré 

Curituba e Edmilson de Oliveira a produtividade agrícola alterou significativamente o 

território camponês. Temos aqui um desfeche a ser evidenciado, pois apesar da 

produção de alimentos ser um elemento social, a sua apropriação ocorre de forma 

privada, tendo a monopolização do capital expropriando a renda da terra camponesa. 
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Nas considerações finais entende-se que a tecnologia perpassa uma estratégia do 

capital em expropriar a renda da terra da agricultura camponesa atraves da apropriação 

da producao agriola nos assentamentos rurais. Nesse sentido, o uso de tecnologia na 

agricultutra camponesa dos assentamentos Jacaré Curituba e Edmilson de Oliveira 

promoveu um aumento da produção agricola, sem contudo, eliminar as contradições da 

relação capital-trabalho.  

O desenvolvimento desigual, contraditorio e combinado é fruto do processo de 

dominação do capital sobre o trabalho. É nesse contexto em que se insere o papel da 

Geografia como ciência que permite enxergar as relações sociais de produção que 

permeiam as transformações do espaço. O fetiche da tecnologia nos assentamentos 

rurais engendra relações contraditórias e permite desmistificar o processo de 

monopolização do capital via subordinação do trabalho do camponês.  
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1. O PAPEL DA TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO  

 

O desenvolvimento das forças produtivas foi 

a historia real inconsciente que construiu e 

modificou as condições de existência dos 

grupos humanos – até então condições de 

sobrevivência – e também a ampliação 

dessas condições: a base econômica de todos 

os seus empreendimentos. (DEBORD, 1997, 

p.29) 

A consistência das palavras de Guy Debord (1997) requer um aprofundamento 

no que concerne ao desenvolvimento das forças produtivas.  

Nas últimas décadas essa questão veio à tona fortemente na academia, 

principalmente dentro da corrente marxista que busca mostrar o papel das forças 

produtivas na sociedade capitalista. Contudo, não se deve fazer a critica ao papel da 

tecnologia na sociedade capitalista sem ter uma mínima noção do conteúdo histórico 

associado à tecnologia ou o que está embutido nas amarras do seu conceito. Nesse 

sentido, uma pista já foi explicitada nas palavras de Debord ao nos mostrar que o 

desenvolvimento das forças produtivas construiu e modificou as condições de 

sobrevivência do homem.  

 

1.1. O conceito de tecnologia: abordagens e visões  

 

Para que possamos vislumbrar a questão da tecnologia é preciso pensa-la à luz 

da sua importância como força produtiva no sistema capitalista. Pensadores como David 

Ricardo e Karl Marx, ajudam a compreender a questão do desenvolvimento das nações 

e da importância da tecnologia para tal empreendimento
5
.  

                                                           
5
 Antes de Ricardo, Adam Smith, em seu livro “A Riqueza das Nações”, Smith (1983) mostra que o 

desenvolvimento das forças produtivas está atrelado à produtividade, e cada nação produzia suas riquezas 

de acordo com a oferta de produtos para o mercado, pois a produção de mercadorias permite o 

desenvolvimento e crescimento de uma nação. O autor mostra que, “o progresso diferenciado da riqueza, 

em épocas e nações diferentes, deu origem a dois sistemas distintos de Economia Política, no tocante ao 

enriquecimento da população. O primeiro pode ser denominado sistema de comércio, o segundo, sistema 

de agricultura.” (Ibid, p. 357) Percebe-se que na visão economicista de Smith, o processo de riqueza de 

uma nação é influenciado pelo comércio e pela agricultura. 
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Em David Ricardo a questão da tecnologia aparece com maior clareza. O autor 

demonstra que  

a descoberta e o uso da maquinaria podem ser acompanhados por uma 

redução da produção bruta e, sempre que isso acontecer, será prejudicial 

para a classe trabalhadora, pois uma parte será desempregada e a 

população tornar-se-á excessiva em comparação com os fundos 

disponíveis para empregá-la. (RICARDO, 1982, p. 263). 

 Nesse sentido, o uso da tecnologia promoveu uma redução do trabalho 

humano devido à substituição da força de trabalho pela força motriz das máquinas 

desenvolvidas no bojo da Revolução Industrial.  

Contudo é nas obras de Karl Marx que teremos uma maior clareza na relação 

tecnologia e desenvolvimento do capitalismo. O autor mostra a relação da divisão do 

trabalho a partir da manufaturaria e afirma que 

A manufatura, portanto, origina-se e se forma, a partir do artesanato 

de duas maneiras. De um lado surge da combinação de ofícios 

independentes diversos que perdem sua independência e se tornam 

tão especializados que passam a constituir apenas operações parciais 

do processo de produção de uma única mercadoria. De outro, tem sua 

origem na cooperação de artífices de determinado ofício, 

decompondo o ofício em suas diferentes operações particulares, 

isolando-as e individualizando-as para tornar cada uma delas função 

exclusiva de um trabalhador especial. A manufatura, portanto, ora 

introduz a divisão do trabalho num processo de produção ou a 

aperfeiçoa, ora combina ofícios anteriormente distintos (MARX, 

2004b, pág. 393).  

 

Percebe-se que a partir da divisão do trabalho no sistema capitalista há a criação 

de desigualdades sociais, uma vez que o processo produtivo se separa da meta objetiva 

humana. Dessa forma, Marx afirma que, 

O instrumental de trabalho, ao converter-se em maquinaria, exige a 

substituição da força humana por forças naturais, e da rotina empírica, 

pela aplicação consciente da ciência. No sistema de máquinas, tem a 

indústria moderna o organismo de produção inteiramente objetivo que 

o trabalhador encontra pronto e acabado como condição material da 

sua produção (MARX, 2004a, pág.. 442). 

 

O autor continua enfatizando que “só com a indústria aprende o homem a fazer o 

produto de seu trabalho passado, o trabalho já materializado, operar em grande escala, 

gratuitamente, como se fosse uma força natural” (MARX, 2004b, pág. 444). A 

substituição do trabalho pelas máquinas promoveu o aumento do desemprego e a 

produção de espaços desiguais e contraditórios.  
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David Ricardo (1982) e Marx (2004) nos evidenciaram algumas ideias a 

respeito da tecnologia. Contudo, devemos esclarecer as confusões associadas ao termo 

tecnologia.  

Costumamos dizer que técnica e tecnologia são as mesmas coisas, ou são 

coisas idênticas. Essa postura errônea dificulta uma compreensão adequada dos 

desdobramentos da tecnologia na sociedade capitalista. Considera-se que técnica e 

tecnologia são conceitos que se diferenciam: a técnica trata de instrumentos para a 

realização humana; já a tecnologia relaciona-se com a produtividade.  

Para darmos ênfase a questão posta sobre técnica e tecnologia, o autor Álvaro 

Vieira Pinto em sua obra “O Conceito de tecnologia” (2005), nos mostra a relação entre 

técnica e tecnologia no desenvolvimento do sistema capitalista
6
.  

Assim, observamos nas palavras de Vieira Pinto (2005, p.146), que “a técnica 

está ligada à vida, não em sentido idealista e generalizadamente, mas no sentido de 

depender da produção pela vida, do seu produto mais elevado, o cérebro humano”.  O 

autor ainda continua mostrando que,  

O termo tem aplicação justa quando designa a execução humana de 

atos de produção e de defesa da vida, feitos por força de um progresso 

qualitativamente diferente, impossível de encontrar-se nos brutos, a 

saber do condicionamento da ação a finalidades conscientemente 

concebidas [...] quando a produção da existência se efetua por esse 

processo pode chamar-se de racionais os atos planejados, e 

consequentemente técnicos, os procedimentos segundo os quais são 

revelados à prática. (Ibid, p.156) 

   

Nessa perspectiva, percebe-se que técnica faz parte da existência humana no 

mundo, pois existe uma relação de interdependência do homem com a técnica.  Esta 

relação está explicita claramente, pois o homem depende da técnica para produzir sua 

existência e superar as contradições e a técnica somente existe na presença ativa do ser 

humano.   

O referido autor conceitua técnica como sendo “um algorítmo de atos 

sequenciais, conduzindo a uma finalidade desejada”. (Ibid, p.199) e analisa  que,  

[...] A própria ação do homem, utilizando, nas formas históricas 

relativamente avançadas, instrumentos e métodos racionalizados, para 

                                                           
6
  Ver PINTO, Álvaro Vieira. O conceito de tecnologia. Rio de janeiro: Contraponto, 2005. Volume I e II.  

Na sua obra que se divide em dois volumes, Álvaro Pinto nos mostra o papel da tecnologia no sistema 

capitalista. O processo histórico em que ocorreu o surgimento das indústrias até a Terceira Revolução 

Industrial. Uma obra marcante, pois esclarece a diferenciação de técnica e tecnologia e nos mostra como a 

tecnologia se estabelece na produção do espaço. 
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corporificarem a indispensável mediação entre o agente e a finalidade, 

consiste no modo especifico da capacidade reflexiva do animal 

humano de resolver as contradições com que se depara na relação com 

o mundo natural. (Ibid, p.206) 

 

  Se prestarmos atenção nas palavras do autor percebemos que a técnica tem forte 

relação com a capacidade do ser humano de planejar, produzir, ou seja, de utilizar o seu 

trabalho para sua subsistência.  

Na sua obra “A Natureza do espaço”, o geógrafo Milton Santos nos mostra que  

o papel que as técnicas alcançaram através da máquina na produção da 

história mundial a partir da revolução industrial faz desse momento 

um marco definitivo. É também, um momento de grande aceleração, 

ponto de partida para transformações consideráveis. (SANTOS, 2006, 

p.112) 

 

Nesse sentido, as técnicas desempenham um papel fundamental nas relações 

sociais de produção no sistema capitalista, introduzindo novas formas de explorar a 

classe trabalhadora e obter a ampliação do capital via tecnificação.  

Se observarmos a tabela 1 iremos ter uma noção detalhada das transformações 

tecnológicas a partir do uso da técnica em diferentes períodos da historia.  
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Tabela 1. Mudanças Tecnológicas / Avanços Estratégicos 

Período Informação Energia Meios (mass.) 

Pré-agrícola -Linguagem -Fogo -Instrumentos 

primitivos 

Agrícola -Escrita 

-Imprensa 

-Pólvora  -Charrua 

-Ferro 

Industrial -Telégrafo 

-Telefone 

-Fonógrafo 

-Rádio 

-Cinema 

-Máquina a vapor 

-Eletricidade 

-Aço 

-Máquinas avançadas 

-Estradas de ferro 

Atual Televisão 

-Satélites 

-Computadores 

-Sistemas de controle 

-Fissão atômica 

-Baterias elétricas 

-Lasers 

-Transporte 

supersônico e 

interplanetário 

-Novos materiais 

sintéticos 

-Próteses 

Iminente (antes do 

ano 2000) 

Multimídia 

-Burótica e domótica 

-Fusão atômica -Controle do tempo 

-Biotecnologia 

Fonte: B. M. Gros, 1971, pp. 272-273, apud. SANTOS, 2006, P.114. 

 

 

O processo histórico nos permite entender o que está posto no “paradigma 

tecnoeconômico vigente da revolução Industrial” (Ibid., p.113), na qual as inovações 

relativas a informação e comunicação residem como principais elementos do mundo 

contemporâneo cuja formação e transformação caracteriza a passagem do século XX 

para o século XXI.  

Diante das transformações técnicas a partir das quais se vislumbram os avanços 

tecnológicos, podemos ver que  

o casamento da técnica e da ciência, longamente preparado desde o 

século XVIII, veio reforçar a relação que desde então se esboçava 

entre ciência e produção. Em sua versão atual como tecnociência, está 

situada a base material e ideológica em que se fundam o discurso e a 

prática da globalização. (Ibid, p.115) 

 

Nesse âmbito, se obervarmos a interlocução entre técnica e ciência e vice-versa 

podemos perceber que as transformações nas relações sociais de produção foram sendo 

gradativamente modificadas sob o viés de “desenvolvimento tecnológico”. 
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Para tanto, é preciso ter clareza do que representa “o mundo das técnicas” 

como nos diz Milton Santos ao observar que  

As inovações técnicas introduzidas nos vinte anos após a segunda 

guerra mundial se espalharam duas vezes mais rapidamente do que 

aquelas introduzidas depois da primeira guerra mundial e três vezes 

mais do que as introduzidas entre 1890 e 1919. Essa rapidez na 

adoção das novas tecnologias também pode ser medida com outros 

parâmetros, por exemplo, o respectivo período de desenvolvimento, 

constituído pela soma de dois momentos, isto é, o período de 

incubação e o período de desenvolvimento comercial, ou, em outras 

palavras, o tempo que dura entre o encontro de uma nova tecnologia, 

sua aceitação como válida para fins industriais e sua afirmação 

histórica, com o seu uso generalizado. (Ibid. p.116) 

 

Observa-se nas palavras do autor que a nova tecnologia é um fator importante 

nas transformações históricas no sistema capitalista, pois se alia a ideia de 

desenvolvimento e crescimento. Dessa forma, as mudanças técnico-científicas dão um 

caráter de avanço tecnológico no mundo do capital.  

O autor nos mostra que o período técnico-científico-informacional relaciona-se 

ao período chamado de globalização, no qual as transformações técnicas são expostas 

rapidamente ao dinamismo do avanço da ciência e da tecnologia.  

Em relação ao avanço técnico-científico-informacional na agricultura em 

tempos de globalização, Santos (2001) diz que 

Inovações técnicas e organizacionais na agricultura concorrem para 

criar um novo uso do tempo e um novo uso da terra. O aproveitamento 

de momentos vagos no calendário agrícola ou o encurtamento dos 

ciclos vegetais, a velocidade da circulação de produtos e de 

informações, a disponibilidade de credito e a permanência dada à 

exportação constituem, certamente, dados que vão permitir reinventar 

a natureza, modificando solos, criando sementes e até buscando, 

embora pontualmente, impor leis ao clima. Eis o novo uso agrícola do 

território no período técnico-científico-informacional. (SANTOS, 

2001, p.118) 

 

A agricultura também se insere no período técnico-científico-informacional 

seja com uso de tecnologia e de insumos químicos ou pelo encurtamento do processo de 

produção de alimentos a partir da transgenia. A globalização insere-se na lógica 

capitalista como um período de avanços tecnológicos e científicos de alta precisão.  

Contudo, pelo exposto é necessário ter cuidado e ler as contradições desse 

período comumente denominado de globalização, pois como diz Chesnais, e nesse 
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plano ideológico em que aparece a globalização
7
 destaca-se “o papel das novas 

tecnologias que funcionam, ao mesmo tempo, como condição permissiva e como fator 

de intensificação da globalização”. (1996, p.26) 

Cotidianamente, técnica e tecnologia são confundidas, apesar de possuírem 

similaridades e assimetrias, mas carregam em si diferenças claras como se pode 

observar nos conceitos já expostos.  

Álvaro Vieira Pinto sistematizou quatro conceitos de tecnologia em sua obra. 

No primeiro volume:  

(a) De acordo com o primeiro significado epistemológico, a 

“tecnologia” tem de ser a teoria, ciência, o estudo, a discussão 

da técnica, abrangidas nesta última noção das artes, as 

habilidades do fazer, as profissões, e generalizadamente, os 

modos de produzir alguma coisa. Este é necessariamente o 

sentido primordial, cuja interpretação nos abrirá a compreensão 

dos demais. A “tecnologia” aparece aqui como um valor 

fundamental e exato de “logos da técnica” 

(b)  No segundo significado, “tecnologia” equivale pura e 

simplesmente a técnica. Indiscutivelmente constitui este o 

sentido mais frequente e popular da palavra, o usado na 

linguagem corrente, quando não se exige precisão maior.  As 

duas palavras mostram-se, assim, intercambiáveis no discurso 

habitual, coloquial e sem rigor. Como sinônimo, aparece ainda 

a variante americana, de curso geral entre nós, o chamado 

Know-how. Veremos que a confusão gerada por esta 

equivalência de significados da palavra será fonte de perigosos 

enganos no julgamento de problemas sociológicos e filosóficos 

suscitados pelo intento de compreender a tecnologia. 

(c) Estreitamente ligado á significação anterior, encontramos o 

conceito de “tecnologia” entendido como o conjunto de todas as 

técnicas de que dispõe uma determinada sociedade, em 

qualquer fase da historia de seu desenvolvimento. Em tal caso, 

aplica-se tanto às civilizações do passado quanto as condições 

vigentes modernamente em qualquer grupo social. A 

importância desta acepção reside em ser a ela que se costumava 

fazer menção quando se procura refletir ou medir o grau de 

avanço do progresso das forças produtivas de uma sociedade. A 

“tecnologia”, compreendida assim em sentido genérico e global, 

adquire conotações especiais, ligadas em particular ao quarto 

significado, a seguir definido, mas ao mesmo tempo perde em 

nitidez de representação de seu conteúdo lógico aquilo que 

ganha em generalidade formal. 

(d) Por fim, encontramos o quarto sentido do vocabulário 

“tecnologia”, aquele que para nós ira ter importância capital, a 

ideologização da técnica. Condensadamente, pode dizer-se que 

                                                           
7
 Para Chesnais, as palavras são carregadas de ideologia como o termo “globalização” que se configura 

nos discursos político neoliberal para apresentar um mundo “sem fronteiras” e “sem nacionalidades”. 

(CHESNAIS, 1996, p.26) 
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neste caso, a palavra tecnologia menciona a ideologia da 

técnica. Ao quarto significado, por motivos tornados 

transparentes, explicados pela índole do presente ensaio, 

dedicaremos maior atenção. (PINTO, 2005, p.219/220) 

  
O que está embutido na sistematização do conceito de tecnologia por Álvaro 

Pinto é o fato de que a tecnologia poderia ser entendida como uma ciência que estuda a 

técnica, ou seja, o conceito de tecnologia está entrelaçado com o conceito de técnica.  O 

autor nos mostra que tecnologia e técnica são conceitos que se entrelaçam e se 

confundem constantemente, pois ambos envolvem o processo de produção.  

Sabe-se que o uso do termo “tecnologia” vem da revolução Industrial, no final 

do século XVIII, onde era utilizado em áreas do conhecimento tecnológico como o setor 

têxtil, mecânico e siderúrgico, e em outras áreas da ciência, nas quais se generalizava o 

termo em questão.  

Na busca de desvendar o seu significado, no Dicionário da Língua Portuguesa, 

de Aurélio Buarque de Holanda, a palavra “tecnologia” indica “um conjunto de 

conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado 

ramo de atividade: tecnologia mecânica”. 

Essa visão abordada no dicionário Aurélio é simplista e mecanicista, pois o 

autor apenas aborda o princípio etimológico do termo científico, uma tecnologia 

mecânica, ausentando as relações sociais que estão dialeticamente inseridas na relação 

tecnologia-sociedade. 

Andrew Feenberg (1991) em sua obra “Teoria Crítica da tecnologia” mostra 

que, “a tecnologia é um fenômeno de dois lados: em um, o operador e no outro o objeto. 

Quando tanto o operador quanto o objeto são seres humanos, a ação técnica é um 

exercício de poder”. (1991, p.6) 

De acordo com as palavras do autor acima podemos perceber que a tecnologia 

coloca-se como um instrumento de poder. Em si, ela não representa poder, entretanto, 

quando acionada socialmente, ou seja, pelos homens, ela apresenta na sua capacidade 

transformadora da natureza, logo: 

Onde, mais à frente, a sociedade aparece organizada em torno da 

tecnologia, o poder tecnológico torna-se a forma básica de poder na 

sociedade. Realiza-se estreitando a extensão de interesses e 

preocupações que possam ser representados pelo funcionamento 

normal da tecnologia e das instituições que dele dependem. Esse 
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estreitamento deforma a estrutura da experiência e causa sofrimento 

humano e danos ao meio ambiente. (Ibid, p.6) 

 

Nesse sentido, “a tecnologia não é apenas um conjunto de instrumentos para o 

controle da natureza, ela é também e fundamentalmente um instrumento para o controle 

do processo de trabalho pelo capital” (ibid, p.7). 

Nesse aspecto, observa-se que o controle da tecnologia pelo capital subjuga o 

processo de trabalho e aliena o trabalhador ao modo de produção vigente, ou seja, é 

preciso que o capital controle o processo de trabalho para poder extrair a mais-valia.  

Para Balibar (1980) e Lipietz (1988) a tecnologia como força produtiva é 

também uma relação de posse das forças produtivas pelo capital - aquilo que Marx 

denominou a subsunção real do trabalho ao capital
8
.  

Nas últimas décadas presenciamos diversas discussões no âmbito acadêmico 

sobre o desenvolvimento das forças produtivas no sistema capitalista. Essas reflexões 

ou análises recaem numa multiplicidade de interpretações oriundas do pensamento de 

Karl Marx.  

Para a nossa pesquisa consideraremos a assertiva de Marx na obra ideologia 

Alemã
9
, ao mostrar que “as condições sob as quais determinadas forças produtivas 

podem ser utilizadas são as condições de dominação de uma classe determinada da 

sociedade” (2008, p. 105). Nesse âmbito, a tecnologia estaria apta a ser utilizada para 

fins de uma determinada classe social.  

De acordo com Andrioli “a tecnologia, portanto, é um resultado e não a 

propulsora do desenvolvimento das forças produtivas e a relação dos seres humanos 

com a natureza reflete as relações dos seres humanos entre si”. (2007, p. 13) 

Para o autor o uso de instrumentos tecnológicos caracteriza um estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas, cuja relação homem-natureza ganha destaque 

pelo domínio do homem sobre a natureza. Percebe-se na leitura de Andrioli que as 

                                                           
8
  Ver AUGUSTO, André Guimarães. A dessubjetivação do trabalho: o homem como objeto da 

tecnologia. R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 309-328, maio/ago. 2009. Nesta obra, o 

autor nos mostra como a tecnologia promove a objetivação e dessubjetivação do processo de trabalho no 

sistema capitalista.  
9
 Ver MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. Feuerbach - A oposição entre as 

concepções materialistas e idealistas. Trad. Frank Müller. 3 e. Editora Martin Claret. São Paulo, 2008. 
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forças produtivas estão subordinadas a uma determinada classe social que detém os 

meios de produção. 

Nessa mesma linha de pensamento Doti (2006) destaca que:  

ainda que o desenvolvimento das forças produtivas signifique um 

processo mais avançado na forma de produzir e controlar as condições 

naturais através de uma materialidade crescente e de espaços 

antropogênicos mais complexos, não se pode nunca deixar de entender 

que as mesmas se desenvolvem de maneira contraditória, elevando o 

patamar civilizatório e subordinando-se à estrutura de classes da 

sociedade da qual é reflexo. As forças produtivas estarão, sobretudo, 

subordinadas ao controle social de classe daqueles que detém os meios 

de produção. Logo o seu desenvolvimento pode se generalizar na 

forma de patamares civilizatórios mais elevados, como reflexo da 

necessidade de produção, concentração e acúmulo de riqueza por parte 

das classes dominantes e controladoras da sociedade e dos meios de 

produção.  (DOTI, 2006, p. 4) 

 

Nesse sentido, o que está aos nossos olhos é que cada etapa do 

desenvolvimento da tecnologia serve como base para o fortalecimento do controle de 

uma determinada classe sobre a outra, classe que detém o controle dos meios de 

produção e, por sua vez, das forças produtivas, mantém também o poder na sociedade. 

Ainda sobre esse aspecto percebemos no artigo de André Guimarães Augusto 

intitulado de “A dessubjetivação do trabalho: o homem como objeto da tecnologia”, que 

o autor deixa bem claro que: 

a tecnologia não só é portadora da relação de posse como também é 

parte da estrutura global do capital. A relação de propriedade separa 

os meios de produção dos trabalhadores, transformando-os, assim, em 

capital. (AUGUSTO, 2009, p.315) 

 

Nesse aspecto, verifica-se que a tecnologia tem um papel fundamental no 

sistema capitalista, na medida em que quem é portador da tecnologia é a classe que 

detém os meios de produção e determina o seu uso. Como o papel da eficiência 

produtiva tem destaque no capitalismo, observa-se que “a tecnologia e a ciência se 

transformam enormemente em fontes da produção, ao mesmo tempo subordinando-se à 

mesma e as demais necessidades do capital”. (DOTI, 2006, p.6) 

Os significados de tecnologia são bastante amplos e não podemos generalizar o 

conceito. Nesse sentido, percebemos que,  

a adoção de tecnologias, em seu processo de desenvolvimento 

histórico, portanto, está determinada pelas relações sociais e pelas 

estruturas de poder da sociedade. Esses fatores determinam também a 
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quem a tecnologia, em última instância, serve. Especialmente 

importante é que, no capitalismo avançado, a ciência e a tecnologia, já 

desde a pesquisa básica, não podem ser tratadas de forma neutra ou 

com base em princípios transcendentais. Ao contrário, a ciência e a 

tecnologia refletem um determinado momento do desenvolvimento 

das forças produtivas, de tal maneira que são influenciadas pelas 

relações de produção vigentes na sociedade. (ANDRIOLI, 2007, p.13) 

  

O que está posto para Andrioli é que o uso da tecnologia reside no caráter de 

ser posta a serviço da classe dominante. Continua o autor enfatizando que “a tecnologia 

não é neutra. A sua forma e difusão são consequências de um processo social 

fundamentado em relações de poder associadas a interesses econômicos e 

socioculturais”. (Ibid, p.12) 

Se a tecnologia é neutra para alguns estudiosos, aqui abraçamos a ideia de não-

neutralidade da tecnologia, conforme menciona Mészáros (2004) em sua obra “o Poder 

da Ideologia”. 

[...] na utilização capitalista, não apenas as máquinas, mas também os 

‘métodos’, as técnicas organizacionais, etc. são incorporados ao 

capital e confrontam o trabalhador como capital: como uma 

‘racionalidade’ externa. (MÉSZÁROS, 2004, p. 519). 

 

  Nessa perspectiva, Mészaros mostra a não neutralidade tecnológica no sistema 

capitalista e nos permite perceber a incorporação das forças produtivas nas relações 

sociais de produção.  

Para esse autor, o que está aos nossos olhos é o fato de que,  

O uso ideológico da tecnologia permitiu então a maximização do 

fetichismo, do qual os trabalhadores tornaram-se prisioneiros, vendo 

como capacidade operativa das máquinas aquilo que era a sua 

capacidade como força de trabalho. Velha ilusão, velho espetáculo. A 

tecnologia aparece agora como a salvação. A reestruturação produtiva 

colocada como uma necessidade para além das lutas de classe se 

apresenta como inexorável. Para criar as condições desta nova face da 

dominação capitalista é preciso liquidar as antigas identidades de 

classe e as vigentes relações de trabalho. (DIAS, 1998, p.50) 

 

Assim, está explicito no conceito de tecnologia a personificação do 

desenvolvimento. Nesse âmbito, “a hegemonia da tecnologia capitalista reside não 

apenas nas suas proezas técnicas, mas também no seu nexo ideológico como um todo”. 

(WALLIS, 2009, P. 135), e o que define seu uso é a dominação/poder tecnológico do 

capital frente ao trabalho. Mészáros nos aponta que,  

A tecnologia deveria superar por si só todos os obstáculos e 

dificuldades concebíveis. Era, na melhor das hipóteses, uma ilusão 
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imposta a todos que, no desejo de encontrar uma saída para seu 

próprio papel ativo no processo de decisão, mantinham esperança de 

que grandes melhorias em suas condições de existência se realizassem 

no modo prometido. Tiveram de descobrir com a amarga experiência 

que a panaceia tecnológica era um subterfugio autovantajoso das 

contradições por parte daqueles que empunhavam os timões do 

controle social. (MÉSZÁROS, 2007, p.189) 

 

Corroborando com a ideia do autor e instigando o nosso debate acerca do 

conceito de tecnologia, observamos na leitura de Mészáros (1993) a seguinte afirmação:  

nenhum tipo de desenvolvimento tecnológico implantado no modo de 

produção capitalista pode eliminar a subordinação estrutural 

necessária do trabalho ao capital, independentemente dos tipos 

particulares de modificação que tiverem ocorrido no padrão 

ocupacional da sociedade. (MÉSZÁROS, 1993, pp. 98-99). 

 

Dentro dessa perspectiva, a análise de Mészáros é bastante proveitosa e 

indispensável a uma critica sobre a tecnologia. Nessa mesma perspectiva Panzieri 

afirma que,  

Frente à interligação de tecnologia e poder realizada pelo capital, a 

perspectiva de um uso alternativo (pela classe operária) da maquinaria 

não pode, evidentemente, buscar-se numa derrubada, pura e simples, 

das relações de produção (de propriedade), nas quais estas sejam 

consideradas como uma casca destinada a desaparecer, a um certo 

nível de expansão produtiva, simplesmente porque se tornou 

demasiado pequena. As relações de produção estão dentro das forças 

produtivas, e estas foram “moldadas” pelo capital. É isso que permite 

a perpetuação do desenvolvimento capitalista, mesmo depois de a 

expansão das forças produtivas ter atingido seu nível mais alto. 

(PANZIERI, 1982, p.25) 

 

Não obstante, o conceito de tecnologia para nós, parte das características trans-

históricas das forças produtivas ou do surgimento das forças destrutivas como destaca 

Mészáros, conforme já exposto. É preciso também sinalizar que,  

Uma tecnologia abrange métodos de produção e organização 

determinados ao modo de produção dominante. Assim, no 

capitalismo, também na agricultura, a opção por determinadas 

tecnologias está determinada pelas relações de produção dominantes e 

ela não pode ser simplesmente separada dos objetivos para a qual foi 

desenvolvida, precisamente o aumento da produtividade e o controle 

social como objetivações cotidianas da divisão do trabalho (BAHR, 

1970; apud ANDRIOLI, 2007, pp.12-13) 

 

Sendo assim, para esclarecer o que foi posto sobre o conceito de tecnologia 

iremos suscitar sua função conforme menciona Pinto (2005), 
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a função da tecnologia coincide com a promoção da liberdade pelas 

perspectivas que abre ao homem para refletir sobre si, seus problemas 

e exigências. Se em razão das condições sociais vigentes a tecnologia 

pôde constituir-se em bem privado, tornando-se causa de discórdia e 

instrumento de competição fratricida entre os homens, entre as nações, 

essa situação expõe unicamente uma etapa do processo histórico de 

libertação da humanidade. Não deve ser considerada de modo algum 

absoluta, nem permanente de direito. Por força da própria potência 

expansiva, a técnica, chegada a um grau tal de eficiência que anule 

qualquer possibilidade de vir tornar-se fator letal, será utilizada pela 

consciência critica da humanidade como o mais poderoso 

determinante para a instauração da paz e da compreensão entre os 

seres racionais, mediante a expansão, a todos, de idênticas 

possibilidades de acesso aos bens verdadeiramente humanos. (PINTO, 

2005, vol.II, pp.792-793) 

 

Corroborando com as afirmações de Mészáros (2002) e de Pinto (2005) e suas 

análises sobre a tecnologia, percebemos que a tecnologia tem produzido transformações 

radicais na natureza e nas relações sociais de produção. Nessa direção, estas 

transformações servem a interesses determinados ao tempo em que estão associadas 

àqueles que detêm o controle dos meios de produção, muito embora devesse estar a 

serviço da humanidade.   

Continuando nossa análise sobre a tecnologia e sua funcionalidade iremos 

suscitar a seguir o papel da inovação tecnológica na produção do espaço e suas 

contradições. 

 

1.2.  Inovação tecnológica e produção do espaço 

 

Antes de destacarmos o papel da tecnologia na produção do espaço, 

remeteremos as discussões sobre espaço na concepção marxista, para depois podermos 

nos debruçar sobre as forças produtivas e suas transformações na sociedade. 

Nesse bojo, a concepção de espaço na geografia ganha corpo e destaque a 

partir das obras de Henri Lefebvre em “A produção do Espaço” (2006), e “Espaço e 

Politica” (2008). Nestas obras, o autor mostra que o espaço social é um produto social
10

. 

Nesse sentido, o espaço social é um produto da sociedade, constatável e dependente, 

                                                           
10

 Ver LEFEBVRE, Henri.  A produção do espaço. Tradução grupo “as (im) possibilidades do urbano na 

metrópole contemporânea, do núcleo de geografia urbana da UFMG (do original; La production de 

l’espace. 4ºed. Paris; Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão. Inicio- Fev. 2006.  
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antes de tudo, da constatação, portanto, da descrição empírica antes de qualquer 

teorização
11

. 

A teorização de Lefebvre nas suas obras nos permite entender que o espaço é 

recheado por contradições.  Pois para ele, as contradições,  

advém do conteúdo prático e social e, especificamente, do conteúdo 

capitalista. Com efeito, o espaço da sociedade capitalista pretende-se 

racional quando, na prática, é comercializado, despedaçado, vendido 

em parcelas. Assim ele é simultaneamente global e pulverizado. Ele 

aparece lógico e é absurdamente recortado. Essas contradições 

explodem no plano institucional. Nesse plano, percebe-se que a 

burguesia, classe dominante, dispõe de um duplo poder sobre o 

espaço; primeiro, pela propriedade privada do solo, que se generaliza 

por todo espaço, com exceção dos direitos das coletividades e do 

Estado. Em segundo lugar, pela globalidade, a saber, o conhecimento, 

a estratégia, a ação do próprio Estado. Existem conflitos inevitáveis 

entre esses dois aspectos, e notadamente entre o espaço abstrato 

(concebido ou conceitual, global e estratégico) e o espaço imediato, 

percebido, vivido, despedaçado e vendido. No plano institucional, 

essas contradições aparecem entre os planos gerais de ordenamento e 

os projetos parciais dos mercadores de espaço. (LEFEBVRE, 2008, 

p.57) 

 

Essa longa explanação de Lefebvre nos habilita a dizer que as contradições 

do/no espaço aparecem como dissimuladas ou mascaradas, explicitas ou implícitas, pois 

na sociedade do capital a forma de apropriação do espaço se realiza de maneira desigual 

e contraditória.  

Não podemos deixar de enfatizar a obra de Trotsky (2007) “Historia da 

revolução Russa”, onde ele faz a discussão de desenvolvimento desigual e combinado 

para mostrar às revoluções que ocorrem na Rússia e a queda do tsarismo. Sobre o 

desenvolvimento desigual e combinado ele nos mostra que 

As leis da historia não tem nada em comum com o esquematismo 

pedantesco. O desenvolvimento desigual, que é a lei mais geral do 

processo histórico, não se revela, em nenhuma parte, com maior 

evidencia e complexidade do que no destino dos países atrasados. 

Açoitados pelo chicote das necessidades materiais, os países atrasados 

se veem obrigados a avançar aos saltos. Desta lei universal do 

desenvolvimento desigual da cultura decorre outra que, por falta de 

nome mais adequado, chamaremos de lei do desenvolvimento 

combinado, aludindo à aproximação das distintas etapas do caminho e 

                                                           
11

  Ver LEFEBVRE, Henri.  Espaço e política. Tradução de Margarida Maria Andrade e Sérgio Martins. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 
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a confusão de distintas fases, ao amálgama de forma arcaicas e 

modernas. (TROTSKY, 2007, p.21) 

 

O autor ao discutir o desenvolvimento desigual e combinado permite análises 

sobre as contradições presentes no espaço. A partir dessa obra outros autores irão tomar 

a lei do desenvolvimento desigual e combinado para mostrar a produção do espaço no 

sistema capitalista.  

Neil Smilth (1984), em sua Obra “Desenvolvimento desigual: natureza, capital 

e a produção do espaço” aprofunda a discussão sobre o desenvolvimento desigual e 

combinado e nos mostra as contradições do sistema capitalista. O autor nos mostra que 

“o desenvolvimento desigual é, no mínimo, a expressão geográfica das contradições do 

capital”. (1984, p.217) 

O autor continua enfatizando que  

A diferenciação do espaço geográfico assume muitas formas, mas 

fundamentalmente expressa à diferenciação social que é a verdadeira 

definição do capital: a relação capital e trabalho.  A medida em que o 

desenvolvimento desigual se torna crescente necessidade para se 

evitar crises, a diferenciação geográfica se torna cada vez menos um 

subproduto e mais uma necessidade central para o capital. (ibid, 

p.217) 

 

Percebe-se que no sistema capitalista, o capital cria diferenciações no espaço, 

sendo essas desiguais e contraditórias. Não podemos deixar de enfatizar que, a obra de 

Smith (1984) é fundamental para que possamos entender a questão do espaço 

geográfico sob o viés da diferenciação espacial e da espacialização das relações sociais 

no sistema capitalista, na qual o capital (re) cria espaços desiguais, contraditórios e 

combinados. 

Na leitura de Harvey sobre produção do espaço, ele destaca que “o capitalismo, 

conclui Marx, é caracterizado necessariamente por um esforço permanente da superação 

de todas as barreiras espaciais e da anulação do espaço pelo tempo.” (HARVEY, 2005, 

p. 145), ou seja, o capital busca incessantemente controlar as relações sociais no espaço 

e essa “capacidade de dominar o espaço implica na produção de espaço.” (ibid., p. 149). 
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Nesse âmbito, Harvey (2004) considerou que "as concepções do tempo e do 

espaço são criadas necessariamente através de práticas e processos materiais que servem 

à reprodução da vida social" (2004, p. 189) 

Ruy Moreira no livro “O que é geografia”, nos incita a pensar que “o espaço 

geográfico á a aparência de que o processo historicamente concreto do trabalho (a 

relação homem-meio concreta) é a essência.” (MOREIRA, 2006, p.85) 

O autor continua esclarecendo que  

O espaço geográfico é a materialidade do processo de trabalho; é a 

“relação homem-meio” na sua expressão historicamente concreta. É a 

natureza, mas a natureza em seu vaivém dialético; ora a primeira 

natureza que se transforma em segunda, ora mais adiante a segunda 

que reverte em primeira, para mais além voltar a ser segunda. É a 

história em seu devir perpetuo. Historia na sua expressão concreta de 

dada sociedade. E espaço como resultante/determinante da historia. 

(ibid, p.86) 

 

 

Percebe-se na leitura de Moreira (2006), que o espaço geográfico é produto do 

processo de trabalho, e este é produto do espaço geográfico, ou seja, ambos estão 

dialeticamente interligados. Assim,  

o espaço é um espaço produzido, mas é igualmente um espaço 

reproduzido. Encontra-se em permanente processo de transformação, 

acompanhado e condicionado a evolução das sociedades. (ibid., p.88)  

 

Milton Santos (2006), em sua obra “A Natureza do Espaço: técnica e tempo, 

razão e emoção”, faz uma leitura do espaço geográfico a partir dos sistemas de objetos e 

sistemas de ação. 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a 

história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada por 

objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por 

objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, 

cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar 

como uma máquina. Através da presença desses objetos técnicos: 

hidroelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, estradas de 

rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por esses 

acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico. 

(SANTOS, 2006, p.39) 
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Percebe-se que o autor faz uma referencia aos sistemas de objetos e ações que 

formam um todo indissociável e contraditório que vão formar o espaço geográfico. 

Santos, ainda afirma que,  

Ao nosso ver, a questão a colocar é a da própria natureza do espaço, 

formado, de um lado, pelo resultado material acumulado das ações 

humanas através do tempo, e, de outro lado, animado pelas ações 

atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade. 

Paisagem e sociedade são variáveis complementares cuja síntese, 

sempre por refazer, é dada pelo espaço humano. (ibid., p.69) 

 

Nesse sentido, a produção do espaço para Santos (ibid) relaciona-se as ações 

no espaço, nas quais o dinamismo e a funcionalidade da sociedade são dados pelo 

espaço humano, ou seja, a natureza do espaço resulta das ações humanas no processo 

histórico de desenvolvimento da sociedade. 

Outro autor que se destaca na leitura de produção do espaço é Ana Fani 

Alessandri Carlos. Em sua obra “A condição espacial” publicada em 2011, a autora 

chama atenção para que “o espaço como produção emerge da historia da relação do 

homem com a natureza, processo no qual o homem se produz enquanto ser genérico 

numa natureza apropriada e condição de nova produção”. (2011, p.64) 

Carlos (2011), ainda afirma que 

 A reprodução do espaço recria, constantemente, as condições gerais a 

partir das quais se realiza o processo de reprodução do capital, do 

poder e da vida humana, sendo, portanto, produto histórico e ao 

mesmo tempo realidade presente e imediata. (ibid., p.69)  

 

Nesse sentido, a produção e reprodução do espaço estão relacionadas às 

relações sociais e seu processo histórico de desenvolvimento numa sociedade, pois  

O espaço é o lugar da reprodução social de forma indissociável, mas 

também o produto, meio e condição dessa reprodução. O 

entendimento de produção do espaço se evidencia, portanto, na 

necessidade do desvelamento do modo como se realiza, 

concretamente, o processo de reprodução da sociedade em sua 

totalidade. (ibid, p.81)  

 

A partir desse viés e do esclarecimento sobre a produção do espaço e das 

contradições presentes nele, podemos então refletir sobre a seguinte indagação: qual o 

papel da inovação tecnológica na produção do espaço? Eis a questão que segue: 
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1.2.1 O papel da Inovação tecnológica na produção do espaço 

 

Observa-se que no surgimento das indústrias, as relações sociais de produção 

passaram por significativas mudanças, nas quais buscou-se (re)organizar  as estruturas 

produtivas e transformar as relações de trabalho. Nesse sentido, o processo de divisão 

do trabalho passou por grandes transformações, tendo como principal características a 

excessiva exploração do trabalho pelas indústrias do capital. 

De acordo com Carlos (1992),  

O processo de industrialização, ao provocar uma profunda alteração 

na divisão social e espacial do trabalho, implica mudanças radicais na 

vida do homem. A aglomeração da população, dos meios de produção 

e de capitais num determinado ponto do espaço, multiplica os pontos 

de concentração e produz uma rede urbana articulada e hierarquizada. 

(CARLOS, 1992, p.35) 

 

  Nesse âmbito, percebemos que “a industrialização é um fenômeno concentrado 

no espaço como produto da aglomeração de meios de produção, mão de obra, capitais e 

mercadorias.” (ibid., p.44) 

A leitura de Ana Fani Alessandri Carlos, sobre a industrialização é interessante e 

instigante, pois mostra que a indústria produz transformações no espaço.  Concordamos 

com as palavras da autora quando ela enfatiza que 

Em cada fase do desenvolvimento do capitalismo, a composição do 

capital se apresenta de forma correlacionada ao desenvolvimento das 

forças produtivas. Convém lembrar que o que vale para as diversas 

fases sucessivas do desenvolvimento num mesmo país vale para 

diversas fases coexistentes de desenvolvimentos entre diferentes 

países. (ibid., p.54) 

 

 

O que está posto é o fato de que o desenvolvimento das forças produtivas está 

atrelado a composição orgânica do capital, e a indústria tem um papel importante na 

economia capitalista, pois as revoluções industriais implicam em mudanças nas 

reestruturações produtivas para a ampliação do capital. Para tanto, não se deve esquecer 

que as revoluções industriais constituem-se a força motriz para que a tecnologia tivesse 

um salto qualitativo e quantitativo, e pudesse alcançar o patamar que se percebe hoje em 
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pleno século XXI. Aliás, essas revoluções intensificaram as contradições do sistema 

capitalista.  

Não obstante, podemos observar na leitura de Mandel (1982), que, 

as revoluções fundamentais da tecnologia energética - a tecnologia da 

produção de máquinas motrizes por máquinas - aparecem assim 

como um momento determinante nas revoluções da tecnologia como 

um todo. A produção mecânica de motores a vapor desde 1848; a 

produção mecânica de motores elétricos e a combustão desde os anos 

90 do século XIX; a produção por meio de máquinas de aparelhagem 

eletrônica e das que utiliza máquina atômica desde os anos 40 do 

século XX - tais foram às três revoluções gerais na tecnologia 

engendradas pelo modo de produção capitalista desde a Revolução 

Industrial “original”, da segunda metade do século XVIII.  

(MANDEL, 1982, p. 82). 

 

Tais revoluções explicitadas por Mandel (1982) apontam que as alterações na 

tecnologia energética foram fundamentais para as transformações na tecnologia global, 

visto que as mudanças no processo de produção foram acompanhadas gradativamente 

por outros setores como: transportes (surgimento das ferrovias, introdução a vapor 

fluviais, etc.), comunicação - telégrafos, etc.  

Nessa mesma linha de pensamento, Pinto (2010) nos mostra que,  

ao aumento da capacidade produtiva, da especialização e da 

diversificação da produção industrial, seguiu-se o desenvolvimento 

dos meios de transportes e comunicação, o que realimentou nesse 

período a expansão das fronteiras dos mercados nacionais, 

diversificando os produtos no comércio mundial e gerando, por sua 

vez, novas complexidades na concorrência capitalista internacional. 

Isso impeliu, por seu turno, novas estratégias de expansão e 

crescimento, dentre as quais a diminuição dos custos operacionais da 

produção e dos meios de produção intermediários e finais. (PINTO, 

2010, p.19) 

 

As transformações no campo tecnológico se constituem uma estratégia do 

capital para extrair a mais-valia e ampliar a sua reprodução. Dessa forma, as 

transformações que ocorrem no campo tecnológico implicam em grandes e complexas 

alterações no mundo do trabalho.  

As últimas décadas do século XX e a passagem para o século XXI foram 

emblemáticas expressando as transformações profundas para as relações de trabalho, 
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assim como na vida do trabalhador, oriundas do avanço das forças produtivas. Destarte, 

as passagens pelas crises cíclicas do capitalismo constituem-se em novas reestruturações 

produtivas que tiveram significativas alterações no campo tecnológico e cientifico.  

Para extrair do trabalhador o máximo de mais valia, o sistema capitalista busca 

se renovar sempre. Nesse âmbito, o sistema capitalista explora constante o trabalho, 

pois somente o trabalho é capaz de criar a mais-valia.  Tal, feito pode ser vislumbrado 

com as revoluções Industriais que modificaram o processo produtivo e intensificaram a 

exploração da força de trabalho nas fábricas.  

Os processos revolucionários em relação às forças produtivas garantem a 

sofisticação das máquinas para o aumento da produtividade, além das implicações 

diretas para os trabalhadores, a tecnologia permite o aumento da produção em escala 

planetária. A garantia do consumo para o fechamento do ciclo da produção capitalista
12

 

deve atender a demanda efetiva, o que quer dizer, um mercado consumidor em 

condições de apropriação dos bens produzidos pela indústria. Esta necessidade do 

capital de encontrar consumidores e espaços de reprodução e acumulação é responsável 

pela produção do espaço pelo capital, conforme assinala Harvey,  

a questão da organização espacial e da expansão geográfica como 

produto necessário para o processo de acumulação”, ou seja, “a 

expansão geográfica para novas regiões, incrementando o comércio 

exterior, exportando capital e, em geral, expandindo-se rumo à 

criação do que Marx denominou “o mercado mundial”. (HARVEY, 

2005, p. 48). 

 

Essa proposição requer uma reconstrução da teoria marxista com teorização da 

geografia da acumulação capitalista, assinalada por Harvey (2005), na qual há “razões 

                                                           
12

 Ver MARX, K. Introdução à crítica da Economia Política. In MARX Col. Os Economistas. São Paulo. 

Editora Abril, 1982.  “A conclusão a que chegamos não é de que a produção, a distribuição, a troca e o 

consumo são idênticos; concluímos, sim, que cada um deles é um elemento de um todo, e representa 

diversidade no seio da unidade. Visto que se determina contraditoriamente a si própria, a produção 

predomina não apenas sobre o setor produtivo, mas também sobre os demais elementos; é a partir dela 

que o processo sempre se reinicia. E evidente que nem a troca nem o consumo podiam ser os elementos 

predominantes. O mesmo se verifica em relação à distribuição tomada como distribuição dos produtos; e 

se a tomarmos como distribuição dos agentes de produção, ela é um momento da produção. Por 

conseguinte, uma dada produção determina um dado consumo, uma dada distribuição e uma dada troca; 

determina ainda as relações recíprocas e bem determinadas entre esses diversos elementos. Sem dúvida 

que a produção em sentido estrito é também determinada pelos outros elementos. Assim, quando o 

mercado - esfera da troca - se expande, a produção aumenta de volume e divide-se ainda nais. Quando o 

capital se concentra, ou quando se nodifica a distribuição dos habitantes entre a cidade e o ampo, etc., a 

produção modifica-se devido a essas nodificações de distribuição. Por último, as necessidales de consumo 

influem na produção”. Texto disponivel em: IN: 

www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_fontes/acer_marx/tme_15.pdf 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_fontes/acer_marx/tme_15.pdf
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conflituosas e contraditórias que explicam a imanente tendência universalizante do 

capital através de um processo ao qual intitulou “ajuste espacial”.
13

 

Na leitura de Harvey (2005), “o progresso da acumulação talvez encontre uma 

barreira que, uma vez atingida, provavelmente precipitará uma crise de determinada 

natureza.” (p.45), ou seja, as crises no sistema capitalista podem ocorrer de diversas 

formas, seja na circulação ou na produção.  

Observa-se então que o desenvolvimento das forças produtivas no final do 

século XIX marca uma passagem de modelo de desenvolvimento atrelado às mudanças 

na divisão social do trabalho. Pode-se ver nessa direção, os avanços tecnológicos 

produzidos pelas últimas crises. A contar pela crise capitalista do final do século XIX, 

que apresentou uma “crise econômica que persistiu na década de 1930, terminando 

somente com o fim da Segunda Guerra”. (CARVALHO, 2011, p. 122). Nesse aspecto, 

a crise de 1929 abalou a lógica capitalista devido à superprodução que resultou na 

depressão dos anos 1920 e 1930, estendendo até o período da 2ª guerra mundial.  

Não podemos ignorar as transformações ocorridas na segunda revolução 

industrial, pois ela foi essencial para o avanço das relações sociais de produção no 

sistema capitalista.  Se observarmos claramente, vemos que,  

a segunda revolução tecnológica, ocorrida no final do século XIX, 

teve o motor de explosão como um dos principais vetores, e a 

eletricidade como fonte de energia. Essa tecnologia tornou outras 

possíveis, como transporte, moldagem do aço. Um grande salto na 

tecnologia imaterial veio à reboque segunda revolução tecnológica. 

Quando a Administração, entendida como ciência, valendo-se dos 

recursos disponíveis passa a buscar intensamente a produtividade 

(aumento da quantidade produzida por unidade investida). Essa 

evolução não é item para ser desprezado quanto ao seu impacto no 

trabalho e em seu resultado: a produção. (SANTOS, 2006, p.4) 

 

As inovações tecnológicas da segunda revolução industrial resultaram num 

aumento da produtividade. Para tal, taylorismo aperfeiçoou o processo de divisão 

técnica do trabalho e o fordismo aparecia como uma nova forma de produzir, 

intensificando as relações de trabalho e alienando o trabalhador ao capital.  

                                                           
13

 Ver: PERPETUA, Guilherme Marini. Considerações sobre a produção do espaço regional à luz da 

teoria marxista contemporânea. Revista Formação Online, n. 18, volume 2, p. 50-65, jul./dez., 2011.  
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Para tanto, pode-se ver que o sistema fordista aparecia como “salvador” da 

crise do capitalismo e sequencialmente estaria apto a (re) inovar no processo produtivo 

e tecnológico na década de 1910. No que se refere a esse contexto, pode-se ver que,  

o fordismo resumidamente estaria remetido a um princípio de 

organização da produção, com paradigma tecnológico, forma de 

organização do trabalho e estilo de gestão tendo como principais 

traços característicos: a racionalização taylorista do trabalho (expressa 

na “divisão horizontal” pelo parcelamento de tarefas, e vertical pela 

separação entre concepção e execução, e consequentemente, a 

especialização do trabalho); além de mecanização desenvolvida com 

equipamentos muito especializados; salários relativamente “elevados” 

e crescentes incorporando ganhos de produtividade para os 

sindicalizados. (OLIVEIRA, 2007, p. 67) 

 

Nesse âmbito, as mudanças no paradigma tecnológico e nos princípios de 

organização da produção revolucionou o processo produtivo e intensificou o controle do 

capital sobre o trabalho. 

Podemos dizer que,  

o fordismo se caracteriza como o modelo que consolidou a indústria e 

o processo capitalista de trabalho ao longo do século XX, tendo como 

elementos básicos a produção em massa, a linha de montagem, o 

produto homogêneo, o trabalho parcelar e fragmentado e as unidades 

fabris concentradas e verticalizadas que constituíram o operário-

massa. (ALVES, 2010, p.24) 

 

 Tais características do fordismo podem ser nitidamente observadas no seu 

período de apogeu, especialmente na década de 1950, quando  

o regime fordista entra na sua fase madura, e aliado ao keynesianismo 

se consolida como um forte sistema de controle produtivo e social 

tendo como principal objetivo conduzir a economia ao regime do 

pleno emprego, funcionando como equilibrador da produção e 

consumo. (Ibid, P.72) 

 

Após essa fase de amadurecimento, o fordismo entra em espécie de declínio e o 

aparecimento do Toyotismo modificou o mundo do trabalho, principalmente, a 

tecnologia que passou a aprimorar as técnicas e aumentar a produtividade.  

As mudanças foram observadas por Geraldo Augusto Pinto (2010) no seu livro 

“A organização do trabalho no século 20: Taylorismo, fordismo, toyotismo.”, no qual 

ele mostra que,  
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a divisão taylorista havia possibilitado que se distribuíssem os 

trabalhadores e suas ferramentas efetivamente ao longo de uma linha, 

ao padronizar o trabalho em atividades cujas operações eram 

uniformizadas.  Pode-se dizer, nesse sentido, que o sistema taylorista 

foi incorporado e desenvolvido pelos dispositivos organizacionais e 

tecnológicos fordistas, na medida em que, no lugar dos homens 

responsáveis pelo deslocamento dos materiais e objetos de trabalho, 

máquinas automáticas passaram a se encarregar por tal, suprindo o 

trabalho humano numa produção cuja cadência contínua impunha uma 

concentração dos movimentos dos trabalhadores somente dentro do 

raio de ação que efetivamente transformava as matérias-primas em 

produtos acabados. (Ibid,  p.37) 

 

Dessa forma, o modelo taylorista foi incorporado aos processos 

organizacionais e tecnológicos fordista para subjugar o trabalhador e extrair a mais-

valia. 

O autor mencionado destaca,  

a instabilidade macroeconômica mundial surgida nos anos de 1970 e 

seus desequilíbrios, como a hipertrofia do capital financeiro, abalaram 

o crescimento dos mercados nacionais protegidos e em expansão 

desde o pós-1945, promovendo a utilização de inovações tecnológicas 

e organizacionais que, por sua vez, resultaram em novas formas de 

produção e de circulação de mercadorias e serviços, alimentando 

mudanças nos mercados de consumo. O pilar do crescimento contínuo 

do consumo e da produção de massa de artigos estandardizados foi 

então substituído por um consumo aparentemente personalizado, com 

mercados cujo lento e instável crescimento passou a ser atendido por 

um sistema produtivo “flexível”, “enxuto” e crescentemente 

transnacionalizado. (Ibid, p.51) 

 

Dessa forma, o regime flexível impôs modificações significativas, sobretudo, 

com o avanço técnico-científico-informacional, destacado por Milton Santos, como o 

período em que: 

os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e 

informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua 

produção e de sua localização, eles já surgem como informação; e, na 

verdade, a energia principal de seu funcionamento é também a 

informação. Já hoje, quando nos referimos às manifestações 

geográficas decorrentes dos novos progressos, não é mais de meio 

técnico que se trata. Estamos diante da produção de algo novo, a que 

estamos chamando de meio técnico-científico- informacional. 

(SANTOS, 2006, p.159) 
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Para o autor, as transformações na técnica e na ciência constituem um 

desenvolvimento tecnológico que cria novos desejos de consumo a sociedade. Aliás, 

essas transformações foram importantes para o setor tecnológico, que obteve um 

aumento da capacidade produtiva, na especialização e da diversificação da produção 

industrial focalizando a ampliação do capital via exploração do trabalho.  

Percebe-se que na atualidade, o modelo de acumulação flexível proporciona 

um (re) arranjo espacial, pois o capital passou a intensificar as relações sociais de 

produção e a explorar cada vez mais a força de trabalho. O que se vê é que a 

acumulação flexível (re) inaugura uma onda de “progresso e desenvolvimento”. 

Todavia, o que se esconde por detrás desse enigma é que o sistema capitalista passa por 

uma crise estrutural, como aponta Mészáros (2002). 

Nesse sentido, os discursos de progresso e desenvolvimento via inovação de 

tecnologia na produção do espaço significa uma forma do capital ampliar seu controle 

sobre o processo de trabalho e (re) organizar os espaços à sua lógica. Nesse sentido, a 

lógica do capital de comandar o processo produtivo nos permite perceber as 

contradições no espaço, visto que “a tecnologia e a ciência se transformam intensa e 

crescentemente em aliados da produção e cada vez mais subordinados à mesma e a 

todas as necessidades do capital”. (DOTI, 2005, p.6) 

Se analisarmos com cuidado as transformações ocorridas no tempo e no espaço 

a partir da tecnologia podemos enxergar que o processo histórico do advento das forças 

produtivas produziu espaços diferenciados e contraditórios que estão associados à lógica 

do sistema capitalista.  

Para efeito de aprimoramento das nossas discussões, Antunes (2001), nos 

mostra que,  

O capital operou, portanto, o aprofundamento da separação entre a 

produção voltada genuinamente para o atendimento das necessidades 

humanas e as necessidades de auto-reprodução de si próprio. Quanto 

mais aumentam a competição e a concorrência intercapitais, mais 

nefastas são suas conseqüências, das quais duas são particularmente 

graves: a destruição e/ou precarização, sem paralelos em toda a era 

moderna, da força humana que trabalha e a degradação crescente do 

meio ambiente, na relação metabólica entre homem, tecnologia e 

natureza, conduzida pela lógica societal subordinada aos parâmetros 

do capital e do sistema produtor de mercadorias. (ANTUNES, 2001, 

p.26). 
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A partir da análise de Antunes (2001) podemos dizer que a produção do espaço 

no sistema capitalista é associada ao processo de controle, dominação e ampliação do 

capital, pois as transformações nas relações sociais de produção (re) cria novas formas 

de espacialização e territorialização do capital via inovação tecnológica. Sob esse viés é 

que veremos como ocorrem as contradições provocadas pelo uso de tecnologia na 

agricultura.
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II.  AS CONTRADIÇÕES PROVOCADAS PELO USO DE TECNOLOGIAS NA 

AGRICULTURA: O AGRONEGÓCIO E A AGRICULTURA CAMPONESA EM 

QUESTÃO  

 

 

No que se refere às contradições provocadas pelo uso de tecnologia na 

agricultura discutiremos o modelo de desenvolvimento brasileiro para o espaço agrário, 

pautado no agronegócio e na agricultura camponesa e as transformações ocorridas nas 

ultimas décadas do século XX e inicio do século XXI.  

Para iniciarmos as nossas discussões ficam aqui algumas indagações: A quem 

serve o agronegócio no Brasil? O que está por detrás dos financiamentos do Estado para 

o agronegócio? 

 

2.1. O agronegócio no contexto da agricultura capitalista 

 

 Antes de iniciarmos as discussões que permeiam a questão do agronegócio no 

Brasil ressalto a importância de elucidarmos o conceito de agronegócio em diferentes 

perspectivas e visões dentro da literatura. Nesse sentido, suscitaremos autores que 

defendem a expansão do agronegócio no Brasil e outros autores que fazem a critica a 

esse modelo e nos mostram que o agronegócio é um modelo agrícola excludente que 

corrobora com as relações capitalistas de produção e traz sérias consequências sócio-

ambientais. 

 Não obstante, o agronegócio é um termo bastante complexo de ser desvelado, 

pois aborda diferentes acepções entre os diversos atores que atuam no campo brasileiro. 

Assim, abordaremos sucintamente as características do agronegócio e suas contradições 

no espaço agrário para que possamos entender como a agricultura capitalista cria 

espaços desiguais e contraditórios.  
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2.2.4. O conceito de agronegócio e suas contradições no espaço agrário 

 

 Consideramos que o capitalismo tem o dom de mascarar as formas de 

exploração através de denominações que na aparência aparenta algo novo, 

sofisticado, modernizador e que representa possibilidades de desenvolvimento, 

crescimento, progresso, avanço. 

 As mudanças ocorridas entre os anos de 1950 e 1980 na agricultura nos 

permitem entender o agronegócio, pois evidencia o modelo agrícola adotado pelo 

estado brasileiro que visa a exportação de monoculturas.   

 Para nosso entendimento, o agronegócio não é um novo modelo de produção 

agrícola no país, mas trata-se de um novo nome dentro da roupagem do capitalismo 

que aparece como o modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária 

capitalista no Brasil. Se atentarmos a questão histórica do conceito de agronegócio 

percebemos que ele oriunda da tradução do termo agribusiness, desenvolvido e 

estruturado pelos autores Goldberg e Davis. 

 

Pela definição de Goldberg e Davis, o “agribusiness” é “a soma total 

das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; as 

operações de produção nas unidades agrícolas; e o armazenamento, 

processamento dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles”. 

Dessa “forma, o ‘‘agribusiness” engloba os fornecedores de bens e 

serviços à agricultura, os produtores agrícolas, os processadores, 

transformadores e distribuidores envolvidos na geração e no fluxo dos 

produtos agrícolas até o consumidor final. Participam também nesse 

complexo os agentes que afetam e coordenam o fluxo dos produtos, 

tais como o governo, os mercados, as entidades comerciais, 

financeiras e de serviços. (ARAÚJO; WEDEKIN; PINAZZA, 1990, 

p.3) 

 

Percebe-se que a ideia de agribusiness engloba vários setores e interliga os 

segmentos produtivos para que a produção seja altamente mecanizada e a produtividade 

seja ampliada constantemente.  As estratégias do capital nesse setor agropecuário 

podem ser evidenciadas nos diversos canais agrícolas onde mostram apenas os recordes 

de produção e exportação de produtos no país oriundo dos grandes 

latifúndios/monocultura.  

De acordo com Silva,  
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o agribusiness, que seria o conjunto das operações de produção e 

distribuição de insumos e novas tecnologias agrícolas, da produção, 

do armazenamento, do transporte, do processamento e distribuição dos 

produtos agrícolas e seus derivados. (SILVA, 2007, p.18) 

 

Podemos ver a partir da leitura de Silva (2007), que o agribusiness significa um 

complexo agroindustrial voltado para a exportação de produtos, sendo um complexo de 

sistema que vai desde a produção ao consumo.  No Brasil, a ideia de agribusiness está 

ligada aos complexos agroindustriais (CAIs). Entre os defensores temos: Graziano da 

Silva
14

, Geraldo Muller
15

, Alberto Passos Guimarães
16

, entre outros, que mostram que é 

necessária a industrialização da agricultura. Se observarmos atentamente a leitura desses 

autores percebemos que eles corroboram com a ideia de desintegração do campesinato e 

de industrialização da agricultura. 

Em seu texto “Tecnologia e campesinato”, José Graziano da Silva, mostra que  

A partir dos anos 60, a implantação e a consolidação da indústria de 

bens de produção para a agricultura – tratores e implementos e, a 

seguir, fertilizantes e defensivos -, paralelamente ao desenvolvimento 

das agroindustriais processadoras, provocam e, ao mesmo tempo, 

viabilizam profundas transformações na base técnica do setor 

agropecuário. (SILVA, 1999, p.156)  
 

Em sua leitura, Silva mostra que foi necessário que a agricultura se 

industrializasse para que houvesse o aumento de produção e produtividade. Não 

podemos perder de vista que para o autor, produção e produtividade estão ligadas a 

ideia de desenvolvimento e crescimento econômico. 

Outro autor que defende a questão da industrialização da agricultura é Alberto 

Passos Guimarães, em seu Livro “A Crise Agrária”, em especial no tópico que se refere 

“o processo de industrialização da agricultura”, o autor afirma que:  

                                                           
14

 GRAZIANO da SILVA, J. (1991). Complexos agroindustriais e outros complexos. Reforma Agrária 

21(3): 5-34, 1991. Na leitura de silva, percebemos que ao enfatizar os complexos agroindustriais, o autor 

faz referencias a necessidade da industrialização da agricultura no Brasil. O autor cita a modernização 

conservadora como um dos viés que promoveu o modernização agrícola e promoveu o avanço das 

relações capitalistas no campo. 
15

 MULLER, Geraldo. Agricultura e industrialização no campo. Revista de Economia Política. 1982. 

Nesse texto, Muller faz uma leitura da agricultura brasileira mostrando a necessidade da agricultura se 

industrializar e produzir para exportação. O autor mostra que o caminho para o desenvolvimento agrícola 

no país deve ser através da industrialização da agricultura. Muller faz uma discussão em que prisma as 

mudanças na agricultura, na qual ela se industrializa e se subordine aos ditames que marcam o ritmo da 

indústria, ou seja, a subordinação da agricultura ao capital  
16

 GUIMARÃES, A.P. (1982). O complexo agroindustrial como etapa e via de desenvolvimento da 

agricultura. Revista de Economia Política, 2-3 (7), 1982. Nesse texto, o autor faz uma defesa aos 

complexos indústrias e mostra que a uma das vias de desenvolvimento no país ocorre através da 

industrialização da agricultura. O autor mostra que os complexos agroindustriais (CAIs) é importante para 

o Brasil, pois exporta alimentos para os EUA e a Europa e gera divisas para pagar as dividas externas.  
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O reconhecimento da superioridade dos métodos e processos 

modernos sobre os tradicionais já denunciam a existência de um 

elemento propulsor do progresso da agricultura. Esse elemento 

propulsor é a transformação das forças produtivas. À medida que os 

instrumentos ou maios de trabalho, os métodos de produção, os 

conhecimentos técnicos e científicos e as formas de gestão se 

renovaram e se transformaram, por mínimo que tenha sido, em cada 

lugar ou em cada época, o grau de sua utilização, a agricultura deu 

passos à frente no sentido da melhoria de sua produtividade e do 

aumento de sua produção. Em todas as vezes que isso aconteceu, a 

agricultura abandonou uma parcela de suas características artesanais, 

substituindo-a por uma nova característica industrial. Desse modo, o 

progresso da indústria vem abrindo o caminho, comandando a 

evolução e estabelecendo a lei geral do progresso da agricultura. 

(GUIMARÃES, 1982, p.83) 

 

Para o autor é necessário que a agricultura obtenha seu alto grau tecnológico 

para que o processo produtivo seja ampliado e a produção agrícola seja aumentada 

constantemente.  Guimarães ainda afirma que “o desenvolvimento industrial aciona o 

desenvolvimento agrícola” (ibid., p.83), ou seja, ele faz uma defesa da agroindústria e 

da expansão do capitalismo no campo. 

Nessa mesma linha de pensamento destaca-se Geraldo Muller, que nos mostra 

que “o processo de industrialização da agricultura está ligado ao padrão agrário 

moderno” (MULLER, p. 222). Dessa forma, o autor afirma que 

A origem e a expansão deste fenômeno assentam-se em uma 

complexa rede de determinações: nos mercados fortemente 

oligopolizados e administrados, aos quais as atividades agrárias 

foram incorporadas; na conversão dessas atividades em 

mercados para as industrias de bens de capital e insumos 

industriais, para as agroindústrias e organizações comerciais 

varejistas modernas; nas dinâmicas internas dos mercados 

influenciados pelas internacionalização dos padrões produtivos 

e comerciais; na capacidade dos grupos socioeconômicos 

agrários, mas também não-agrários com interesses na 

agricultura, em mobilizar recursos políticos para a expansão 

segundo os ditames da modernização, e no perfil de distribuição 

da renda no país, que comprimia a demanda por bens agrários. 

 

Observa-se que o padrão agrário moderno está vinculado a aliança indústria-

agricultura, ou seja, latifundiários e capitalistas unem-se transformando a atividade 

agrícola tradicional em um amplo negócio agroindustrial ou complexo agroindustrial.   

Rui Miller Paiva expressa que “a modernização da produção é imprescindível 

para se alcançar maior eficiência e produtividade nas atividades agrícolas e, portanto, é 
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um elemento básico do desenvolvimento econômico de um país”. (PAIVA, 1971, 

p.184) 

Observando atentamente os autores que defendem a modernização agrícola via 

processo de industrialização da agricultura podemos concluir que eles apenas analisam a 

questão da produção e produtividade, ou seja, discutem a questão agrícola e em nenhum 

momento abordam a questão agrária
17

.  

As ideias desses autores introduzem de certa maneira concepções sobre os 

complexos agroindustriais e posteriormente na década de 1990, o que denominaríamos 

de agronegócio. 

Dessa forma, o agribusiness engloba os fornecedores de bens e 

serviços à agricultura, os produtores agrícolas, os processadores, 

transformadores e distribuidores envolvidos na geração e no fluxo dos 

produtos agrícolas até o consumidor final. Participam também nesse 

complexo os agentes que afetam e coordenam o fluxo dos produtos, 

tais como o governo, os mercados, as entidades comerciais, 

financeiras e de serviços (Araujo, 1990, p.3). 

 

Nesse âmbito, “a palavra agronegócio dá sentido à construção da imagem da 

agricultura, de forma moderna, agregando informação aos produtos e processos, ou, em 

outras palavras, agregar valor”. (SILVA, 2007, p.18). Percebe-se que o agronegócio e o 

agribusiness têm algo comum, buscam incessantemente a ampliação do capital.  

Nesse âmbito, o agronegócio surge no Brasil atrelado ao CAIs, como um “novo” 

modelo agrário/agrícola que busca exportar produtos e ampliar as relações capitalistas 

no campo. Segundo Silva (ibid., p.18), o “agronegócio é um conceito que se iniciou na 

década de 1980, e, para alguns autores, é um ponto de vista para a construção de uma 

ideologia de mudança do sistema latifundiarista da agricultura capitalista”. 

Para Diógenes Luiz da Silva (2010),  

o termo agronegócio se apresenta, atualmente, como a definição para 

o conjunto de atividades que se desenvolvem antes, durante e após a 

produção agropecuária, sendo estas atividades também associadas ao 

beneficiamento destes produtos e sua crescente mecanização, o que 

revela seu caráter mais complexo quanto à articulação de atores e 

instituições que o envolve e, de certa forma, lhe confere maior 

visibilidade e representatividade. (SILVA, 2010, p.8) 

                                                           
17

 Segundo José Graziano da Silva em seu livro “O que é questão agrária”, “a questão agrícola diz 

respeito aos aspectos ligados às mudanças da produção em si mesma: o que se produz, onde se produz e 

quanto se produz. Já a questão agrária está ligada às transformações nas relações sociais e de produção: 

como se produz, de que forma se produz”. (1990, p.11) No entanto, a leitura de Stédile, nos mostra “o 

conceito de "questão agrária" como o conjunto de interpretações e análises da realidade agrária, que 

procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o uso e a utilização das terras na sociedade 

brasileira”. (2005, p.15)  
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 Nessa mesma linha de pensamento Nivaldo Pereira da Silva (2007), afirma que  

a proposta do agronegócio é focada nos fornecedores de bens e 

serviços para a agricultura, os produtores rurais, os processadores, os 

transformadores e distribuidores e todos os envolvidos na geração e 

fluxo dos produtos de origem agrícola até o consumidor final. 

(SILVA, 2007, p.18) 

 

O que vemos nas propostas dos autores acima citados são defesas ao 

agronegócio, como um modelo agrícola que exporta produtos. Todavia, nossa posição 

em relação ao agronegócio vai contrariamente aos apontamentos desses autores, pois 

vemos o agronegócio como um modelo que concentra terras e promovem o aumento das 

desigualdades no campo. 

Dessa forma, tomamos como base alguns autores que tem posições contrárias ao 

agronegócio e que denunciam a barbárie desse modelo agrícola na sociedade atual.  

Assim, a nossa perspectiva sobre o agronegócio parte de Oliveira (2003), Conceição 

(2007), Gonçalves (2007), Fernandes (2009) e Camacho (2012). Eles discutem o 

agronegócio como um modelo agrícola desigual e contraditório. 

O agronegócio surge como uma nova perspectiva de modernização no campo. 

O país apoderou-se desse termo e das ideologias nele contidas como uma nova forma de 

solução dos problemas diante de uma área rural considerada “atrasada”, “tradicional” e 

estagnada. Nesse aspecto, o agronegócio aparece como um modelo modernizador 

responsável pelas divisas internacionais, participação significativa no PIB – produto 

interno bruto, que garante o crescimento da economia, da produção de alimentos e do 

fim da miséria no campo. 

Associado ao modelo de desenvolvimento tecnológico com a mecanização e 

muitas vezes ligado aos sistemas de irrigação, o uso intensivo de agrotóxicos e de 

sementes transgênicas, como soja, milho, entre outros. O agronegócio caracteriza-se 

como uma prática de monocultura especializada em um único cultivo que é destinado 

principalmente ao mercado externo. 

Para Gonçalves (2007), “o modelo agroindustrial vigente procura 

metamorfosear-se com roupagem “moderna” apoiando-se num dos variados discursos 

existentes sobre sustentabilidade com base no principio poluidor-pagador” (p.02). Logo, 

o modelo de desenvolvimento no campo é mascarado pelas palavras sofisticadas. O tom 
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é para mascarar a realidade do campo e atribuir à destruição ambiental a superutilização 

do solo e dos recursos naturais e não como resultante das relações de exploração 

mundial.  

Na verdade, “o agronegócio faz uso de trabalho, e há o total desrespeito à 

natureza, com o uso de agrotóxicos”. (Conceição, 2007, p. 01). 

Em seu artigo intitulado de “A barbárie moderna do agronegócio versus a 

agricultura camponesa: implicações sociais e ambientais” Rodrigo Simão Camacho nos 

mostra como o agronegócio nos traz sérias consequências negativas, tanto no âmbito 

social, como no ambiental. O autor é extremamente incisivo ao mostrar que, “o agri-

negócio não produz cultura, somente capital, por isso que não existem festas populares 

onde o capital se territorializou. Logo, o agronegócio é barbárie e Modernidade porque 

é predador da sociobiodiversidade”. (Ibid, 2012, p.2)  

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Caridá mostra que  

o agronegócio como autoconstrução ideológica se expressa como 

tendo uma homogeneidade de interesses, isenção de conflitos, 

defendendo os interesses de toda a sociedade, contribuindo para o PIB 

e etc. Seus ideólogos defendem que inexistem alternativas históricas 

de desenvolvimento rural. Desvalorizam os movimentos sociais de 

lutas pela reforma agrária e os processos agroecológicos de produção. 

(CARIDÁ, 2012, p.38) 

 

O autor faz uma critica contundente ao expressar que o agronegócio desvaloriza 

os movimentos sociais e a luta pela terra, e nos mostra em seu artigo
18

 que o 

desenvolvimento rural
19

 deve seguir as propostas de desenvolvimento orientadas pela 

via campesina e pelo MST.   

Se observarmos atentamente ao que está posto no discurso do agronegócio 

percebe-se que o jogo de proposta de desenvolvimento esta ligado ao avanço do capital 

no campo e a subordinação do camponês as estruturas do sistema capitalista. Dessa 

                                                           
18

 Ver CARIDÁ, Ana Carolina Bordini Brabo. Agricultura Camponesa X Agronegócio: Distintos 

modelos de desenvolvimento rural e seus diferentes projetos socioeducacionais. Revista IDEAS, v. 6, n. 

1, p. 33- 49, 2012. 

 
19

 A meu ver desenvolvimento rural não se limita a exportação de alimentos, ao avanço do agronegócio, 

da pluriatividade e exploração do capitalismo no campo como alguns pensadores como Graziano da Silva, 

Nazaré Wanderley, Ricardo Abramovay, etc. ilustram em suas obras, mas o desenvolvimento rural estaria 

atrelado à espacialização e territorialização dos movimentos sociais, a expansão da agricultura camponesa 

e de uma política de reforma agrária eficaz (no atual momento vemos, apenas, que a reforma agrária só 

ocorre por pressão do MST e da luta pela terra no campo brasileiro).  
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forma, pode se dizer que a lógica do agronegócio está posta em dois básicos pilares, 

conforme nos mostra Porto-Gonçalves,  

[...] (1) no uso de um modo de produção de conhecimento próprio do 

capital que se traduz na supervalorização da ciência das técnicas 

ocidentais (que se querem universais); e (2) na expansão das terras 

cultivadas, sobretudo em regiões onde as terras são baratas. 

(GONÇALVES, 2004, p. 224). 

 

As palavras de Fernandes (2009) nos remete a pensar o agronegócio como “um 

novo tipo de latifúndio e ainda mais amplo, agora não concentra e domina apenas a 

terra, mas também a tecnologia de produção e as políticas de desenvolvimento. [...]”. (p. 

38). 

Corroboro com as palavras de Camacho, ao dizer que,  

A lógica desigual, contraditória e combinada do agronegócio é a 

mesma que rege as relações capitalistas de produção: quanto mais se 

produz, mais gera exploração do homem e da natureza, mais produz 

mais-valia, mais concentra/acumula/amplia o capital, e a consequência 

desse processo é a ampliação das desigualdades sociais. (CAMACHO, 

2012, p.3) 

 

O que se vê é um modelo de desenvolvimento predatório que busca 

incessantemente o lucro, a ampliação do capital.  

Ainda para deixarmos claro a nossa perspectiva, concordamos com as palavras 

de Camacho (2012), ao afirmar que,  

  
O discurso ideológico de produtividade e modernidade do 

agronegócio visa esconder a verdadeira essência estrutural que 

fundamenta a sua existência: a concentração de terra e renda e a 

exploração do ser humano e da natureza, exploração esta que chega ao 

limite do retorno ao tempo colonial com a ocorrência, muitas vezes, 

de trabalho análogo ao escravo. O que tivemos de mudança pode ser 

considerado apenas como sendo uma diminuição da importância do 

capital rentista, característico dos países subdesenvolvidos. Dessa 

forma, independente do termo que podemos denominá-la: agricultura 

capitalista, agricultura patronal, agricultura empresarial, ou 

agronegócio, o que está na sua raiz, na sua essência, é a lógica 

destrutiva do capital. (ibid., p.4) 

 

Estamos diante de um modelo agrário-agrícola nacional que usa uma roupagem 

moderna com tecnologias avançadas de alta produtividade, uma produção de 

commodities, etc. Estamos diante do que Oliveira (2003) enfatizou no seu artigo de 
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“Barbárie ou modernidade
20

”, pois o agronegócio tem suas raízes ligadas ao modelo 

agroexportador, logo tem-se a busca da exclusão social, a desapropriação do camponês, 

a degradação ambiental como forma de continuidade do seu avanço no campo. 

Em seu bojo o agronegócio tende a explorar cada vez mais a força de trabalho 

e adquirir o lucro ainda maior através do sobretrabalho. O alto índice de modernização 

agrícola requer investimentos em tecnologia, com intuito de aumentar a produtividade 

para exportação. Este incentivo vem do Estado que busca expandir as áreas de fronteiras 

agrícolas e transformar o país num verdadeiro viveiro do capital. 

Nesse âmbito, o que está em vigência no Brasil é a expansão da agricultura 

capitalista. Todavia, o avanço do agronegócio se faz de forma perversa e conflitante, 

pois ele significa um modelo de desenvolvimento marcado por expulsão dos 

camponeses e aumento do desemprego no campo. 

A forma contundente que Conceição (2007) nos mostra é que o agronegócio é 

“predatório e excludente tem a mesma estrutura produtiva do modelo agroexportador do 

período colonial, diferenciando-se no tipo de relação de trabalho que não mais se 

identifica como escravista, mas assalariado.” (2007, p.1). Nesse sentido, o agronegocio 

significa a expulsão do trabalho, o aumento do desemprego, o que ocasiona um aumento 

da mão de obra excedente. 

  De acordo com Stedile (2006): 

 
Agronegócio é neoliberalismo da agricultura. Esse modelo neoliberal 

teve a sua amplitude também na agricultura. Selou-se uma aliança 

subordinada entre os grandes fazendeiros, os capitalistas, que se 

dedicam à exportação, com as empresas transnacionais que controlam 

o comércio agrícola internacional, as sementes, a produção de 

agrotóxicos e a agroindústria. O filhote desse matrimônio chamou-se 

agronegócio. [...]. (STEDILE, 2006, p.17). 

 

O agronegócio caracteriza-se pela exportação agrícola, fruto da aliança entre o 

capital agropecuário internacional e o capital nacional.  Assim, essa combinação de 

                                                           
20

  Ver OLIVEIRA, A. U. de. Barbárie e modernidade: as transformações no campo e o agronegócio no 

Brasil. Revista Terra Livre, São Paulo: AGB, ano 19, v. 2, n. 21, p. 113-156, jul./dez., 2003. Nesse artigo, 

Oliveira mostra claramente as contradições no campo através do avanço do capital via agronegócio e a 

luta pela terra como forma de resistência dos camponeses no campo.  Uma critica contundente ao 

agronegócio está posto neste texto desenvolvido pelo autor, pois nos permite através dos dados ver a 

realidade do campo brasileiro.  
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latifúndio, exploração intensa da mão de obra, monocultura, agrotóxicos, tecnologia, 

transgênicos, mecanização agrícola e produção de commodities, mostra que o modelo 

agroexportador brasileiro (agronegócio) é insustentável, e aprofunda as contradições do 

desenvolvimento desigual, do capitalismo no espaço agrário.  

 

 

2.3. O avanço das forças produtivas no campo e os desdobramentos para a 

agricultura camponesa 

 

As discussões anteriormente mostram o agronegócio como um modelo de 

produção agrícola que vincula-se a exportação de produtos e tem como principal 

finalidade atender aos mercados, (re)produzir as desigualdades sociais no campo através 

da ampliação e (re)produção do capital. Nesse sentido, este item vem mostrar que se de 

um lado o agronegócio tende a expandir no território brasileiro, do outro, a agricultura 

camponesa resiste e produz significativas transformações no espaço agrário.  Dessa 

forma, antes de mostrarmos os desdobramentos da utilização de tecnologias na 

agricultura camponesa, elucidaremos o conceito de camponês para que fique aqui 

esclarecida a nossa posição e nos permita entender a lógica do campesinato e da 

agricultura desenvolvida nos assentamentos.  

 

2.3.1. O conceito de camponês 

 

A questão camponesa, em especial, o conceito camponês deve ser tratado com 

muito cuidado e atenção, pois está ligado a duas teorias: a teoria da desintegração do 

campesinato tendo como principal expoente Lênin, e a teoria da unidade de produção 

camponesa que tem em Chayanov seu precursor. Nesse sentido, corroboramos com a 

ideia chayanoviana que nos mostra que o camponês não se desintegra com o processo 

de industrialização da agricultura, ao contrario, o capitalismo necessita das relações não 

capitalistas para sobreviver.  

As discussões das duas teorias sobre o campesinato nos deram os primeiros 

passos para a compreensão do conceito de camponês no Brasil. Autores como 
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Conceição (1991), Shanin (1980), Martins (1979, 1995), Moura (1986) e Oliveira 

(1991, 2007) serão nossos referenciais para que possamos entender o campesinato. 

Conceição faz uma discussão muito importante no que se refere às  teorias que 

abordam a questão do camponês.  

É interessante observar como na essência, a tese de Lênin assimilava-

se com a de Chayanov. Enquanto o primeiro indicava a desintegração 

camponesa como necessária ao avanço do capitalismo, o segundo 

defendia o sistema da unidade econômica camponesa, como processo 

organizativo no trabalho familiar e modelo de organização econômica 

(modo de produção), entretanto, Chayanov não nega a possibilidade 

da desintegração do campesinato pelo capitalismo e sim a 

inevitabilidade da sua desintegração. Face a sua permanência 

apresenta como alternativa um plano organizativo da unidade 

econômica camponesa como sujeito criador da sua própria existência. 

(CONCEIÇÃO, 1991, p.49) 

 

 Em sua dissertação de mestrado intitulada: “A questão camponesa: O olhar sob 

o signo dialético”, Alexandrina Luz Conceição nos mostra a necessidade de 

questionarmos o conceito de camponês, pois “a generalização da definição tende a 

homogeneizar relações, deixando-se de considerar as diferenciações”. (1991, p.155) 

A autora ainda mostra que  

É preciso ainda ressaltar o “caráter reacionário” embutido na figura do 

camponês, pelos marxistas; reflete uma visão leninista, stalinista, que 

se prende a uma análise sem considerar as especificidades das 

diferentes formações econômicas e sociais. Ao se compreender o 

conceito de camponês na totalidade de classes, no que trabalha no 

campo, se perde a identidade histórica de uma classe que se tem 

apresentado no espaço-tempo das contradições das relações dominante 

e dominados como revolucionária, politicamente força de mudança ou 

mesmo de transformação. (ibid., p.161) 

 

Sobre esse aspecto, devemos ficar antenados ao conceito de camponês ao longo 

do processo histórico das formações econômicas e sociais da sociedade, pois o tempo e 

o espaço nos revelam diferenciações no campesinato. 

Outro autor importante para a compreensão do conceito de camponês é Shanin. 

Em seu texto intitulado “A definição de camponês: conceituações e desconceituações: o 

velho e o novo em uma discussão marxista” o autor nos mostra o camponês como classe 
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social, na qual remete as raízes epistemológicas como forma de desmistificar o 

(des)conceito do camponês  

Teodor Shanin analisa as raízes pelas quais o conceito de camponês deveria ser 

descartado. Dessa forma, ao abordar o camponês como mistificação, ele pressupõe que 

“um camponês não existe em nenhum sentido imediato e estritamente especifico. Em 

qualquer continente, Estado ou região, os assim designados diferem em conteúdo de 

maneira tão rica quanto o próprio mundo.” (1980, p.44) Nesse sentido, não se pode 

conceituar o camponês fora do contexto social e do tempo histórico.  

  De acordo com Shanin  

(...) os camponeses não podem ser, de fato, compreendidos ou mesmo 

adequadamente descritos sem sua estrutura societária mais geral; e o 

mesmo é valido para o contexto histórico (na realidade, apenas 

analiticamente é possível dividir o diacrônico e o sincrônico nos 

fenômenos sociais).  (ibid., p.44). 

 

Dessa forma, ele pretende pautar à maneira como esse conceito opera no 

processo de formação da sociedade.  O presente autor mostra o delineamento de quatro 

características do camponês incorporando: 

a) a propriedade rural familiar como a unidade básica da organização 

econômica e social; b) a agricultura como a principal fonte de 

sobrevivência; c) a vida em aldeia e a cultura específica das pequenas 

unidades rurais; d) a situação oprimida, isto é, a dominação e 

exploração dos camponeses por poderosas forças externas; (ibid., 

p.50) 

 

 

Contudo, o delineamento de tais questões é insuficiente, pois a articulação dos 

quatro elementos não apresentariam maiores especificações. Dessa forma,  

a especificidades do camponês reflete a interdependência entre os 

elementos básicos mencionados e não pode ser pura e simplesmente 

reduzidas a qualquer um deles. Ao mesmo tempo, o cerne de suas 

características determinantes parece repousar na natureza e na 

dinâmica do estabelecimento rural familiar, enquanto unidade básica 

de produção e meio de vida social. Consequentemente, a própria 

existência do camponês, como uma entidade social especifica, 

depende da presença de estabelecimento rurais familiares como a 

unidade básica da economia e da sociedade. (ibid., p.51) 
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O autor nos mostra que a terra é um fator importante na conceituação do 

camponês, mas não podemos compreender como operam as unidades de produção 

camponesa fora do seu contexto societário.  Assim, ele presume o camponês como 

classe social, ao afirmar que “os camponeses são uma classe, uma economia, uma part-

society e, além disso, outras coisas que ainda não conceituamos.” (ibid., p.71) 

Sendo assim, o autor tem a proposta de desvelar a ideia de camponês contida em 

diversos estudos sobre a questão camponesa, e propõe que o camponês deve ser 

entendido como classe social, a qual só pode ser analisada a partir de um contexto 

histórico em diferentes sociedades. 

Os estudos de Moura (1986) nos permite perceber diferentes visões a respeito do 

conceito de camponês:  

podemos descrever o camponês de diferentes maneiras. Uma delas é 

defini-lo como cultivador de pequenas extensões de terra, as quais 

controla diretamente com sua família. Esta visão é bastante difundida 

nos livros de ciências sociais, e tem por objetivo identificar a condição 

camponesa com o controle direto sobre a terra onde habita e produz. 

Tal controle pode advir do costume ou da propriedade privada 

garantida pelo código civil. (MOURA, 1986, p.12) 

 

A autora continua mostrando outras maneiras de descrever o camponês, como 

pode ser visto na citação abaixo. 

Outra forma de definir o camponês, também encontrada nos livros de 

ciências sócias, é a de conceituá-lo como o cultivador que trabalha a 

terra, opondo-o aquele que dirige o empreendimento rural. (...) assim, 

o camponês é um produtor que define por oposição ao não-produtor, 

não importa se planta a terra ou se pesca no mar, conceituação esta 

definida por antropólogos. (Ibid., p.13) 

 

Nesse sentido, a autora conceitua camponês sobre o ponto de vista do trabalho 

familiar, em que, “o trabalho familiar caracteriza o vinculo social do camponês com a 

terra. Nuclear ou extensa, a família camponesa se envolve nas diversas tarefas 

produtivas, visando à reprodução física e social deste grupo de pessoas”. (ibid., p.54) 

Outro estudioso sobre a questão agrária é José de Souza Martins, em sua obra 

“Os camponeses e a política no Brasil”, o autor nos permite entender o camponês e as 

relações capitalistas.  
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Na leitura de Martins sobre o campesinato brasileiro percebe-se que o autor 

conceitua camponês como sendo uma classe social. Para ele, “o nosso campesinato é 

constituído com a expansão do capitalismo, como produto das contradições dessa 

expansão” (1983, p.16), ou seja, o campesinato está inserido no capitalismo, sendo parte 

das suas contradições.  

Segundo Martins (1983),  

a resistência do camponês à expropriação, ao capital, vem de dentro 

do próprio capitalismo. Que essa resistência só adquire sentido pela 

mediação das contradições fundamentais que contrapõem operários e 

burgueses, pois a questão agrária é uma entre outras expressões das 

contradições do capital. (Martins, 1983, p. 18) 

 

Nesse sentido, percebe-se que as contradições do capitalismo criam e recriam o 

campesinato. Martins é instigante ao afirma que: 

: 

(...) a palavra camponês não designa apenas o seu novo nome, mas 

também o seu lugar social, não apenas no espaço geográfico, no 

campo em contraposição à povoação ou à cidade, mas na estrutura da 

sociedade (...) pretende ser a designação de um destino histórico”. 

(MARTINS, 1983, p. 23) 

 

Em Ariovaldo Umbelino de Oliveira podemos ver que 

O campesinato deve, pois, ser entendido como classe social que ele é. 

Deve ser estudado como um trabalhador criado pela expansão 

capitalista, um trabalhador que quer entrar na terra. O camponês deve 

ser visto como um trabalhador que, mesmo expulso da terra, com 

frequência a ela retorna, ainda que para isso tenha que (e) migrar. 

Dessa forma, ele retorna à terra mesmo que distante de sua região de 

origem. É por isso que boa parte da história do campesinato sob o 

capitalismo é uma história de (e) migrações. (2007, p.11)  

 

 

 As palavras de Oliveira são fundamentais para que possamos entender o 

camponês e sua relação com o sistema capitalista. Percebemos claramente que o 

processo histórico da formação do Campesinato brasileiro é oriundo das contradições do 

sistema capitalista. Todavia, podemos ver que a historia do camponês no Brasil é 

marcada pela  

 

(...) criação/destruição/recriação das relações sociais como a 

propriedade camponesa, a posse, o arrendamento, a meação e a 

parceria. Ao mesmo tempo em que o capital destrói o campesinato em 
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um lugar ele recria em outro. Ou no mesmo lugar em outro tempo. 

Dessa forma, pode-se compreender a destruição do campesinato pela 

territorialização do capital, bem como o processo de recriação do 

campesinato, onde o capital se territorializou. E isso acontece porque 

o campesinato, no processo de diferenciação, ao ser totalmente 

expropriado torna-se um assalariado, e ao se capitalizar pode se tornar 

um capitalista. E no interior desse processo, resistindo, se mantém 

como camponês, ou ainda nas regiões onde ocorreu a difusão e ou 

interiorização industrial, torna-se um camponês – assalariado 

(Fernandes, 2000, p.16). 

 

Nesse sentido, percebemos que no capitalismo, “a destruição do camponês não 

se efetivou porque sua recriação acontece na produção capitalista das relações não 

capitalistas de produção e por meio da luta pela terra e pela reforma agrária 

(FERNANDES, 2000, p. 279/280)”.  Nesse sentido, o processo de luta pela terra e por 

reforma agrária é fundamental para que possamos entender o camponês na atualidade. 

Segundo Fabrini:  

Os camponeses assentados vinculados ao MST demonstram que não 

querem somente terra. Mas, ao lutar pela terra desenvolvem 

resistência para continuar existindo num modo de produção adverso 

que não permite a sua existência. O seu projeto é continuar existindo 

enquanto camponês, mas existindo fora dos limites da subordinação 

que estão submetidos na produção capitalista (2002, p.259). 

 

  Partir das leituras sobre o camponês, percebemos que “a lógica camponesa nega 

quem lhe nega, ou seja, nega a reprodução ampliada do capital que na sua dinâmica 

reprodutiva nega o campesinato”. (CARVALHO, 2010, p.07). Ao mesmo tempo 

compreendemos que é preciso ter clareza de quem é esse sujeito para entender como ele 

se reproduz, suas formas de luta e resistência e, sobretudo, em que medida ele se 

reproduz produzindo aquilo que lhe convém e é necessário ou em que medida sua 

autonomia é negada.  
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2.3.2. A agricultura camponesa 

 

O sistema capitalista vem intensificando as relações de produção no campo e 

desapropriando os pequenos produtores rurais de suas terras. Para tanto, a terra é o lugar 

da expressão do trabalho camponês, pois é dela que ele extrai os seus produtos e 

assegura a comercialização do seu excedente. 

Nas ultimas décadas, principalmente a partir dos anos de 1990, o capitalismo 

tem intensificado as relações de produção e de trabalho no campo, expropriando e 

explorando cada vez mais o camponês que do seu trabalho alimenta a sua família. 

No Brasil, a agricultura camponesa tem um destaque na produção de alimentos, 

visto que a maior parte dos seus produtos é destinada ao mercado interno. Nesse 

sentido, a produção agrícola dos camponeses no território brasileiro é a principal fonte 

de sustento agrícola do país. Embora, o avanço das relações capitalistas no campo 

tenham se apropriado das maiores porções de terra do território brasileiro, a agricultura 

camponesa sobrevive à lógica do capital. De acordo com Oliveira (1991),  

Se de um lado, o capitalismo avançou em termos gerais por todo o 

território brasileiro estabelecendo relações de produção 

especificamente capitalistas, promovendo a expropriação total do 

trabalhador brasileiro no campo, colocando-o nu, ou seja, desprovido 

de todos os meios de produção; de outro, as relações de produção não-

capitalistas, como o trabalho familiar praticado pelo pequeno lavrador 

camponês, também avançaram mais. Essa contradição tem nos 

colocado frente a situações em que há a fusão entre a pessoa do 

proprietário da terra e a do capitalista; e também frente à subordinação 

da produção camponesa, pelo capital, que sujeita e expropria a renda 

da terra. E, mais que isso, expropria praticamente todo excedente 

produzido, reduzindo o rendimento do camponês ao mínimo 

necessário a sua reprodução física. (Ibid, p.11) 

 

 

A produção camponesa vai além de sua subsistência. O seu excedente é 

comercializado e seu lucro é revertido em outras mercadorias das quais a família 

necessita. Na agricultura camponesa o solo agrícola é produto do trabalho humano, do 

qual o camponês sobrevive. Para Marx “o trabalho é um processo de que participa o 

homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação impulsiona, 

regula e controla sem intercambio material para a natureza’’ (2008, p. 211). O trabalho 

do camponês pode ser observado na produção fruto do seu trabalho cujo destino é 

alimentar sua família e vender o excedente agrícola.  
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Segundo Amin (1986),  

o modo de produção camponês, não-capitalista, cujas unidades 

elementares são constituídas por famílias de camponeses 

trabalhadores, proprietários do solo, e cujo o produto é destinado 

principalmente, auto-subsistência da família, sendo comercializada 

uma fração deste. (1986, p.27) 

 

Ainda, sobre o camponês, Moura (1986) mostra que: 

vivendo na terra e do que ela produz, plantando e colhendo o alimento 

que vai para a sua mesa e para a do príncipe, do tecelão e do soldado, 

o camponês é o trabalhador que se envolve mais diretamente com os 

segredos da natureza. (MOURA, 1986, p.9).   

 

 

A autora nos mostra claramente a relação do camponês com a terra, cujo 

trabalho familiar é indispensável para que o campesinato possa produzir para sua 

subsistência. 

Em Ariovaldo Umbelino de Oliveira, observa-se que na produção camponesa,  

a renda da terra em trabalho é a forma mais simples da renda da terra, 

pois o camponês, produtor direto com a família e com os instrumentos 

de trabalho que lhes pertencem de fato ou de direito, durante parte da 

semana, mês ou ano, trabalha as terras de outrem, muitas vezes 

coercitivamente, recebendo em troca apenas o direito de lavrar parte 

dessas terras para si próprio. Dessa forma, o camponês dá 

gratuitamente (ou às vezes coercitivamente) dias de trabalho a outrem. 

Esta forma, com que se expressa o trabalho familiar excedente não-

pago, é a renda da terra em trabalho. Nesta forma de renda o trabalho 

que o camponês produtor familiar direto efetua para si mesmo se 

distingue, no tempo e no espaço, daquele que ele executa para o 

proprietário da terra, que por sua vez, aparece diretamente como 

trabalho sob coação para terceiros. (OLIVEIRA, 2007, P.59) 

 

Assim, no trabalho camponês ou dos pequenos proprietários de terras, utilizam-

se técnicas rudimentares, que podem levar, em longo prazo, ao esgotamento da terra, 

apesar de muitos camponeses fazerem a rotação da terra como forma de garantir a sua 

produção diversificada e manuseamento para diferentes cultivos. 

Nas ultimas décadas, o Estado tem aplicado investimentos direcionados a 

incentivos tecnológicos no campo que visam tecnificar a agricultura e aumentar a sua 

produtividade. Todavia, conforme foi mencionado no item 2.1., os investimentos foram 

direcionados na sua maior parte ao agronegócio, privilegiando a exportação e excluindo 

a agricultura camponesa voltada a importação de gêneros alimentícios. 

Essas políticas fazem parte dos programas de governo neoliberal que buscam 

reformas políticas para o país. Nas palavras de Veltmeyer & Petras, observa-se que, 



 

68 

 

as reformas políticas prescritas pelo “novo modelo econômico” 

facilitaram a concentração de terras e outros meios de produção, 

colocando o pequeno agricultor camponês numa relação conflituosa 

com os grandes proprietários e com o agronegócio que favoreceu os 

últimos, forçando os camponeses a abandonarem ou venderem suas 

terras, dada a produtividade insuficiente, a valorização crescente das 

terras e taxas extorsivas de credito comercial. (VELTMEYER & 

PETRAS, 2008, p.84) 

 

Nesse sentido, o que se vê por detrás do discurso governamental é uma 

falaciosa promessa de incentivo à agricultura camponesa, pois “as políticas neoliberais 

são definidas de forma a excluir o pequeno camponês, considerando-o como um 

obstáculo ao progresso de desenvolvimento capitalista.” (Ibid. 2008, p.84). Nesse 

âmbito, percebe-se que o desenvolvimento capitalista busca subjugar o trabalho 

camponês e sua produção, possibilitando a extração e a expropriação da renda da terra.   

Nesse aspecto a expansão capitalista ao subordinar o campesinato, acaba o (re) 

criando em outras áreas.  Não podemos deixar de esclarecer que o capitalismo tenta de 

todas as formas subordinar o camponês ao capital, e uma forma perversa que ele utiliza 

é o processo de sujeição da renda da terra. Nesse aspecto, Martins (1981) explica que,  

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

trabalha sem o recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente 

o seu trabalho e o de sua família, ao mesmo tempo em que cresce sua 

dependência em relação ao capital, o que temos não é a sujeição 

formal do trabalho ao capital. O que esta relação nos indica é uma 

outra coisa bem distinta: estamos diante da sujeição da renda da terra 

ao capital. (MARTINS, 1981, p. 15). 

 

 

Temos que deixar claro que “quando o capital se apropria da terra esta se 

transforma em terra de negocio, em terra de exploração do trabalho alheio; quando o 

trabalhador se apossa da terra, ela se transforma em terra de trabalho”. (Ibid., 1981, 

p.60).  Nesse sentido, o que está posto é o fato de que o capital procura aumentar a sua 

taxa de lucros, enquanto o camponês cultiva a terra para dela extrair alimentícios que 

vão ser direcionados a sua subsistência. 

Sobre essa ótica estamos diante da expansão do capital frente à agricultura 

camponesa, numa lógica de subordinar o trabalho e sujeitar a renda da terra aos seus 

interesses. Contudo,  

este processo não é linear, às vezes pode ocorrer apenas à sujeição da 

renda da terra sem apropriação do trabalho direto do camponês. Neste 

caso, o camponês continua livre, porém a terra cativa. (LEAL & 

ALMEIDA, 2005. p.14) 
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O que se pode ver é o fato de que a sujeição da renda da terra nem sempre 

ocorre pela subordinação do trabalho, mas também pode ocorrer pela subjugação da 

produção camponesa ao capital. Sendo assim, a agricultura camponesa permite observar 

o trabalho camponês embutido na produção e evidenciar as diversas formas de produzir, 

seja através da rotação de culturas, da produção para o sustento da família e o uso de 

instrumentos rudimentares ou tecnológicos no seu trabalho.  

 

2.3.3. A agricultura camponesa e tecnologia 

 

Com a mecanização, a ciência assumiu a feição de força produtiva, 

separada do trabalho e posta a serviço do capital. (MAMIGONIAN, 

1982, p.39) 

 

 

Para iniciarmos as nossas perspectivas sobre o uso de tecnologias nos 

assentamentos rurais, a citação acima explicitada nos permite vislumbrar as reais 

intenções da proposta de uso de tecnologia no campo, em especial no desenvolvimento 

da agricultura camponesa nos assentamentos. As palavras de Armem Mamigonian
21

 

(1982) são esclarecedoras e deixam claro que as forças produtivas ao serem utilizadas 

separadas da força de trabalho são postas nos  domínios e anseios do capital.  

Dessa forma, esse tópico nos mostra as transformações significativas na 

agricultura camponesa, em especial, a agricultura desenvolvida nos assentamentos 

rurais que estamos discutindo na presente pesquisa de dissertação. 

 Em seu artigo “Na sombra da Imaginação: reflexão a favor dos camponeses” 

(2010), o autor Horácio Martins de Carvalho
22

 é contundente e claro ao afirmar que,  

O primeiro obstáculo a ser superado por parte dos camponeses se 

refere ao engodo central do discurso dominante quando este afirma 

que somente a incorporação da lógica capitalista pelos camponeses 

pode criar condições internas à unidade de produção camponesa para 

que ela possa obter aumentos na renda líquida familiar. Essas ideias 

são veiculadas pelas empresas capitalistas do agronegócio, pelos 

programas governamentais, pelos meios de comunicação de massa e, 

                                                           
21

 Ver Mamigonian, Armen. Tecnologia e Desenvolvimento desigual no Centro do Sistema 

Capitalista. Revista de ciências humanas: UFSC, Santa Catarina, v. 1, n. 2, 1982. Disponível em: 

www.periodicos.ufsc.br 
22

 Ver CARVALHO, Horacio Martins de. NA SOMBRA DA IMAGINAÇÃO: Reflexão a favor dos 

camponeses. Curitiba, abril de 2010. Disponível em In: WWW.mcpbrasil.org.br 

 

http://www.periodicos.ufsc.br/
http://www.mcpbrasil.org.br/
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lamentavelmente, por amplas parcelas dos movimentos e organizações 

sociais e sindicais camponesas. Ela é complementada pela proposta de 

adoção do modelo de produção e tecnológico dominante e de 

introdução da relação social de assalariamento na unidade de 

produção camponesa. Ora, se os camponeses trilharem o caminho da 

lógica capitalista, assumindo-se como pequenos burgueses rurais, eles 

enfrentariam um novo desafio que lhe seria imposto pelo modelo 

adotado: o de estabelecer relações comerciais e técnicas com as 

grandes empresas capitalistas do agronegócio e, por conseguinte, se 

submeterem de maneira consentida à exploração econômica e à 

subalternidade ideológica exercida pelo agronegócio. Negar-se-ia 

assim a possibilidade efetiva de se afirmar a autonomia relativa do 

campesinato perante o capital e de se fortalecer a presença da lógica 

camponesa no país. (CARVALHO, 2010, p.12) 

 

Ou seja, o autor faz uma critica de como vem se desenvolvendo o discurso das 

classes dominantes que querem impor ao camponês, em especial dos assentamentos 

rurais, uma lógica de produção que tende a expandir as relações capitalistas de produção 

nesses territórios. Contudo, o que se percebe é a (re) criação do campesinato e a 

reprodução da família camponesa.  

Não estamos sendo contra a utilização de tecnologias nos assentamentos rurais, 

mas como e de que forma a implementação de tecnologias nesses territórios está sendo 

inserida no processo produtivo. Para enfatizar a nossa perspectiva sobre tecnologia, 

corroboramos com a perspectiva de Laranja, Simões e Fontes
23

 (1997), onde  

Ciência e tecnologia não são neutras, pois refletem as contradições das 

sociedades que as engendram, tanto em suas organizações quanto em 

suas aplicações. Na realidade, são formas de poder e de dominação 

entre grupos humanos e de controle da natureza. (1997, p.23). 

 

Nesse sentido, a implementação de tecnologia nos assentamentos rurais requer 

um cuidado especial, principalmente no que se refere ao processo de produção.  

Em Sergipe, a utilização de tecnologia nos assentamentos rurais vem sendo 

desenvolvida pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, governo do estado de Sergipe e 

associação dos assentamentos rurais que visam transferir tecnologia para melhoria da 

produção de alimentos. Nesse âmbito, a implementação de tecnologias nos 

assentamentos Edmilson de Oliveira e no Jacaré Curituba está associada aos convênios 

feitos pelas associações dos assentamentos rurais e órgãos do governo que buscam 

transferir tecnologia para aprimorar o sistema produtivo da agricultura camponesa.  

                                                           
23

 Ver LARANJA, M.; SIMÕES, V. C.; & FONTES, M. Inovação tecnológica- experiências das 

empresas portuguesas. Lisboa, Texto, 1997. 
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Para se ter ideia de como vem ocorrendo a transferência de tecnologia, a 

matéria
24

 publicada em 2010 pela Embrapa tabuleiros costeiros nos mostra que,  

Os trabalhos da Embrapa Tabuleiros Costeiros no assentamento Edmilson 

Oliveira teve início em 2004 com o objetivo de transferir as tecnologias da 

Unidade por meio da implantação de unidades demonstrativas com culturas 

de grãos com potencial de exploração na região agreste de Sergipe. Este 

trabalho proporcionou que os agricultores locais tivessem acesso às 

tecnologias modernas de cultivo agrícola como, sementes melhoradas, 

manejo de plantio e adubação. (Embrapa tabuleiros costeiros, 2010) 

 

Nos outros dois assentamentos ocorrem o mesmo processo, embora o tipo de 

cultura de grãos seja diferenciado de assentamento para assentamento devido ao tipo de 

solo e ao clima da região em que estão localizados, a transferência de tecnologia foi 

implementada e desenvolvida para aprimorar as técnicas de produção agrícola nesses 

territórios. 

Devemos deixar explicito que  

além do acesso a terra e a produção, as interações sociais são 

mediadas por processos organizativos internos aos projetos, resultando 

na criação de “mecanismos produtivos” como associações, 

cooperativas, grupos de produção, rocas ou investimentos 

comunitários, etc. (SAUER, 2005, p.61),  

 

Ou seja, a implementação de tecnologias nos assentamentos rurais requer uma 

participação dos assentados no processo de aquisição de equipamentos, adubos, 

insumos químicos e etc. que visam à capacidade produtiva destes locais.  

A transferência de tecnologia nos assentamentos rurais permeia a relação 

assentado-associação e vice-versa que norteará as normas para a aquisição de máquinas, 

equipamentos e o uso de insumos nesses territórios rurais. Sendo assim, mostraremos a 

seguir como o Estado vem desenvolvendo as ações de implementação de tecnologia nos 

assentamentos rurais e qual o seu papel na sociedade capitalista para que possamos 

entender o processo histórico que norteará a relação tecnologia-assentamento.  

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Disponível em http://www.cpatc.embrapa.br/index.php?idpagina=artigos&artigo=5641 

Acesso dia 10/11/2012.  

http://www.cpatc.embrapa.br/index.php?idpagina=artigos&artigo=5641
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III - ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: O QUE ESTÁ POR DETRÁS DO 

DISCURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL VIA INSERÇÃO 

TECNOLÓGICA NOS ASSENTAMENTOS 

 

As discussões que permeiam o campo da geografia, principalmente da geografia 

agrária, requerem que elucidemos o papel do Estado na promoção de políticas publicas 

para o campo, sejam elas políticas de reforma agrária ou de incentivo a tecnologia e 

seus rebatimentos sociais. Nesse sentido, este capítulo vem mostrar como têm sido 

implementadas as políticas públicas de reforma agrária e de incentivo a tecnologia no 

campo, com ênfase nos assentamentos rurais e quais os impactos sócio-territoriais que 

elas promovem no território. 

Para tanto, discutiremos o processo histórico da formação do Estado, como 

forma de entender a lógica do Estado na era do capital e adentrarmos na questão das 

políticas públicas destinadas aos assentamentos rurais, em especial, as políticas de 

incentivo a tecnologia no campo. 

 

3.1.  Do Estado da historia à historia do Estado 

 

Começo este item propositalmente colocando em xeque a questão da origem do 

Estado e seu processo histórico para focar como se desenvolvem ao longo do tempo as 

concepções de Estado. O titulo do item pode parecer desconexo, confuso, desconectado 

em relação à discussão que pretendo fazer na dissertação, mas é necessário entendermos 

o Estado e a quem ele serve para fazermos uma critica contundente sobre a sua atuação 

na era do capitalismo. Dessa forma, para fazer uma critica sobre o uso de tecnologia nos 

assentamentos rurais, devemos antes de tudo, entender as políticas públicas que 

perpassam o incentivo a tecnologia na agricultura camponesa. Daí a necessidade de 

entendermos a questão do Estado como agente regulador e articulador das políticas 

públicas no espaço agrário.  
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Nesse sentido, a leitura de Estado é fundamental para lermos o espaço e 

percebermos as transformações que ocorrem na sua produção. Sob esse viés é que 

analisaremos as concepções de Estado no processo de desenvolvimento deste na 

sociedade. 

Para nosso entendimento, a origem do estado e suas análises ocorrem muito 

antes da era moderna. “Desde a antiga Grécia existem preocupações e estudo sobre o 

Estado e os governos, e suas relações entre si e com o povo”. (MONTAÑO, 2011, 

p.19).  

Segundo o autor mencionado acima, Platão fazia uma distinção das “formas 

boas” das “formas más” de governo, “classificando a “monarquia”, seguida pela 

“aristocracia” (formas boas e ideais), sucedidas pela “democracia”, a “oligarquia” e 

finalmente a “tirania” (todas elas formas reais e, portanto, corrompidas)”. (ibid., p.20) 

vemos que há varias formas de governo que geram o poder do Estado de acordo com as 

leis que regem um país.   Nesse sentido, as ideias de Platão sobre as formas boas ou más 

de governo irão permear várias concepções de governo e de Estado.  Nesse sentido, se 

um Estado adota como modelo de governo o sistema Monarquia, por exemplo, as leis 

que irão reger este sistema devem ser adequadas à forma de governo, sendo utilizada 

pelos governantes para manterem-se no poder através dos aparelhos do Estado. 

Já Aristóteles, discípulo de Platão, faz uma crítica ao mestre e cria a chamada 

“clássica teoria sobre as formas de governo ou “politeias” (ibid, p.20). Na leitura 

aristotélica, percebe-se que o enfoque do Estado está nítido e que as formas de governo 

manipulam as ações do Estado por meio da coerção da classe que configura-se no 

poder.  

Contudo, é na obra de Nicolau Maquiavel “O Príncipe” (1999) que encontramos 

um debate político a respeito do Estado
25

 e da sociedade.  De acordo com a leitura de 

Montaño (2011) sobre o pensamento de Maquiavel
26

,  

                                                           
25

  Na sua obra, Maquiavel mostra que “Todos os Estados que existem e já existiram são e foram sempre 

Repúblicas ou principados. Os principados ou são hereditários, quando por muitos anos os governantes 

pertencem à mesma linhagem, ou foram fundados recentemente. Estes últimos podem ser de todos novos, 

como aconteceu com o Francisco Sforza, em Milão, ou são acréscimos aos domínios hereditários de um 

príncipe, que os anexa, como ocorre com o reino de Nápoles com relação ao rei da Espanha. Os súditos 

dos domínios assim adquiridos estavam previamente habituados ao governo de outro príncipe, ou então 

estavam previamente habituados ao governo de outro príncipe, ou então eram Estados livres, anexados 
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O Estado, antes chamado de polis pelos gregos e de “res publica” 

pelos romanos, é o espaço onde o ator político por excelência (o 

príncipe) atua. Ali ele exerce sua coerção e procura o consenso; ali se 

gera e desenvolve o poder político; ali se criam as leis que regulam a 

ordem “social”. A sociedade, por outro lado, é o que Maquiavel 

entende por “privado”, o espaço onde o povo desenvolve as atividades 

econômicas, onde se gera a propriedade privada, onde se constrói a 

família. E é aqui onde o príncipe (o Estado) não deve intervir. (ibid., 

p.21) 

A obra de Maquiavel nos dá pista para entendermos a lógica do Estado na 

sociedade. Contudo, devemos deixar claro que as discussões sobre “Estado e a 

sociedade” ocorrem muito antes da era moderna, pois os filósofos gregos, políticos 

romanos e Nicolau Maquiavel já assinalavam a existência desse debate.  

A partir dos estudos acima explanados podemos ver posicionamentos 

diferenciados acerca do Estado. É nesse contexto que o debate sobre o Estado, acaba por 

suscitar o pensamento dos contratualistas. 

Temos como expoentes do chamado contratualismo os pensadores Hobbes, 

Locke e Rousseau. Através desses pensadores “as concepções de Estado e sociedade 

civil no pensamento moderno têm seu lastro original nas teorias contratualistas do 

“direito natural” ou jusnaturalismo, que foram desenvolvidas o processo de transição 

para o capitalismo.”. (MONTAÑO, 2011, p.22) 

Devemos aqui deixar claro algumas ideias como: 

 No “Estado de natureza” os indivíduos vivem isolados e atuam 

seguindo suas paixões, instintos e interesses. Nele os indivíduos são 

                                                                                                                                                                          
pela força das armas do príncipe, ou de outrem, quando não pela força do seu próprio valor ou sorte. (ibid, 

p.15) 
26

 O contexto em que Maquiavel viveu foi de instabilidade política. O período do fim do feudalismo e 

inicio da idade moderna promoveu grandes transformações políticas, econômicas, culturais, religiosas e, 

sobretudo socioespaciais.  No campo político, percebe-se a centralização do poder político através do 

absolutismo (criação das monarquias nacionais) e a formação dos primeiros Estados modernos na Europa.  

No campo econômico, observa-se a ascensão da burguesia e do modo de produção capitalista. As grandes 

navegações surtiram efeitos com o expansionismo marítimo-comercial. No aspecto cultural, o 

renascimento marca uma nova fase cultural, no qual retoma a cultura clássica.  No campo religioso, a 

reforma protestante introduzida pelas ideias de Calvino e Lutero marca uma nova fase religiosa europeia 

que incorpora a dinâmica do sistema capitalista. Todas essas mudanças vão promover transformações 

socioespaciais que trarão significativas mudanças nas relações sociais. Nesse contexto em que Maquiavel 

irá escrever suas ideias sobre Estado.  
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livres e iguais, sendo o local do exercício dos direitos individuais 

naturais. Já no “estado civil” (ou “político”.), os indivíduos estão 

unidos e vivem segundo ditames da razão a partir de normas e 

autoridades constituídas. 

 o contrato social – uma espécie de pacto entre os homens para 

estabelecer tais normas e autoridades as quais se submeterão 

consensualmente – seria o meio pelo qual ocorreria a passagem de um 

estado para o outro. O Estado seria o produto do contrato social, ou 

seja, da conjunção de vontades individuais. (ibid., p.23) 

 

A partir destes esclarecimentos apresentados por Montaño mostraremos a 

passagem do Estado natural para o Estado civil e político sobre a ótica dos pensadores 

contratualistas. 

Um importante pensador do contratualismo é Thomas Hobbes (Inglaterra, 1599 

– 1679). Sua obra que dá ênfase as discussões que estamos enfatizando é o Leviatã
27

, na 

qual observamos que: 

A diferença entre os governos consiste na diferença do soberano, ou 

pessoa representante de todos os membros da multidão. E dado que a 

soberania ou reside em um homem ou em uma assembleia de mais de 

um, e que em tal assembleia ou todos têm o direito de participar, ou 

nem todos, mas apenas certos homens distinguidos dos restantes, 

torna-se evidente que só pode haver três espécies de Estado. Pois o 

representante é necessariamente um homem ou mais, e caso seja mais 

de um a assembleia será de todos ou apenas de uma parte. Quando o 

representante é um só homem, o Estado chama-se uma Monarquia; 

quando é uma assembleia de todos os que se uniram, é uma 

Democracia, ou Estado popular; quando é uma assembleia apenas de 

uma parte, chama-se-lhe uma Aristocracia. Não pode haver outras 

espécies de governo, porque o poder soberano inteiro (que já mostrei 

ser indivisível) tem que pertencer a um ou mais homens, ou a todos. 

(HOBBES, 2005, p.110) 

Nesse aspecto percebe-se que Hobbes deixa clara a sua ideia de Estado na 

exemplificação acima citada, contudo, ele é ainda mais incisivo ao dizer que, “a 

diferença entre essas três espécies de Estado não reside numa diferença de poder, mas 

numa diferença de conveniência, isto é, de capacidade para garantir a paz e a segurança 

do povo, fim para qual foram instituídas.” (ibid., p.111). 

                                                           
27

 Ver HOBBES, Thomas. Leviatã, ou Matéria, forma e poder de um Estado eclesiático e civil.  

Tradução Heloisa da Graça Burati. 1. Ed. -. São Paulo: Rideel, 2005. – (Biblioteca Clássica).  A obra 

de Hobbes foi publicada originalmente em 1651.  
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Dessa forma, as ideias de Hobbes em o “Leviatã” permite ver que para ele a 

monarquia seria a melhor forma de governo. Alias, “para Hobbes, o soberano é o único 

poder (legislativo e executivo). Não há lei a sua ordem.” (MONTAÑO, 2011, p.25). 

Incessantemente as suas postulações e formulações  levam a perceber que toda a 

discussão presente na obra consiste em uma fundamentação contratualista do 

absolutismo
28

.  

Outro pensador importante do contratualismo é John Locke (Inglaterra, 1632-

1704). Segundo Montaño 

As formulações de Locke constituíram as diretrizes fundamentais do 

Estado liberal, inaugurando aquele que se firmaria como um dos 

princípios e fundamentos centrais do liberalismo; “o Estado existe 

para proteger os direitos e liberdades dos cidadãos que, em ultima 

instancia, são os melhores juízes de seus próprios interesses”. (ibid., 

p.27) 

A importância do pensamento de Locke é inegável para os liberalistas, pois o 

Estado é fundamental para garantir o direito a propriedade privada e manter a ordem. 

Observa-se que em Locke o Estado apresenta-se como um direito natural, na qual os 

cidadãos estariam aptos a concederem o direito de arbitragem a esse ente, que é o 

Estado.  

Nesse âmbito, Locke nos permite perceber algumas bases liberais que darão 

sustentação a organização do Estado moderno. Dentre elas podemos citar: a 

legitimidade da propriedade privada
29

 e a divisão de poderes
30

. As proposições do autor 

repercutiram no campo social, político e econômico da época e promoveram 

significativas alterações no pensamento moderno.  

 Outro grande pensador do contratualismo é Jean Jacques Rousseau. Na sua obra 

“Do contrato Social” ele nos mostra que a 

                                                           
28

 Essa discussão pode ser encontrada também em BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. 

Sociedade e Estado na filosofia política moderna. São Paulo: Brasiliense, 1994. Nessa obra os autores 

mostram como o Estado se manifesta na sociedade absolutista e esclarece a concepção de Estado dentro 

do sistema capitalista.  
29

 Para o autor a propriedade privada advém do direito natural à propriedade, ou seja, o homem tem o 

direito de assegurar e conservar a propriedade privada através do Estado. Dai percebe-se que o Estado, 

assegurando o direito de propriedade, corroborava com a divisão de classes.  
30

  Poder executivo e legislativo: para Locke, o poder legislativo teria uma superioridade sobre o 

executivo.  



 

77 

 

Mudança bem notável produz o homem à passagem do estado natural 

ao civil, substituindo em seu preceder a justiça ao instinto, e dando às 

suas ações a moralidade de que antes careciam; é só então que a voz 

do dever sucede ao impulso físico, e o direito ao apetite; o homem que 

até ali só pusera em si mesmo os olhos vê-se impelido a obrar segundo 

outros princípios, e a consultar a razão antes que os afetos. Embora se 

prive nesse estado de muitas vantagens, que a natureza lhe dera, outras 

obtêm ainda maiores; suas faculdades se exercem e desenvolvem; suas 

idéias se ampliam, seus sentimentos se enobrecem, sua alma toda 

inteira a tal ponto se eleva que, se os abusos desta nova condição não 

o degradassem muitas vezes a uma condição inferior à primeira, 

deveria abençoar continuamente o instante feliz que para sempre o 

arrancou do estado de natureza, e fez de um animal estúpido e 

limitado um ser inteligente, um homem. (ROUSSEAU, 1991, p.33) 

Notavelmente, percebe-se que a ideia de Rousseau na sua obra é esclarecer um 

“conceito” de Estado como um produto/ato do contrato social, ou seja, estaria atrelado 

às conjunções de vontades individuais. Observando, atentamente aos seus 

esclarecimentos na sua obra, Rousseau afirma que 

o que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um 

direito sem limites a tudo que o tenta e pode atingir, ganha a liberdade 

civil e a propriedade de tudo o que possui. Para não vos enganardes 

nessas compensações, cumpre distinguir bem a liberdade natural, que 

só tem por termo as forças do individuo, da liberdade civil, que é 

limitada pela vontade geral; e a possessão, que é só efeito de força, ou 

o direito do primeiro ocupante, da propriedade, que não pode ser 

fundada a não ser título positivo. (ibid, p.33) 

Nesse aspecto, observa-se que “o contrato social repousa numa noção e em um 

critério básico que é a vontade geral”. (MONTAÑO, 2011, p.29). ao analisar Rousseau 

esse autor afirma que:  

Em Rousseau, o fundamento da ordem e da legitimidade sociopolítica 

(republicana ou democrática) resulta de um pacto ou contrato social 

em que cada um coloca a sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema 

direção da vontade geral. Significa que cada indivíduo se aliena 

totalmente e sem reserva, com todos os direitos, à comunidade. (Ibid, 

p.29) 

As ideais de Rousseau remetem para uma perspectiva de Estado como mais 

democrático, já que esse Estado asseguraria uma melhor divisão dos direitos, dos bens. 
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O pensamento de Locke, Hobbes e Rousseau nos ofereceram meios para que 

pudéssemos perceber o processo histórico da formação do Estado e da sociedade 

capitalista. O posicionamento dos pensadores contratualistas a respeito do Estado foi 

importante e necessário para que se introduzisse uma discussão aguçada do conceito de 

Estado na idade moderna.  

 

3.1.1. O Estado na sociedade capitalista: contradições e tensões 

 

 As análises sobre o Estado anteriormente expostas permitem ter uma clareza 

de como o Estado atua na sociedade e que é a emergência do capitalismo que trás a 

necessidade de criação desse ente, aspirado como garantidor do direito de todos.  

O fim do feudalismo, a revolução comercial e as alterações nas relações sociais 

de produção foram fundamentais para que se instituísse o Estado moderno. Nesse 

sentido, destacaremos alguns pensadores que discutem o Estado moderno.  

Dentro os pensadores modernos, destacamos Wilheim Friedrich Hegel 

(Alemanha, 1770-1831). Sua obra marcante e que nos dá pistas sobre o Estado é 

“Princípios da Filosofia do Direito”. Nela, Hegel mostra que o Estado burguês tem sua 

consolidação no movimento histórico do desenvolvimento da sociedade capitalista.  

Analisando a obra de Hegel, Montaño (2011) mostra que,  

para Hegel, caberia ao Estado garantir o bem público ao mesmo tempo 

que preserva a sociedade civil e seus fundamentos, dentre os quais, a 

propriedade privada. O Estado é assim, transformado no sujeito real 

que ordena, funda e materializa a universalização dos interesses 

privatistas e particularistas da sociedade civil. (ibid., p.33) 

A partir do exposto fica claro que o Estado nasce a partir da propriedade privada.  

Nesse âmbito, a proposição de Hegel nos instiga a pensar a sociedade capitalista, ou 

melhor, pensar o Estado dentro da sociedade capitalista. Contudo, é necessário que 

aprofundemos aqui as discussões sobre o Estado na sociedade capitalista a partir da 

tradição marxista que nos esclarece e concebe claramente o que é o Estado e para quem 

serve dentro do sistema capitalista. 
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Dessa forma, as discussões a partir daqui se desdobrarão sobre as análises de 

Marx sobre o Estado, sucessivamente a ele a de seus discípulos e marxistas que 

discutem o Estado e suas contradições na sociedade capitalista. 

Diante do exposto, podemos dizer que Karl Heinrich Marx (Alemanha, 1818-

1883) nos oferece uma rica leitura crítica sobre a atuação do Estado no sistema 

capitalista. Algumas de suas análises foram desenvolvidas com colaboração de Engels.  

Um livro que tem importância fundamental para a nossa discussão, é “A origem 

da família, da propriedade privada e do Estado”.  Nele Engels
31

, mostra que o Estado 

tinha como objetivo assegurar a propriedade da terra, que era a principal riqueza até o 

surgimento e o aparecimento do capitalismo. Percebe-se na obra que, a má distribuição 

de riqueza oriunda da divisão social do trabalho, do surgimento da moeda ocasionou a 

concentração da propriedade da terra nas mãos de uma pequena classe, a qual passou a 

exercer o controle dos meios de produção. Daí verifica-se o surgimento do latifúndio, 

hipotecas, etc. A nova sociedade passou a ser divida em homem livres e escravos, 

exploradores e explorados, numa contradição permanente para que o antagonismo de 

classe fosse revelado. Dessa contradição, surge o Estado obstinado a suprimir a luta de 

classes, tendo como pano de fundo conter os antagonismos sociais de uma classe e 

garantir como um instrumento de exploração e opressão o poder nas mãos de uma classe 

economicamente dominante.  

Outra obra de grande destaque é a “ideologia alemã”. Nela, Marx e Engels 

mostram que,  

O Estado adquire uma existência particular, ao lado de fora da 

sociedade civil: mas este Estado não é mais do que a forma de 

organização que a burguesia necessariamente adota, tanto no interior 

como no exterior, para a garantia recíproca de sua propriedade e de 

seus interesses. (MARX; ENGELS, 1989, p.97-98) 

Montaño (2011) nos mostra que para Marx e Engels, “o Estado emerge das 

relações de produção” (ibid. p.35).  A divisão do trabalho a partir do desenvolvimento 

das relações sociais de produção irá aprofundar a divisão de classes e o Estado passa a 

                                                           
31

 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Tradução de Ruth 

M. Klaus:  3ª. Centauro Editora, São Paulo, 2006.  
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ser necessário pra manter a classe dominante no poder.  Assim, concordamos com 

Gruppi (1980), quando esse destaca que: 

o Estado torna-se uma necessidade a partir de um determinado grau de 

desenvolvimento econômico, que é necessariamente ligado à divisão 

da sociedade em classe. O Estado é justamente uma consequência 

dessa divisão, ele começa a nascer quando surgem as classes e, com 

elas, a luta de classes. (GRUPPI, 1980, p.30) 

Nesse sentido, percebe-se que o Estado tem uma função de mediar o conflito de 

classes para atender as demandas de uma classe social. 

Outro intelectual de destaque na leitura sobre o Estado é Lênin. Em sua obra “O 

Estado e a revolução”, Lênin faz uma leitura sobre o Estado, na qual, reafirma o caráter 

de classe do Estado. Nesse sentido, sua leitura mostra que “todo Estado é uma ditadura 

de classe” (ibid., p.55) 

Já em Gramsci podemos ver a leitura do Estado atrelado à sociedade civil. Em 

sua obra “Cadernos do Cárcere”, Gramsci mostra o Estado burguês italiano e suas 

especificidades.  

Gramsci, ao mostrar as relações entre os poderes políticos e econômicos nos 

oferece uma rica leitura sobre a hegemonia oriunda de um sistema político onde o 

Estado interfere indiretamente no poder econômico.  Nesse sentido, podemos ver em 

Gramsci que  

O grupo dirigente se coordena de modo concreto, com os interesses 

gerais dos grupos subordinados, e a vida do Estado se concebe como 

um processo contínuo de formação e superação de equilíbrios 

instáveis (no plano jurídico) entre os interesses do grupo fundamental 

e os dos grupos subordinados. (GRAMSCI, 1971, p.182) 

Dessa forma, ao mostrar a questão do Estado e das classes sociais, o autor 

enfatiza que o Estado passa a se envolver no plano político e econômico para garantir o 

consentimento por parte dos subordinados. Não obstante, estamos apenas mostrando 

que as leituras dos diferentes autores citados no texto nos mostra as concepções sobre o 

Estado e o processo histórico ao qual ele está atrelado.  

Entretanto, alguns autores ganham destaque na nossa leitura como Harvey, 

Mészaros, Hirsch, pois permitem compreender o Estado na sociedade capitalista na 
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atualidade.  Veremos que Estado e capital estão dialeticamente interligados e que um 

serve como base para a ampliação do outro. 

Para Hirsch “O Estado é a expressão de uma forma social determinada que 

assume as relações de domínio, de poder e de exploração nas condições capitalistas”. 

(2010, p.24). O autor nos mostra que no sistema capitalista as relações de poder 

associam-se ao domínio e exploração de uma determinada classe sobre outra, onde os 

exploradores assumem as relações de domínio sobre os explorados. 

Não podemos perder de vista que “o Estado burguês é sempre um Estado 

capitalista, racista e patriarcal, e os movimentos sociais que se expressam em seu 

aparelho e são “regulados” determinam-se por todos esses antagonismos”. (Ibid., p.40). 

Proveniente dessa citação, o que está explícito é o fato de que no capitalismo os 

antagonismos de classe são evidenciados constantemente, pois o Estado burguês garante 

a uma classe subjugar outra através dos aparelhos do Estado. 

De acordo com Harvey “O Estado se origina da contradição entre os interesses 

particulares e os da comunidade.” (2005, p.80). O autor segue mostrando que “o uso do 

Estado como instrumento de dominação de classe cria uma contradição adicional; a 

classe dirigente tem de exercer seu poder em seu próprio interesse de classe, enquanto 

afirma que suas ações são para o bem de todos.” (Ibid., p.80).  

As palavras de Harvey (2005), imbuídas do pressuposto marxista de Estado, nos 

permite desvelar a essência e a aparência do que é o Estado na sociedade capitalista. 

Concordamos com as palavras do autor quando ele mostra que “o Estado capitalista não 

pode ser outra coisa que instrumento de dominação de classe, pois se organiza para 

sustentar a relação básica entre capital e trabalho”. (2005, p.84) 

Em Mészaros temos uma clara noção do que vem a ser o Estado na sociedade 

capitalista. Na sua obra “O poder da ideologia”, o autor mostra que 

O Estado capitalista é absolutamente incapaz de assumir as funções 

reprodutivas substantivas das estruturas materiais reguladoras, a não 

ser em extensão mínima e em situação extrema de emergência.  E nem 

se espera que o faça em circunstâncias normais. Diante de uma 

constituição intrínseca, o Estado não poderia controlar o processo de 

trabalho ainda que seus recursos fossem centuplicados, dada a 

ubiquidade das estruturas produtivas particulares que teriam de estar 
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sujeitas a seu poder de controle necessariamente limitado. 

Tragicamente em relação a isso, o fracasso das sociedades pós-

capitalistas deve ser atribuído em boa parte à tentativa de atribui essas 

funções e controle metabólico a um Estado político central, embora a 

realidade, o Estado em si não seja adequado à realização da tarefa que 

envolve, de um ou outro modo, as atividades da vida cotidiana e cada 

indivíduo. (MÉSZÁROS, 2004, p.451) 

As palavras de Mészáros permitem compreender que o Estado não domina o 

capital, ao contrario, o capital não tem controle e nem domínio, ele busca 

incessantemente a sua (re) produção e ampliação.  

Em seu livro “Para Além do capital”, Mészáros, afirma que  

O Estado moderno – na qualidade de sistema de comando político 

abrangente do capital – é, ao mesmo tempo, o pré-requisito necessário 

da transformação das unidades inicialmente fragmentadas do capital 

em um sistema viável, e o quadro geral para a completa articulação e 

manutenção deste ultimo como sistema global. Nesse sentido 

fundamental, o Estado – em razão de seu papel constitutivo e 

permanentemente sustentador – deve ser entendido como parte 

integrante da própria base material do capital. Ele contribui de modo 

significativo não apenas para a formação e a consolidação de todas as 

grandes estruturas reprodutivas da sociedade, mas também para seu 

funcionamento ininterrupto. (MÉSZÁROS, 2002, p.124/125) 

No contexto de crise essa relação entre Estado e capital coloca-se mais explícita 

na garantia das taxas de lucro para o segundo. O Estado coloca-se forte para assegurar 

as condições de reprodução do capital contribuindo desde o momento em que oferece as 

condições para a existência ou o aumento de trabalho livre, sobrante, a bel prazer para 

as empresas, até quando viabiliza a apropriação de territórios pelas empresas ou 

empreendimentos variados. Sobre esse aspecto Andrade (2011) observa que 

Como resposta a esta crise, visando à recuperação do ciclo produtivo 

do capital foi implementado um amplo processo de reestruturação 

produtiva - caracterizada pela desregulamentação dos direitos do 

trabalho e dos direitos sócio-políticos conquistados – é o sistema 

ideológico e político de dominação conhecida como projeto 

neoliberal. (ANDRADE, 2011, p.2) 

Esse contexto de crise do pós década de 1970, impõe que entendamos as 

relações sociais que irão alterar-se a partir desse período com a reestruturação produtiva 
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e o Estado neoliberal.  Sobre os efeitos da reestruturação, Netto (2004) chama atenção 

para algumas das características: 

pesada transferência do patrimônio público-estatal para o grande 

capital pela via da privatização; drenagem de recursos privados e 

públicos para o capital parasitário-financeiro através das políticas de 

ajuste (financeira e tributária) – o que, especialmente nos Estados 

periféricos e semi-periféricos, conduz a uma verdadeira quebra do 

poder estatal para financiar o enfrentamento da “questão social” 

(donde, por exemplo, a refilantropização da assistência); diminuição 

do poder do Estado como regulador das relações capital-trabalho, pela 

via da flexibilização; apequenamento do papel econômico-indutor dos 

Estados periféricos e semi-periféricos, seja pela orientação que conduz 

à sua redução, seja pelo novo papel desempenhado pelas instâncias 

supra-nacionais do grande capital (Fundo Monetário Internacional, 

Banco Mundial); enfim, amesquinhamento da função desses Estados 

de fiadores de padrões de crescimento decididos “desde dentro”, pela 

via da desregulamentação. (NETTO, 2004, p.71) 

João Paulo Netto (2004) permite desmistificar a reestruturação produtiva e seus 

efeitos para as políticas de Estado.  Percebe-se que o Estado mantém-se sujeito aos 

domínios do capital, assumindo a forma de Estado neoliberal.  

 De acordo com Alves (2012)  

O Estado neoliberal é o Estado político do capital nas condições de 

sua crise estrutural. Por isso, ele incorpora em si elementos de uma 

crise de legitimidade, que possui como base material a crise fiscal. O 

Estado neoliberal é uma estatalidade carente de justificação histórica, 

pois é incapaz de assumir com efetividadade ampla as novas tarefas 

históricas impostas pelo processo civilizatório. Ao tornar-se Estado 

máximo para o Capital, ele se torna um Estado mínimo para os 

interesses da Civilização do Trabalho. Mesmo que assuma o papel de 

regulador social, não consegue romper seus laços orgânicos com o 

grande capital, tornando-se incapaz de arbitrar interesses oligopólicos 

em conflito. É o que alguns autores salientaram como sendo o 

capitalismo monopolista de Estado. Mas, o Estado neoliberal é sua 

forma “apodrecida”. Adota o referente de mercado para se auto-

preservar sob a crise de valorização do capital. Na verdade, a função 

histórica da estatalidade política é ser o complemento orgânico da 

reprodução social do capital. Estado e capital são entes reflexivos. Sua 

função primordial é garantir a reprodução da acumulação de valor e a 

normalidade institucional imposta pela ordem sistêmica do capital. 

(ALVES, 2012, p.6 e 7)  
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O Estado neoliberal é essencial para a atuação do capital. Embora, no contexto 

neoliberal o Estado passe a ser mínimo, na verdade ele é máximo para os interesses 

privados dos investimentos capitalistas.  Sobre essa análise Couto (2008) nos mostra 

que 

No campo político, o Estado deveria ser fortalecido naquilo que fosse 

necessário para manter o funcionamento do mercado, criando um 

movimento mini-max, onde os investimentos seriam mínimos para o 

trabalho e máximo para o capital. (SADER apud COUTO, 2008, p.70) 

Vemos nessa análise que o capital utiliza-se das formas burocráticas do Estado 

para promover a sua expansão e reprodução. “Nas condições do sistema do capital, tal 

determinação orgânico-burocrática torna-se uma necessidade da reprodução social, ou 

melhor, da reprodução do capital, tendo em vista que a sociedade é a sociedade do 

capital”. (ALVES, 2012 p.7)  

O movimento mini-max, na qual o Estado é mínimo e máximo dependendo do 

contexto em que se insere, pode ser visualizado quando se analisa suas ações frente à 

economia. De acordo com Miliband (1982) 

O Estado desempenha em todas as economias capitalistas um 

crescente papel econômico, através de regulamentação, controle, 

coordenação, planejamento, e assim por diante. Simultaneamente o 

Estado é de longe o maior consumidor do setor privado e algumas das 

maiores indústrias não poderiam sobreviver no setor privado sem o 

consumo estatal e sem os créditos, subsídios e benefícios por ele 

dispensados. (MILIBAND, 1982, p.20) 

Nesse âmbito o Estado, denominado de bem-estar-social, sobretudo, nas 

economias centrais dos anos 1960/70, tornou-se essencial para a economia capitalista, 

visto que as bases para a expansão do capital encontrou no Estado um consumidor que 

corroborou para a sua reprodução. Todavia, não podemos perder de vista que as ações 

do poder estatal foram importantes no período de reestruturação produtivas.  

As crises do capital requerem novas reestruturações de forças produtivas e 

mecanismos para que a sua acumulação ocorra. Nesse bojo “o Estado neoliberal é o 

Estado político do capital nas condições de sua crise estrutural. Esta mutação da 

estabilidade política ocorre a partir da década de 1980, sob as injunções da 

mundialização do capital e do predomínio do capital financeiro.” (ALVES, 2012, p.7) 
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 No contexto do neoliberalismo, ao tentar solucionar a crise o Estado neoliberal 

passou a ser denominado de Estado social, uma forma de mascarar a realidade e as 

contradições do capital, para personificar a essência da crise estrutural que é a relação 

capital-trabalho. O Estado atua por meio de políticas públicas para tentar minimizar 

problemas socioeconômicos que vigoram no país. Entretanto, a implementação de 

políticas públicas pelo Estado tem como papel fundamental o funcionamento e a 

manutenção da sociedade capitalista, conforme veremos logo a seguir.  

 

3.2. O ESTADO CAPITALISTA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A discussão anteriormente explicitada nos mostrou claramente que o Estado é 

uma base material para a expansão e dominação do capital na sociedade capitalista. 

Nesse sentido, suas ações se constituem estratégias para a acumulação capitalista no 

mundo contemporâneo. 

Quando discutimos o seu funcionamento na lógica das políticas públicas 

devemos mostrar a diferença entre política de Estado e política de governo no âmbito 

institucional.  Segundo Oliveira (2011) 

políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo 

elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e 

programas, visando responder às demandas da agenda política interna, 

ainda que envolvam escolhas complexas. Já as políticas de Estado são 

aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, passando em 

geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, 

resultando em mudanças de outras normas ou disposições 

preexistentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade. 

(OLIVEIRA, 2011, p.329) 

Nesse sentido, veremos as políticas públicas de reforma agrária como políticas de 

Estado e as políticas de incentivo a tecnologia nos assentamentos em Sergipe como 

políticas de governo.   
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3.2.4. Políticas públicas de reforma agrária e o papel do Estado  

 

 A análise do Estado e das políticas de reforma agrária sob a ótica do 

desenvolvimento desigual, contraditório e combinado é fundamental para entendermos 

o discurso do Estado e os seus rebatimentos sociais.  

No inicio dos anos de 1980, no Brasil, (re) iniciava-se uma série de estudos 

acerca da questão agrária, mais precisamente sobre a Reforma Agrária. As diversas 

mobilizações no campo e os conflitos de terras repercutiram tanto no âmbito acadêmico, 

como na sociedade de maneira geral. Os embates conflituosos entre os sem-terra e os 

latifundiários marcaram a conjuntura sociopolítica daquele momento, redefinindo (pré) 

conceitos da questão agrária brasileira. 

As diversas discussões no âmbito acadêmico e de modo geral na política 

brasileira prescindiam o viés de desenvolvimento rural, a partir de interpretações 

contraditórias e, ao mesmo tempo conflitantes que permeavam o cerne da questão 

agrária brasileira. Contudo, as ocupações de terras pelo Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-terra (MST) abririam as portas para discutir uma proposta de reforma 

agrária no Brasil, ressurgindo na academia divergências de pensamento em torno do 

“desenvolvimento” do espaço agrário. 

As transformações profundas que a agricultura brasileira passou nas últimas 

décadas do século XX, revelaram suas contradições presentes no interior da estrutura 

agrária e sua componente contemporânea: a luta pela reforma agrária. Mais do que isso, 

revelaram a relação orgânica entre a luta pela terra e a conquista da democracia por 

esses excluídos.  

Dessa forma, as intensificações dos conflitos no campo contribuíram para o (re) 

surgimento dos movimentos sociais, em destaque o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra.   

Impulsionados pelo aprofundamento das contradições no espaço agrário no 

contexto da ditadura militar, os sem terra passaram a atuar com diversas ocupações de 

terras em latifúndios improdutivos, erguendo acampamentos nesses locais. Contudo, os 

órgãos governamentais, latifundiários etc. usaram da coerção de força e poder, através 
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da atuação da policia e de jagunços que trabalhavam para latifundiários, para 

amedrontar e expulsar os sem-terra das áreas ocupadas.  

Nesse jogo de força entre latifundiários e sem-terra, o Estado passou a 

manifestar-se através de políticas de reforma agrária, como meio de apaziguar os 

conflitos por terra. Todavia, tais políticas reforçavam a ofensiva do capital via 

financiamento de políticas agrárias, que apenas tem um caráter compensatório e 

apaziguador dos conflitos sociais, além de serem políticas produtivistas que não 

promovem modificações das relações sociais no campo, desarticulando qualquer 

transformação na estrutura agrária do país. 

A atuação do Estado brasileiro durante a ditadura militar e após o fim do regime 

nos permite questionar como vem sendo implementadas as políticas de reforma agrária 

no campo.  No período militar, o Estado remetia em seu discurso de que o problema 

agrário se resolveria com a “modernização do campo”, promovendo medidas de 

tecnificação agrícola para aumentar a produção de alimentos e a exportação de produtos 

primários.  Com o fim do regime, O Estado aprova o 1º Plano Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA) já no final de 1980, como medida para apaziguar os conflitos. 

Contudo, a aprovação do plano reforçaria o poder da bancada ruralista, deixando a 

questão da reforma agrária para segundo plano. 

Percebe-se então que o sistema político do Estado-Nação, assim como outras 

formas sociais modernas, deve ser abordado como resultado e condição da organização 

social capitalista, ou em outras palavras, que “o Estado, em razão de seu papel 

constitutivo e permanentemente sustentador, deve ser entendido como parte integrante 

da própria base material do capital” (MESZÁROS, 2002, p. 124 e 125). Não se deve 

considerá-lo apenas como uma grande conspiração voltada à exploração dos 

trabalhadores (HARVEY, 2005). 

Para termos uma ideia sobre a natureza do Estado no tocante a espacialização de 

políticas publicas, evidenciamos os estudos de Maranhão,  que mostra sinteticamente 

que “o Estado apresenta uma dupla natureza e um duplo caráter. O Estado é conteúdo e 

é forma, é instrumento de classe é mediador de conflitos sociais, tudo um só tempo”. 

(1984, p.84) 
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Nesse aspecto, o autor ao fazer uma leitura sobre o Estado e o planejamento 

regional, destacando a experiência do Nordeste brasileiro
32

, mostra a atuação dos 

diferentes atores sociais frente ao poder do Estado. 

Para Maranhão, 

o Estado é fundamentalmente uma relação social de dominação e, na 

medida em que fundamenta e organiza essas relações de dominação 

através de instituições que habitualmente gozam do monopólio dos 

instrumentos de coerção dentro de um território definido, garantindo 

um sistema que articula de modo desigual os componentes da 

sociedade civil, se revela em sua face de instrumento de classe. (ibid, 

p. 84) 

Dessa forma, o autor ao evidenciar que o Estado coloca-se a serviço de uma 

classe, e nessa direção é conteúdo e é forma, nos ressalta que,  

o Estado é conteúdo na medida em que representa uma correlação 

dinâmica e mutável, convém salientar, de forças sociais. É, por assim 

dizer, a “materialização” dos conflitos de classes sociais que se 

enfrentam, se realinham, se associam e se dissociam. Mas o Estado é 

também forma, na medida em que esses conflitos e associações, 

realinhamentos e dissociações, refletindo o movimento das classes 

sociais, se corporificam e se materializam em um aparato 

institucional, isto é, na medida em que se vão constituindo as varias 

instituições de governo, entendido aqui em seu sentido mais genérico 

(o executivo, o legislativo e o judiciário). (Ibid, p.84) 

Essa postura analítica nos leva, por conseguinte, a ver as instituições de 

planejamento do Estado como tendo esse duplo caráter. De um lado, elas incorporam o 

conteúdo de um sistema de dominação que articula forças sociais desiguais e de outro, 

através de suas atividades formais – o planejamento – procuram colocar-se acima desses 

interesses sociais na medida em que proclamam servir à sociedade, ou à região
33

.  

O prisma que Maranhão procura mostrar é que o planejamento regional, como 

atividade do Estado, não é apenas uma atividade técnica-administrativa e, por 

conseguinte, supostamente “neutra”, mas que se reveste de um caráter essencialmente 

político constituindo-se na verdade em um poderoso instrumento de poder capaz de 

                                                           
32

 Ver Sobre esse aspecto MARANHÃO, Silvio. Estado e planejamento regional: a experiência do 

Nordeste brasileiro. IN: A questão Nordeste: estudos sobre a formação histórica, desenvolvimento 

processos políticos e ideológicos. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1984.   
33

 Ibid, p. 84. O autor presente mostra claramente a questão do Estado e do Planejamento 

regional, a partir da atuação de diferentes órgãos criados pelo governo (como a SUDENE, o 

DNOCS, IAA, CVSF, etc.) no nordeste brasileiro. 
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viabilizar os interesses econômicos e sociais das classes ou grupos que detêm, total ou 

parcialmente, o controle do aparato do Estado
34

.  

Nesse sentido, observa-se que o Estado representa a expressão de dominação de 

uma classe
35

, enquanto a luta pela terra no campo, expressa interesse da classe daqueles 

que não detém os meios de produção. Contudo, a intervenção do Estado, é 

imprescindível, ora para conter os conflitos e garantir as reivindicações de diferentes 

facções do capital, ora atenuando os conflitos e assumindo um caráter mais “populista”. 

Nesse viés evidenciamos como exemplo a década de 1980 que foi marcada pelos 

conflitos sociais e a intervenção do Estado brasileiro de forma duplamente contraditória. 

Pois de um lado, o Estado brasileiro promoveu iniciativas à democratização do país, do 

outro camuflou os interesses da burguesia brasileira e o avanço das relações capitalistas. 

Aliás, nesse período devemos destacar a aprovação do I Plano Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA) criado em 1985 pelo decreto 91.766, pelo Estado brasileiro 

no governo de José Sarney, onde a aprovação do PNRA constitui um importante avanço 

na democracia do país. Todavia, o plano estava descaracterizado em relação à versão 

original, pois as pressões da União Democrática Ruralista (UDR) que era contrária à 

reforma agrária conseguiram manipular a versão original descaracterizando o I PNRA e 

“a possível realização da reforma agrária na legislação desde o Estatuto da terra”. 

(HEINEN, 2010, p.2) 

Embora, o I PNRA fosse descaracterizado pelo UDR – União Democrática 

Ruralista - percebemos que o número de assentamentos criados a partir de 1985 até o 

ano de 2011 caracterizou-se pela forte presença dos movimentos sociais e das 

reivindicações do MST no campo brasileiro. Aliás, a luta pela terra é o principal motor 

das conquistas sociais no campo e da reforma agrária no cenário brasileiro.  O gráfico 

abaixo mostra o número de assentamentos criados no Brasil desde o ano de 1985, 

quando foi aprovado o I PNRA, até o ano de 2011.  

 

                                                           
34

  Ibid, p. 86. 
35

  Ver GRUPPI, Luciano. Tudo começou com Maquiavel: as concepções de Estado em 

Marx, Engels, Lênin e Gramsci. Porto Alegre: L&PM, 1980. 
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Podemos observar no gráfico acima que a partir do ano de 1985, o número de 

assentamentos rurais foi aumentando, isso se deu após a aprovação do I PNRA e das 

intensificações da luta do MST no campo brasileiro. “O período do governo Sarney é o 

único em que o número de famílias em ocupações é menor que os números de famílias 

assentadas” (FERNADES, 2008, p.6). O governo Sarney estende-se de 1985 a 1989 e 

foi marcado pela ilusão do comprometimento com o I PNRA, mas o governo não 

atendeu as metas previstas no plano e os movimentos sociais camponeses realizaram 

inúmeras ocupações de terras nos governos seguintes tornando-se os principais 

protagonistas das políticas de reforma agrária.  

Dos anos de 1990 a 1994, nos governos de Fernando Collor e Itamar Franco, o 

número de assentamentos criado foi menor do que no governo anterior, contudo, o 

número de ocupações foi significativo.  
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 No primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que vai de 1995 a 

1998, o número de assentamentos criados foi significativo, frutos da luta pela terra e da 

pressão do MST por uma reforma agrária justa. Já, a segunda gestão de FHC (1999-

2002), foi marcada pela criminalização das ocupações e dos movimentos camponeses. 

Entretanto, o número de assentamentos criados foi significativo, pois a pressão do MST 

foi fundamental para que a luta pela terra não retrocedesse no governo, ao contrario, 

eclodiu o número maior de ocupações em todo o território brasileiro.  

No primeiro governo de Lula (2003-2006), tem-se a aprovação do II Plano 

nacional de reforma agrária (PNRA) e um aumento do numero de assentamentos rurais 

criados no Brasil. Contudo,  

a opção política do governo Lula de não fazer a reforma agrária por 

meio da desapropriação, e sim, principalmente, por meio da 

regularização fundiária, gerou um problema para os movimentos 

camponeses que mais atuam nas ocupações de terra — no caso, para o 

MST, responsável por 63 por cento das famílias em ocupações no 

período de 2000 a 2007. (ibid, p.6) 

Mesmo assim, com essa opção política, vemos que em 2005 houve número 

consideravelmente significativo de assentamentos rurais criados, pois foram criados 885 

assentamentos, sendo o maior número de assentamentos já criado em um governo ao 

longo da historia da luta pela terra no Brasil. A partir do segundo governo Lula (2007 a 

2010) vemos que houve uma redução no número de assentamentos criados.  

No âmbito da criação dos assentamentos rurais a partir de 1985 até o ano de 

2012 vemos mudanças significativas na estrutura fundiária brasileira. Contudo, é 

notável a subordinação do  

PNRA à lógica do capital, pois o mesmo reforça a concepção da terra 

como propriedade privada, ao invés de uso coletivo da terra pelos 

beneficiários, que poderia gerar um espírito de coletividade ao invés 

da individualidade, podendo facilitar a viabilização dos 

assentamentos. (MIRALHA, 2006, p.169) 

Não obstante, os sem-terras vão à luta contra o capital e sua lógica destrutiva, 

nas quais suas reivindicações vão contra o modelo vigente na nossa sociedade. Nesse 

sentido, o crescimento e a intensidade da pressão advindas dos movimentos de luta pela 

terra possibilitaram o entendimento entre o Estado brasileiro, em consonância com o 
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o MST, em assentar 

inúmeras famílias no campo. As ações do Estado através das políticas públicas de 

reforma agrária ocasionaram transformações no território e impactos significativos para 

a dinamização da economia brasileira. Ocorreu a distribuição de terras e a promoção de 

políticas públicas de reforma agrária, o que vem caracterizando as transformações 

sócio-territoriais no espaço agrário, as ocupações de terras e a construção de 

assentamentos rurais, frutos da intensificação dos conflitos e das disputas por terra. 

O Estado, nesse contexto assume o seu movimento mini-max, em que os 

investimentos seriam mínimos para o trabalho e máximo para o capital, conforme Couto 

(2008). Observamos que nesse movimento mini-max, o Estado desempenha um papel 

econômico fundamental, através do controle, da coordenação de políticas de 

distribuição de terras, mas simultaneamente esse mesmo Estado cria as condições para 

que os camponeses se submetam as diretrizes capitalistas, na medida em que essas terras 

esperam investimentos altos para servirem aos próprios camponeses. Os trabalhadores, 

sem condições de trabalhar a terra acabam demandando do Estado os recursos para 

manipularem a produção, sendo absorvidos pelo círculo vicioso do endividamento e 

quase sempre sem condições de se negar a essa dominação. 

Fernandes (1996) mostra que a expansão do capitalismo no campo e, 

consequentemente, com a sujeição da renda da terra ao capital, a luta pela terra é, antes 

de mais nada, uma luta contra a essência do capital: a expropriação e a exploração.  

Nesse âmbito, percebe-se que a crescente demanda por uma reforma agrária 

efetiva foi propriamente determinada num contexto de conflitos sociais no campo, o 

qual desencadeou a criação de assentamentos de trabalhadores rurais sob um pano de 

fundo de redemocratização da sociedade brasileira. As mudanças no campo, às novas 

formas de luta e organização, refletem o que alguns intelectuais, como Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira, Tomaz Júnior, José de Souza Martins, dentre outros 

pesquisadores brasileiros vêm afirmando há algumas décadas, que o processo de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista no território brasileiro, é 

contraditório e combinado, ou seja, além de desenvolver relações de produção 

capitalistas, reproduz igualmente relações não capitalistas de produção.  
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Assim, a luta pela terra, e por mudanças na propriedade da terra implica em 

transformações do direito de propriedade que deve resultar em mudanças no poder e na 

estrutura agrária brasileira.  

Dessa forma, observa-se que o Estado, ao se obrigar a ceder as pressões dos 

movimentos sociais, reforça sua atuação benéfica para o sistema capitalista, na medida 

em que, ao assegurar parcialmente a distribuição de terras, elabora medidas que atrelam 

os camponeses aos interesses do mercado. Embora a proposta de desapropriar terras 

para fins de reforma agrária anuncie como propósito a melhoria das condições de vida 

dos sem-terra, antes de significar sua melhoria constata-se que os trabalhadores estão 

subordinados ao capital através do financiamento de créditos rurais para o 

desenvolvimento de suas atividades no campo, uma vez que são obrigados a produzir 

para o mercado para adquirir condições de se reproduzir socialmente. 

 

 

3.2.2. Política de incentivo á tecnologia nos assentamentos: do discurso à realidade 

 

 O que está posto nas discussões do Estado e das políticas públicas reflete no 

âmbito do espaço agrário, pois nossa análise parte da questão do fetiche da tecnologia 

na produção do espaço agrário. Nesse sentido, a funcionalidade do Estado aparece 

constante na atuação de políticas agrícolas e agrárias para amenizar e apaziguar os 

conflitos agrários.  Nesse âmbito, há diferenciação no que se refere às políticas agrárias 

e agrícolas, pois elas não correspondem à coisas idênticas, mas a singularidades 

diferenciadas que aqui iremos deixar explicita para nosso entendimento. 

 

 Dizemos que políticas agrícolas estão ligadas a produtividade, as quais priorizam 

quantidades de produtos ofertados ao mercado. Também se relaciona as dimensões 

agrícolas e as condições para a produção. Já as políticas agrárias estão ligadas a 

produção, ou seja, priorizam as qualidades. Percebe-se nessas, preocupações com 

fatores internos, os tipos de atividades e como produzir.  

 A implementação de tecnologia no campo vai em direção à questão agrícola, 

pois privilegia o aumento da produtividade e de ofertas de produtos para a demanda do 

mercado interno e externo. Em Sergipe, a atuação de políticas de incentivo a tecnologia 
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vincula-se a atuação da Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária (EMBRAPA) em 

consórcio com o governo do Estado de Sergipe.  

 No assentamento Jacaré Curituba identificamos uma placa mostrando o 

incentivo do governo do estado no fomento de projetos ligados aos arranjos produtivos 

locais de baixa renda, como se pode ver na figura 2, abaixo. 

 

 

 
Figura 2 – Placa de inclusao produtiva, assentamento Jacaré curituba, Canidé do São 

Francisco – SE. 

Fonte: o autor, 2012  

 

Um importante relatório do Plano de Desenvolvimento Territorial realizado pelo 

INCRA-SE e o Centro de Capacitação de Canudos (2006), intitulado de 

“Desenvolvimento Territorial no Alto Sertão Sergipano: diagnóstico, assentamentos de 

reforma agrária e propostas de política”, nos mostra importantes questões a respeito da 

região do Alto Sertão Sergipano. Dentre as questões centrais no relatório pudemos 

destacar: a luta pela terra, políticas públicas, modelos produtivos agropecuários, etc. um 

importante estudo sobre os assentamentos localizados nessa região. Segundo o relatório: 
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Na busca da inserção dos assentados e contando com o apoio 

governamental em credito, sistema de pesquisa, extensão rural, 

estrutura de comercialização, etc., torna-se possível pensar o aumento 

da renda desse público, de sorte a gerar um custo de oportunidade 

mais alto e que seja produto da melhoria da produtividade. Mais que 

pensar na especialização em atividades sofisticadas do ponto de vista 

tecnológico que produzem para os “nichos” de mercado que são 

insuficientes para absorver a capacidade produtiva dos assentados e 

preciso buscar a melhoria dos sistemas produtivos hoje existentes, 

assim como reter maiores valores no processo da sua comercialização. 

(2006, p.231) 

Percebemos que no documento preza-se pela produção dos assentamentos 

destinada a atender a demanda do mercado, tendo como foco de aumento de 

produtividade e o uso de tecnologia na produção.  De acordo com o relatório  

a melhoria dos sistemas produtivos existentes deve estar baseada em 

alternativas tecnológicas “neutras” do ponto de vista da escala de 

produção. Ela deve ser um processo progressivo de elevar a 

capacidade de produção e das exigências de investimentos. A proposta 

esta baseada no fato de o sistema agrícola ser o único em que a 

geração de empregos por unidade de capital investido apresenta certa 

flexibilidade, podendo absorver relativamente uma maior quantidade 

de pessoas, sem a consequente queda na produtividade do trabalho e 

na qualidade do produto, através da intensificação do uso da terra. 

(ibid., p.231) 

Percebe-se que a tecnologia é retratada como neutra e visa a melhoria dos 

sistemas produtivos tendo como foco o aumento da produtividade nos assentamentos. 

Ainda no relatório de desenvolvimento territorial  

Nos PDAs
36

 é possível analisar de maneira mais apurada as 

potencialidades tecnoprodutivas dos assentados, pois neles são 

detalhadas as propostas produtivas, o que indica o grau de 

conhecimento das tecnologias e das alternativas produtivas. Nessa 

direção o que o que se sobressai dos PDAs é a diversificação 

produtiva como o melhor caminho para a geração de renda. Milho, 

feijão, palma, buffel, vacas e ovinos são comuns em todos os Planos, 

mas ai, também, se encontram como já se disse outros cultivos 

alimentares e forrageiros, outros capins, a consorciação de culturas, os 

bancos de proteínas e outras criações animais – caprinos suínos e aves. 

(ibid. p.249) 

                                                           
36

 PDAs significa “Planos de desenvolvimento dos assentamentos”, no qual faz parte de programa de 

políticas públicas do governo Federal, vinculado as políticas de reforma agrária, onde tem a finalidade de 

criar e preparar propostas de desenvolvimento atrelado às questões sustentáveis e valorizando as 

comunidades rurais.  
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Nesse sentido, o relatório mostra o quanto os PDAs são importantes. Aliás, a 

diversidade de cultivo coloca-se como fundamental para a geração da renda familiar 

camponesa.  Ainda sobre o PDAs, o relatório mostra que 

E claro, também, da análise das propostas produtivas dos PDAs, o 

peso das tradições e costumes nas escolhas produtivas dos assentados, 

o que não significa dizer que outros tipos de sistemas, que incluem a 

implantação de novas culturas e criações adaptadas a essa região, não 

possam ser sugeridas pela equipe técnica ou pelos elaboradores dos 

planos. Aqui se defende o fortalecimento das estratégias de 

sobrevivência dos pequenos agricultores e assentados, buscando a 

pesquisa, difusão e assistência técnica potencializa-las pela agregação 

de valor – leite, mel, carnes, couros, farinhas e rações. (ibid., p.249) 

Dessa forma, a tradição camponesa na agricultura deve ser mantida, embora a 

assistência técnica dos assentamentos possa sugerir aos assentados a implantação de 

novas culturas para dinamizar a produção e aumentar a renda familiar.   

 

É importante frisar aqui, a importância do Pronaf–A nos assentamentos.  

 

Quando se analisam as propostas de Pronaf-A se nota uma relativa 

padronização, com oitos itens resumindo, grosso modo, o total dos 

empréstimos: aquisição de vacas e de ovinos (1 e 2), os cultivos de 

milho e palma (3 e 4), a implantação de capim buffel (5), a construção 

de cilo e de tanque de água (6 e 7) e o cerçamento (8). Isso se deve, de 

um lado, as regras e formatos dos empréstimos bancários, que, 

reduzem, grosseiramente, essa agricultura diversificada de baixa renda 

em um empreendimento agrícola, dificultando o “gerenciamento” do 

pequeno agricultor. Os empecilhos à consorciação de culturas – milho 

e feijão, por exemplo – e a restrição ao financiamento de custeio a 

uma cesta reduzida de cultivos e ilustrativo disso, bem como a 

descrença na possibilidade dos assentados e pequenos produtores 

tornarem-se produtores de leite. Não e considerado aquilo que se tem 

de mais importante no pequeno produtor que e ser policultor, ter na 

produção para autoconsumo uma atividade central e utilizar os 

efetivos pecuários como reserva monetária, ou seja, construir uma 

estratégia de sobrevivência ligada a diversificação produtiva e, 

também, a fontes de renda externas ao estabelecimento, pois nela se 

inserem o assalariamento e o trabalho não agrícola. Pode-se, ademais, 

considerar que a ampliação dos benefícios previdenciários aos 

agricultores de economia familiar e o desenvolvimento de políticas 

assistenciais focalizadas vem reforçando as escolhas produtivas dos 

pequenos agricultores e assentados ao dirigirem-se, por vezes, ao 

custeio da atividade agropecuária. (Ibid., p.250) 
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O Pronaf-A é um importante meio para a aquisição de créditos rurais que serão 

utilizados na agricultura.  Contudo, o financiamento de créditos fundiários por si só não 

garante ao assentado a reprodução familiar, pois a base da agricultura camponesa está 

no trabalho familiar.  

Em relação ao Pronaf, por sua vez, na realidade do Alto sertão sergipano, é 

destacado o alto índice de inadimplência das famílias. As entrevistas de campo 

denunciaram que essa inadimplência em relação a esse financiamento está relacionada a 

diversas demandas daquelas famílias, que quando recebem o recurso do banco acabam 

por utilizar para diversos fins, inclusive para aquisição de transporte como motocicleta, 

o que viabiliza possibilidades de outros trabalhos na cidade, como fonte secundária de 

renda (Trabalho de campo, dezembro, de 2012) 

Nesse sentido, ao esclarecer que as políticas públicas de incentivo as tecnologias 

nos assentamentos tem um cunho de aumentar a produtividade de alimentos e garantir 

ao capital uma monopolização do território, corroboro com as palavras as de Horacio 

Martins de Carvalho (2010) ao afirmar que,  

As políticas públicas, numa sociedade de classes, são sempre 

favoráveis e orgânicas aos interesses de classe das classes dominantes, 

sendo que no caso em apreço, privilegiadoras do capital financeiro e 

das grandes empresas da cadeia do agronegócio. As políticas públicas 

direcionadas à denominada 'agricultura familiar', ao serem orgânicas 

aos interesses de classe das classes dominantes no campo, induzem e 

submetem a reprodução social da agricultura camponesa à 

racionalidade capitalista, não somente pela emulação para a adoção do 

modelo de produção e tecnológico dominante e pela aceitação passiva 

da perda do controle familiar sobre os processos de trabalho da 

unidade de produção, mas, sobretudo, por intencionalmente negarem a 

presença efetiva de uma outra lógica de produção como a camponesa 

contemporânea. (CARVALHO, 2010, p. 3 e 4) 

É nesse aspecto de que as políticas públicas atendem a uma demanda de 

determinada classe social que iremos suscitar a seguir: a Assistência técnica e rural 

através da implementação de projetos como o Lumiar e o Ates, para que possamos 

desvelar as contradições na atuação deste nos assentamentos rurais. 
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3.2.3. A importância da assistência técnica rural para os assentamentos rurais e suas 

contradições  

 

A importância da reforma agrária no campo brasileiro é indiscutível.  A política 

de assentamentos de famílias sem-terra no campo é algo primordial para a questão 

agrária, pois os seus rebatimentos podem ser vislumbrados na questão agrícola e na 

produção do espaço agrário. Contudo, os assentamentos rurais tem demandado 

assistência técnica rural para o desenvolvimento das atividades. É, sobretudo, a 

realidade precária das terras entregues aos assentados que faz aumentar a necessidade de 

agregar tecnologia no campo para que essas terras possam produzir de maneira a 

assegurar a reprodução das famílias camponesas. Nesse sentido, as discussões das 

políticas públicas de extensão rural nos permitem explicar a dinâmica do atendimento 

aos  assentamentos. Dentre elas, analisaremos os projetos Lumiar e Ates, ambos criados 

pelo pelos governos para auxiliar a dinâmica produtiva dos assentamentos rurais. 

O projeto Lumiar
37

 foi criado em um momento de agitação e contestação no 

campo brasileiro. O governo de FHC (Fernando Henrique Cardoso) não possibilitou um 

diálogo com os movimentos sociais no campo e as contestações no campo lutavam por 

reforma agrária e assistência técnica para as famílias já assentadas. Silva e Araujo 

(2008) destacam que o Lumiar foi pensado como uma instância de assessoria para as 

famílias assentadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA. Ele surge em 1997, com o objetivo geral de, “viabilizar os assentamentos, 

tornando-os unidades de produção estruturadas, inseridas de forma competitiva no 

processo de produção, voltadas para o mercado, integradas à dinâmica do 

desenvolvimento municipal e regional” (INCRA, 1998). Porém, esse Projeto já nasceu 

com data de validade definida. Trata-se de “um programa emergencial como resposta às 

reivindicações dos movimentos sociais, com ênfase para o Movimento dos 

                                                           
37

 Programa do governo federal, coordenado pelo Incra, para atuar nos assentamentos do país, que 

compreende os projetos: Gestão de Crédito; Assistência Técnica e Capacitação; Infra-estrutura e Serviços 

Sociais; Infra-estrutura Produtiva; Informação e Comunicação; Sistemas Agrários e Mercado; Meio 

Ambiente. Na concepção do Lumiar, os serviços de assistência técnica são contratados pelas associações 

dos próprios assentados, junto a órgãos governamentais, não-governamentais ou privados, com técnicos 

credenciados. (Incra, 1997). 



 

99 

 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, que pleiteavam assistência técnica para os 

assentamentos.” (SILVA & ARAUJO, 2008, p. 105). Para esses autores: 

Em termos de funcionamento, o Projeto Lumiar propõe a construção 

de um sistema de co-gestão, inserindo as famílias nas diferentes fases 

da sua dinâmica, marcando uma diferença das formas anteriormente 

existentes. Além de seu caráter participativo, ele também inova ao 

experimentar uma forma de gestão descentralizada. (ibid., p.115) 

Nesse aspecto percebem-se avanços nas diretrizes do projeto ao inserir a 

população na gestão participativa, embora a coerção do mesmo fosse comandada pelo 

INCRA. Vale a pena ressaltar a leitura de Moreira (1997) quando nos referenda a 

observar que  

Na operacionalização do Lumiar os serviços de assistência técnica dos 

assentamentos serão contratados pelos assentados “através de suas 

organizações, junto a instituições públicas, cooperativas de trabalho e 

ONGs, através de um processo de credenciamento”, de tal forma que 

o gerenciamento e a supervisão do Projeto sejam “compartilhados 

com as organizações dos trabalhadores rurais e entidades 

governamentais e não-governamentais parceiras”. Ademais, 

reconhece-se que os assentados e suas organizações são co-

participantes e co-responsáveis no processo de assistência técnica e 

capacitação, “enquanto contratantes da prestação de serviços, 

colaboradores e co-executores do desenvolvimento do assentamento” 

(MEPF/Incra,1997: 5) (MOREIRA, 1997, p.167)  

Não podemos deixar de enfatizar que a assessoria técnica rural é importante para 

os assentamentos rurais, mas, o projeto Lumiar não contemplou todos os assentamentos 

e sua ineficiência em atender grande parte das populações assentadas causou 

contestações das famílias camponesas. Aliás, algumas fragilidades do programa foram 

observadas e que surtiram efeitos para que o projeto não tivesse sucesso. Entre as 

contestações podemos assinalar que as 

condições precárias de trabalho, pouca internalização do Projeto pelo 

INCRA, a limitada formação e experiência dos técnicos, 

descontinuidade do processo de capacitação, pouco intercâmbio com a 

pesquisa e incertezas quanto à continuidade do Projeto. (SILVA & 

ARAÚJO, 2008, p.116) 

A conjuntura política do ano de 2000 marca o fim do projeto Lumiar e das 

conquistas dos movimentos sociais. O governo FHC, juntamente com setores contrários 
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a reforma agrária, com destaque para a mídia, conseguiram corroer a legitimidade que 

essa bandeira tinha conquistado no período anterior. (ibid., p.116)  

As contradições da atuação do governo FHC impulsionaram a extinção do 

Lumiar, pois no período em que foi criado o projeto, o governo aos poucos ia 

implementando a pauta reivindicada pelos movimentos sociais, no seu final, era o 

próprio governo que assinalava excessos de gastos e denúncias de mau gerenciamento 

de recursos financeiros, assim os instrumentos de avanço da reforma agrária vão sendo 

minados e extintos, entre eles, o projeto Lumiar. Todavia, no ano de 2003, o governo 

federal retoma o apoio e serviços de assistência técnica rural criando o Departamento de 

Assistência Técnica e Extensão Rural  (DATER) no Ministério do desenvolvimento 

Agrário (MDA).  Consequentemente, a força e a pressão dos movimentos sociais no 

campo impulsionaram para que outros projetos de assessoria técnica rural fossem 

implementados. Assim,  

Quatro anos após o término do Projeto Lumiar, foi posto em prática a 

proposta de Assessoria Técnica, Social e Ambiental – Ates, através da 

norma de execução N 39, de 30 de março de 2004, a cargo do INCRA 

e em consonância com o II Plano Nacional de Reforma Agrária – 

PNRA. (ibid., p.117) 

As concepções do projeto Ates são quase idênticas às do Lumiar, apenas há um 

foco de diferenciação, pois percebe-se a temática da agroecológia sendo englobada nos 

termos de execução do atual projeto. Aliás, a inserção da agroecológica no âmbito da 

Ates vincula-se ao modelo de desenvolvimento sustentável proposto pelo Estado 

brasileiro para o campo
38

. 

Vemos críticas ao desenvolvimento das assistências técnicas rurais proposta 

pelos órgãos do governo. Segundo Silva & Araújo (2008),  

No caso específico da Ates, as mudanças recentes não foram 

suficientes para consolidar um formato nacional com o mínimo de 

coerência prática. Em alguns estados, o serviço está sendo prestado 

através de licitação; em outros, através de convênio com as Emater´s 

ou entidades da sociedade civil. Essa indefinição tem impedido a 

continuidade do programa, essencial para o aperfeiçoamento de 

qualquer política pública. Além disso, a descontinuidade vem 

                                                           
38

 Sobre essa questão leia-se a Dissertação de Mestrado de: SANTOS, Layane Roze Souza. O território 

Camponês sob o enfoque de gênero: a divisão sexual do trabalho e a agroecologia. Dissertação de 

Mestrado, UFS – NPGEO, São Cristovão, 2013.   
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provocando um desgaste na sua legitimidade perante os beneficiários, 

os profissionais e a própria sociedade. (ibid., p.116)  

Verifica-se que a descontinuidade das ações da Ates contribui para que o 

insucesso do projeto ocorresse no desenvolvimento dos serviços de assistência técnica 

rural. Isso não significa negar os avanços da Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER), mas os avanços não são suficientes para que os assentados possam aprimorar 

as suas técnicas de produção de alimentos. Atualmente os serviços de assistência técnica 

e extensão rural estão precários. Segundo um dos entrevistados  

Pagamos aos técnicos porque o INCRA e nem a EMBRAPA não nos 

oferece um técnico, e quando diz que vem o técnico, ele só vem uma 

vez e depois não vem mais. Ai, temos que tirar do nosso bolso o 

dinheiro pra pagar aos técnicos do MST e nem sempre eles vem fazer 

o serviço. (P.J.S., assentamento Jacaré Curituba, 31/07/2013).  

Vemos na fala do assentado que a disponibilidade de técnicos para assistência 

técnica rural é algo insuficiente que não atende a demanda dos assentamentos. Aliás, a 

fala de outro assentado é denunciativa: “nós pagamos os técnicos, o técnico do INCRA 

só veio à primeira vez, pagamos o técnico do MST, também nada. Aqui fomos lesados”. 

(C.O.S. assentado do Edmilson de Oliveira, entrevista 31/07/2013). A indignação de 

alguns assentados é enorme, visto que o desenvolvimento da produção às vezes 

necessita de um acompanhamento técnico para que o produto possa ser de qualidade e 

até para que se desenvolva. 

Dessa forma, as políticas públicas de assistência técnica e extensão rural, se 

colocam como importantes e necessárias para os assentados, tendo em vista as 

demandas das terras sem qualidade para produção e muitas vezes, em virtude das 

novidades das sementes introduzidas nesses assentamentos, que acabam requerendo 

cuidados que o camponês não conhece, por não está acompanhando essas mudanças 

genéticas nas sementes. Essa assistência, por sua vez, não tem sido suficiente para 

atender a demanda e ainda os serviços não estão sendo prestados de forma corrente e 

coerente. Assim, os assentados tem que retirar do seu bolso, verbas para pagar a outros 

técnicos para que sua produção não seja totalmente prejudicada por falta de uma má 

gestão e gerenciamento da ATER. 

Sendo assim, a leitura de Estado e das políticas de incentivo ao uso de 

tecnologias nos assentamentos nos permite compreender que o estado, ao tempo em que 
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é obrigado a atender demandas dos movimentos sociais, ao concretizar a distribuição de 

terras, de maneira geral sem expropriar o latifúndio, e ainda ao incentivar o uso de 

tecnologias no campo nessas áreas de assentamentos, acaba por cumprir sua função 

histórica. Ao mesmo tempo ele apazigua as relações de classe e assegura a expansão 

capitalista no campo tornando o camponês submisso ao uso de tecnologias para 

produzir e sobreviver. Nessa direção esse camponês passa a ter a terra, mas demanda 

assistência e técnicas diversificadas para conseguir produzir o suficiente para garantir 

condições mínimas de vida. 

 O capítulo que segue ajudará a desmistificar o que está posto na implantação de 

tecnologia nos assentamentos, os rebatimentos sócio-territoriais e o fetiche da 

tecnologia na agricultura dos assentamentos em Sergipe.   
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IV. INSERÇÃO TECNOLÓGICA PARA A REPRODUÇÃO SOCIAL NOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS EM SERGIPE  

 

A conquista da terra e a consolidação do assentamento rural, produto direto da 

luta pela terra, se reflete em transformações territoriais. A presença dos assentados pela 

reforma agrária em determinadas regiões promove alterações no âmbito social, política, 

cultural e economicamente pequenas frações do território nacional. Os assentamentos 

rurais representam possibilidades de transformações sócio-territoriais que negam a 

concentração fundiária e a terra improdutiva como reserva de valor. 

Podemos afirmar a partir desse enfoque que o primeiro rebatimento sócio-

territorial refere-se a ruptura do latifúndio para a territorialização dos assentamentos. 

Essa ruptura foi construída historicamente pelos trabalhadores sem-terra e deve ser 

compreendida a partir da luta pela terra na região e, mais especificamente, a partir da 

atuação do MST. Esse rebatimento sócio-territorial tem um conteúdo político muito 

forte e está diretamente vinculado às ocupações de terra. 

Por sua vez, a realidade muda depois da territorialização do assentamento, já que 

após o ingresso num projeto de assentamento, os assentados 

deparam-se com uma “nova” situação, qual seja aquela de 

produtores rurais, mesmo que se trate aqui da recuperação de uma 

experiência interior anterior do próprio informante ou, ainda, do seu 

ambiente familiar. Nesta nova condição, de assentado-produtor rural, 

pesam sobremaneira, os meios disponíveis às atividades produtivas 

(incluindo instalações, máquinas, equipamentos, implementos e 

insumos), o conhecimento sobre técnicas e procedimentos 

empregados e o acesso às políticas públicas de assistência técnica e 

ao crédito rural. (HEREDIA, 2004, p.193) 

A partir do processo de constituição, implantação e consolidação dos 

assentamentos rurais novas reivindicações surgem, como por exemplo: infraestrutura 

social (saúde, educação, transporte, moradia, cultura), produtiva (terras férteis, 

assistência técnica, eletrificação, estradas, apoio creditício e comercial, renda) e 

organizativa (núcleos de base, cooperativismo, ocupações de prédios públicos, 

participação política). 

Para Heredia (2004) 



 

104 

 

a fase inicial de chegada ao assentamento, especialmente nos casos em 

que a população não vivia na área, é bastante difícil, pois tudo no lote 

está por fazer, inclusive o local de moradia. A dimensão dessas 

dificuldades se torna ainda mais clara se levarmos em conta o perfil 

social da população assentada que, além da precária inserção anterior 

no mercado de trabalho, em geral sofre um desgaste econômico no 

processo de luta pela terra. Além disso, os primeiros rendimentos a 

serem retirados do lote (monetários e em alimentos) só virão a partir 

da primeira colheita. Antes, porem, em todo o período da primeira 

safra (limpeza da área, preparo do solo, plantio, tratos culturais e 

colheita), o lote demanda grandes investimentos em material e 

trabalho por parte da família assentada. Neste sentido, para dotar as 

famílias de um mínimo de condições iniciais para a sua inserção 

social, econômica e produtiva, tem grande importância o acesso aos 

créditos de instalação ou implantação administrados pelo INCRA 

mediante três modalidades: fomento, alimentação e habitação, que 

deveriam atender a todas as famílias no momento de chegada ao 

assentamento. (ibid, p.87) 

Nesse quadro reveste-se da criação de demandas por parte dos assentados. Pode-

se dizer que de uma terra vazia, sem ninguém, passa-se agora para uma terra onde se 

planta, produz e diversifica o território. Assim, os assentamentos rurais vêm assumindo 

um papel importante na transformação do território. Entretanto, a realidade difícil a ser 

enfrentada pelo assentado exige acesso a recursos, que os assentados não dispõem. O 

crédito por sua vez, aparece como uma necessidade para a construção de casas, escolas, 

a produção de alimentos, o acesso à saúde, entre outros. 

No espaço de moradia e produção, antes caracterizado como uma “terra sem 

ninguém”, que passa a ser “terra de gente” passa agora a ser uma terra de trabalho e 

produção. Todavia, desdobramentos de curto, médio e longo prazos, fazem-se sentir 

tanto na vida dos assentados e do assentamento como também fora deles. Neste ultimo 

caso, atingem os distritos, municípios e regiões onde os projetos se localizam, com 

efeitos diretos e indiretos para a  sociedade mais ampla. (ibid., p.21) 

 É na direção de compreender os desdobramentos da territorialização dos 

assentamentos de reforma agrária que é importante refletir sobre o uso de tecnologias 

nos assentamentos.  
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Nesses espaços, os créditos rurais e a assistência técnica aparecem como 

essenciais para o desempenho do assentamento rural e, principalmente no acesso as 

tecnologias. De acordo com Heredia (2004), 

os recursos mobilizados para o crédito, além de repercutirem na 

capacidade produtiva dos assentamentos, impulsionam um conjunto 

de atividades locais, aumentam a circulação monetária no município 

e estabelecem um dialogo direto e particular com o Estado, por meio 

de suas políticas publicas, e com os agentes financeiros e 

intermediadores do crédito, notadamente o Banco do Brasil e o 

Banco do Nordeste. (ibid., p.216)  

A partir da promoção de políticas de credito rural, os assentados passam a ter 

acesso aos meios de produção que irão promover a produção de bens alimentícios. 

Nesse contexto, percebe-se que a apropriação de tecnologias pelos assentados da 

reforma agrária é viável tendo em vista que nas condições de precariedade em que são 

instalados os assentados, a apropriação das forças produtivas acaba por constituir 

rebatimentos sociais positivos no território.  

A aplicação de instrumentos tecnologias, como tratores, fertilizantes, etc. 

contribuem para um aumento da produção nos assentamentos. 

  Com a construção do assentamento e a sua consolidação, os assentados passam 

a ter a preocupação com o processo de produção de alimentos, visto que a vida no 

campo é fruto do seu próprio trabalho. Nesse processo de produção, observa-se a 

atuação das forças produtivas irá dar um suporte para que o assentado produza 

alimentos mais saudáveis. 

O uso de tecnologias torna-se viável em assentamentos rurais, sobretudo, quando 

os assentados promovem coletivamente a socialização dos meios produtivos. É verdade 

que os efeitos sociais da tecnologia devem ser concebidos como uma relação de forças 

produtivas que depende da atuação dos grupos sociais envolvidos no seu processo de 

desenvolvimento e no modo de sua utilização
39

. Assim, os assentados ao utilizarem os 

instrumentos tecnológicos na produção de alimentos devem pressupor o seu uso 

socialmente, interagindo com os outros assentados da região numa forma de 

socialização dos meios de produção. 

                                                           
39

 Ver em: NOVAES, Henrique. O fetiche da tecnologia: A experiência das fábricas  recuperadas.  São 

Paulo: Expressão Popular, 2007. 
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Segundo Feenberg (2002) “a tecnologia é um artefato social e que, por isso, não 

está livre de influências históricas, políticas e culturais”
40

. Desse modo, os camponeses 

assentados passam a manipular o uso de tecnologias nos assentamentos rurais de acordo 

com suas necessidades.  

Nessa perspectiva, podemos afirmar que “a tecnologia é o resultado de relações 

sociais de produção dentro da sociedade”
41

, e está sujeita ao conflito histórico entre os 

detentores dos meios de produção e a mão-de-obra assalariada. Por isso, que o MST, ao 

inserir o uso de tecnologia em assentamentos rurais pressupõe um uso diferenciado em 

que cada assentado utilize-a socialmente e interagindo com os demais assentados para 

produzir alimentos mais saudáveis.  

O comando de tecnologias pelos trabalhadores rurais quebra com o domínio 

empresarial, oferecendo uma oportunidade de uma vida mais digna no campo. É salutar 

observar os rebatimentos sociais do uso de tecnologia nos assentamentos de reforma 

agrária, pois o domínio das forças produtivas pelos trabalhadores/camponeses quebra 

com a dominação do capital sobre os trabalhadores e constitui uma nova forma de 

organizar o território.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  No assentamento de reforma agrária a construção de uma socialização entre os 

assentados, ou melhor, “a união das famílias assentadas resulta na criação de 

cooperativas, na implantação de unidades processadoras, na articulação de redes de 

comercialização, na articulação de experiências comunitárias de desenvolvimento 

econômico, social e cultural, bem como nas diversas formas de cooperativização e de 

formação política, amplia-se a capacidade de resistência do campesinato aos diferentes 

extratos do capital (fundiário, comercial agroindustrial, financeiro, etc)”
42

. Assim, os 

camponeses podem se tornar mais autônomos em relação a certos capitalistas 

individuais, já que passam a ter maior controle sobre a 

comercialização/industrialização/distribuição agrícolas, vendendo diretamente aos 

consumidores ou ao mercado de massa, ou ainda, produzindo para o auto-consumo. 

                                                           
40

  FEENBERG, A. Transforming tecnology. Oxford: Oxford University press, 2002. Apud: NOVAES, 

Henrique. O fetiche da tecnologia: A experiência das fabricas recuperadas.  São Paulo, Editora: 

expressão Popular, 2007. 
41

 Ver em: NOVAES, Henrique. O fetiche da tecnologia: A experiência das fabricas recuperadas.  São 

Paulo, Editora: expressão Popular, 2007. 
42

  Ver em: GONÇALVES, Sérgio. Campesinato, resistência e emancipação: o modelo agroecológico 

adotado pelo MST no Estado do Paraná. Tese de Doutorado; UNESP Presidente Prudente, 2007. 
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 O uso de tecnologias tem rebatimentos na qualidade da saúde, nos padrões de 

produção, nas relações e condições de trabalho, representando desafios à sua reprodução 

social, muitas vezes, implicando na ampliação da sujeição da renda da terra ao capital.  

No caso dos assentados da reforma agrária do estado de Sergipe, eles vêm 

propondo um modelo tecnológico que se baseia em técnicas de produção de alimentos 

saudáveis, com respeito ao ambiente e uso de insumos orgânicos. Para os assentados, a 

incorporação de conhecimentos sobre a agroecologia tem se colocado como uma 

estratégia viável para as perspectivas de reprodução social.  Todavia é preciso, observar 

se o uso de tecnologias tem contribuído para a sua sujeição aos ditames do capital ou à 

garantia da reprodução social nos assentamentos. Assim, veremos a seguir como os 

assentamentos jacaré Curituba e Edmilson de Oliveira vêm promovendo a aquisição de 

tecnologia e com este vem promovendo transformações no território.  

 

4.1. O assentamento Jacaré Curituba no Alto Sertão sergipano 

 

O assentamento rural Jacaré Curituba é um dos assentamentos rurais localizados 

no Município de Canindé do São Francisco, região do Alto sertão sergipano.  Foi nessa 

região onde eclodiram os primeiros conflitos de terras do estado de Sergipe. 

De acordo com Mitidiero (2011),  

O município de Canindé de São Francisco (SE) é exemplar no que se 

refere ao domínio territorial das famílias assentadas. As margens do 

Rio São Francisco e próximo a Usina Hidrelétrica de Xingó, Canindé 

de São Francisco possui em seu perímetro municipal a presença de 25 

(vinte e cinco) assentamentos rurais, realidade que evidentemente 

alterou a dinâmica social, econômica, demográfica e territorial do 

município. O domínio dessa população assentada das terras 

conquistadas/concedidas e sua influência no cotidiano municipal é 

eminente, porém não se faz sem contradições. (MITIDIERO, 2011, p. 

14/15) 

A referida região destaca-se pelo baixo índice de pluviosidade e as elevadas 

temperaturas anuais, que influenciam as constantes secas da região e por diversos 

problemas de abastecimento de água para os municípios no Alto Sertão sergipano. A 

variação climática na região deve ser destacada, pois o clima interfere constantemente 
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na produção agrícola do assentamento e da região do Alto Sertão sergipano e contribui 

para a insolação do solo e perdas na produção, uma vez que em algumas localidades, o 

abastecimento de água está sendo irregular, obrigando a população a pagar a carros 

pipas para abastecer suas casas e encher os reservatórios de água para irrigar a 

plantação.   Apesar de haver irrigação em lotes do assentamento, o processo de 

produção de alimentos vem sofrendo gradativamente com a diminuição do escoamento 

de água. Todavia, abordaremos com mais clareza a questão da irrigação logo a seguir, 

quando formos analisar o uso de tecnologia na agricultura do assentamento Jacaré 

Curituba. 

Mesmo com inúmeras dificuldades para o plantio e cultivo de alimentos, o 

assentamento rural Jacaré Curituba se destaca pelo seu dinamismo, o que pode ser 

evidenciado pelo seu desenvolvimento agrícola. Mostraremos como o uso de tecnologia 

na agricultura camponesa nesse assentamento está sendo importante para que a 

produção seja ampliada e as necessidades básicas dos assentados possam ser garantidas 

a partir dos frutos do seu trabalho e da sua família no campo, além das contradições 

oriundas das relações sociais de produção e do desenvolvimento das forças produtivas 

no campo.  

 

4.1.1. O uso de tecnologia na agricultura do assentamento rural Jacaré Curituba  

 

Vimos anteriormente no capitulo I que tecnologia e técnica são necessários para 

o desenvolvimento da sociedade, mas elas são utilizadas no sistema capitalista para 

ampliar a reprodução do capital. Na agricultura ocorre o mesmo fato, pois para que o 

produtor possa ampliar sua produção em curto espaço de tempo é preciso aderir a 

algumas tecnologias essenciais para a ampliação da produção. Todavia, na agricultura 

camponesa, a utilização de tecnologias faz parte do jogo do capital seja financeiro ou 

monopolista, a fim de subordinar o camponês e extrair a sujeição da renda da terra. 

Nesse sentido, analisaremos neste capitulo como vem ocorrendo a implantação de 

tecnologias na agricultura camponesa, em especial, na agricultura do assentamento 

Jacaré Curituba.  
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Nos últimos anos, o assentamento Jacaré Curituba vem intensificando a 

utilização de irrigação, tratores, insumos químicos, máquinas colhedeiras e etc., fruto da 

coletividade dos assentados na aquisição de equipamentos agrícolas para melhorar o 

grau de produtividade na região. Todavia, nem todos os assentados estão inseridos no 

processo de tecnificação agrícola, o que nos permite desvelar contradições inerentes à 

implantação de tecnologias nesse território. 

Umas das diferenciações que está nitidamente explicita é o fato de que existem 

assentados que fazem parte da cooperativa, COOPRASE (Cooperativa Regional de 

Assentados de Reforma Agrária do Alto Sertão de Sergipe) e outros que não estão 

inseridos na cooperativa. Esse fato foi fundamental, pois, os assentados da cooperativa 

receberam financiamento para a aquisição de equipamentos e máquinas agrícolas, e os 

outros assentados que não fazem parte da cooperativa ficaram excluídos do acesso a 

políticas públicas. Nesse aspecto, percebemos algumas contradições da implementação 

de tecnologia, pois não contempla a todos os assentados, mas a uma parcela 

significativa que está associada a COOPRASE.  

Na pesquisa de campo ficou evidente a não participação de alguns assentados, 

pois existem influências do presidente da associação em beneficiar alguns e excluir 

outros. Esse fato é nítido a partir da fala de um dos assentados quando nos mostra que  

quando eu fazia parte da associação o recurso vinha pra nos e o 

presidente distribuía para os seus amigos e puxa-sacos e outras 

pessoas não conseguia nada, a gente ficava sem ganhar nenhum 

empréstimo e isso era ruim pra nós, foi por isso que eu sai da 

cooperativa por  a gente só servia pra ajudar a assinar os papeis pra 

vim o dinheiro, mas só alguns é que ganhava o recurso. (entrevista c/ 

J.S. janeiro de 2013) 

 

Nesse sentido, a desistência de alguns assentados em continuar participando da 

articulação da cooperativa ligada ao MST relaciona-se a má distribuição dos recursos 

entre os assentados. 

Segundo o presidente da cooperativa “existem 1.682 filiados na COOPRASE”. 

Percebe-se que o número significativo de pessoas na cooperativa tem repercussão na 

aquisição de projetos voltados a produção de alimentos e na aquisição de tecnologias.  
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É importante frisarmos que existem financiamentos que destinam a compra de 

equipamentos coletivos e individuais. Os equipamentos de grande porte, por exemplo, 

como máquinas, tratores, máquina de empacotamento, etc. são oriundos de recursos 

para a cooperativa e são utilizados coletivamente, onde a cooperativa tem o controle 

sobre o equipamento e distribuição através de planilhas os dias e horários em que serão 

utilizados por cada assentado. Já os recursos individuais são destinados a compra de 

insumos químicos que serão utilizados na lavoura. Este é um recurso importante porque 

o assentado precisa adquirir sementes e insumos para que sua produção possa garantir a 

alimentação de sua família e o excedente possa ser comercializado.   

 Nesse âmbito, os assentados vinculados a COOPRASE são beneficiados com 

projetos como: de mecanização agrícola, O PNPB – Programa Nacional de uso e 

produção do Biodisel, O PNAE – Programa Nacional de alimentação escolar, entre 

outros. E os outros assentados que não estão associados à cooperativa buscam formas 

diversificadas como a venda do quiabo aos atravessadores e de outros produtos em 

feiras livres para garantir a subsistência da família.  

No que se refere ao uso de tecnologia no assentamento, vemos que a utilização 

de tratores para arar a terra é importante para o assentado, visto que “o trabalho com a 

enxada toma muito tempo de trabaio e o trator ara a terra mais rápido” (entrevista c/ C. 

S., janeiro de 18/01/2013). Nesse sentido, o assentado entrevistado nos mostrar que o 

uso da máquina para arar a terra é importante e necessária na medida em que diminui o 

tempo de preparar a terra para o plantio. A figura abaixo ilustra a presença de tecnologia 

nesse assentamento:  
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Figura 2- Trator, assentamento jacaré Curituba, Canindé do são Francisco – Se. . 

Fonte: o autor, 2012. 

 

 

Como se pode ver pela figura 2, observa-se o trator preparando a terra para o 

plantio. O processo de preparação da terra pela máquina garante ao assentado um 

preparo rápido da terra e uma diminuição no tempo de trabalho que levaria para arar a 

terra através do trabalho manual com a enxada.  Outro equipamento muito utilizado 

pelos assentamentos é o trator. Além do arado e do trator, a figura apresenta ainda a 

plantadeira, equipamento que serve para o plantio, por que distribui a semente de grãos 

no solo, além de fazer a adubação desse solo ao mesmo tempo. Existem vários tipos de 

tratores, na figura 3, os assentados estão moendo os bagaços da produção do milho que 

será utilizado para os alimentos de bovinos, caprinos e equinos que existem no 

assentamento.  
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                 Figura 3: uso do trator na agricultura, Assentamento Jacaré Curituba, Canindé do São 

Francisco.  

                 Fonte: o autor, 2012. 

 

Embora os assentados utilizem técnicas modernas para acelerar o processo de 

produção de alimentos, o trabalho manual ainda é utilizado em grande escala. Aliás, em 

alguns lotes, os camponeses não utilizam tecnologias, pois os custos de equipamentos 

modernos e insumos agrícolas são muito altos. Ademais, o fato de não serem associados 

à cooperativa, os afasta da possibilidade do uso desses equipamentos. Em diferentes 

atividades no assentamento, a utilização de máquinas agrícolas serve para diminuir o 

tempo gasto da força de trabalho na preparação, adubação e produção, além da colheita 

dos produtos.  

É importante observar que acreditamos que 

a agricultura não está isolada do desenvolvimento geral da sociedade. 

Na sociedade capitalista, as características e funções do emprego e 

aplicação da técnica correspondem à lógica de reprodução do capital, 

tanto na indústria como na agricultura. (ANDRIOLI, 2007, p.1) 

Nesse sentido, a inserção do camponês à lógica tecnológica no setor produtivo 

também se insere na lógica do desenvolvimento capitalista, uma vez que o assentado 

precisa produzir produtos que interessam ao mercado, além de comprar os insumos 

industriais para produzirem em maior quantidade e poderem comercializar partes da sua 

produção vendendo os seus alimentos e outros produtos como no caso do girassol a 
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empresas capitalistas. Oliveira mostra que “a expansão do modo capitalista de 

produção, além de redefinir antigas relações, subordinando-as à sua produção, engendra 

relações não-capitalistas igual e contraditoriamente necessárias à sua reprodução”. 

(2007, p.40) 

Dentre as tecnologias vislumbradas no trabalho de campo está a irrigação. 

Contudo, antes de mostrarmos a importância da irrigação para a produção de alimentos, 

devo destacar que o assentamento Jacaré Curituba passou 15 anos após a sua 

implantação para ter um perímetro irrigado. De acordo com um dos assentados “o 

Projeto Califórnia beneficiou apenas os grandes latifúndios da região e a gente pobre do 

assentamento passou 15 anos esperando chegar água para ajudar na plantação” 

(entrevista c/ J. P., outubro de 2012). As figuras abaixo ilustram a irrigação em lotes do 

assentamento: 

 

 

 
     Figura 4 : Irrigação por aspersor pequeno, conhecido como doidinho, Assentamento Jacaré Curituba, 

Canindé do São Francisco – SE.  

     Fonte: o autor, 2012. 
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     Figura 5: Irrigação por aspersor médio, Assentamento Jacaré Curituba, Canindé do São Francisco – 

SE.  

     Fonte: o autor, 2012. 

 

 

  

Figura 6: Irrigação por aspersor Grande. Assentamento Jacaré Curituba, Canindé do São Francisco – SE.  

     Fonte: o autor, 2012. 

 

 

 

Podemos ver nas fotos acima, os três tipos de irrigação mais utilizadas na 

agricultura do assentamento rural Jacaré Curituba. A irrigação por aspersor pequeno, 

conhecido como doidinho é utilizado no plantio de hortaliças, pomar, jardim e estufas. 
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A irrigação por aspersor médio é utilizado no cultivo do Feijão, batata, quiabo, tomate, 

cenoura, etc. E a irrigação por aspersor grande ou canhão é utilizado geralmente em 

culturas resistentes ao impacto de gotas (cana, capim, milho, mudas de laranja, 

mangueiras, etc.). As características dos tipos de irrigação podem ser observadas na 

tabela 2, abaixo:  

 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DOS ASPERSORES 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS ASPERSORES 
 

Tipo de aspersor:  

 

Características:  

Aspersor pequeno 
 

Pressão: < 20 mca 

- Baixa rotação (3 a 6 rpm) 

- Vazão: < 1 m3/h 

- Espaçamento: < 15m 
- Utilização: pomar, jardim e estufas 

Aspersor médio 
 

Pressão: 20 - 40 mca 

- Baixa rotação < 3 rpm 

- Vazão: 1 - 6 m3/h 

- Espaçamento: 12 – 36 m 
- Utilização: feijão, soja, batata e alho;  

Aspersor grande (canhão) 
 

- Pressão: > 40 mca 

- Baixa rotação 

- Vazão: > 6 m3/h 

- Alcance: > 30 m 

- Utilização: culturas resistentes ao impacto 

de gotas (cana, capim, milho). 

Tabela 2: Dados extraídos da entrevista com Joana, assentada do Jacaré- Curituba, Canindé do São 

Francisco – SE. 

Fonte, o autor, 2012. 

 

Podemos perceber que na região do Alto Sertão e principalmente a região que se 

localiza o assentamento Jacaré Curituba a utilização da irrigação é importante e 

necessária para o desenvolvimento das atividades agrícolas, uma vez que o clima faz 

interferência direta no cultivo de diversos produtos.  

Outro fator que destacamos no assentamento foi à utilização de insumos 

agrícolas. Segundo um dos entrevistados “os agrotóxicos matam as pragas da lavoura e 

ajudam a plantação” (entrevista c/ P.M.O., outubro de 2012).  
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Entre os insumos agrícolas que identificamos nos assentamentos podemos citar: 

adubo (orgânico), adubos e corretivos (comuns), herbicidas, fungicidas e adesivos, 

inseticidas, formicidas, sementes transgênicas, sementes (comuns), maturadores, etc., A 

utilização desses insumos, para muitos assentados, é necessária para que possam matar 

as pragas e auxiliar o crescimento dos vegetais.  Na figura 7, evidenciamos a utilização 

da semente do quiabo na plantação de um dos lotes do assentamento Jacaré Curituba.  

 

 

 
         Figura 7: Sementes de quiabo, Assentamento Jacaré Curituba, Canindé do São Francisco – SE.  

         Fonte: o autor, 2012. 

 

 

A figura 7 nos mostra a embalagens da semente de quiabo do tipo “verde” típico 

para plantação na região de Canindé do São Francisco. Segundo um dos assentados 

“esse tipo de semente de quiabo dar o quiabo verde que é muito vendido para os 

atravessadores” (entrevista c/ J.O.S., outubro de 2012). Outro assentado diz que “o 

nosso quiabo é vendido aos atravessadores por um preço muito baixo”. (entrevista c/ 
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T.M.S., outubro de 2012). A figura a seguir mostra a distribuição do quiabo produzido 

no assentamento: 

 

Figura 09: Municípios que adquirem quiabo da COOPRASE, 2013. 
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Podemos ver na figura 09 a circulação do quiabo do assentamento rural Jacaré 

Curituba.  Cabe aqui destacar que, a venda do quiabo ocorre através de atravessadores 

que compram os sacos de quiabos no assentamento e fazem a venda, principalmente, 

nos mercados de Itabaiana, Aracaju, Lagarto, Nossa Senhora da Gloria e Salvador.  

Cabe aqui enfatizar que mesmo que a figura não mostre o escoamento do quiabo para o 

estado da Bahia, em especial a capital Salvador, parte considerada desse produto é 

comercializado na capital baiana, principalmente na Feira de São Joaquim.   

A figura abaixo mostra a plantação de quiabo irrigado em um dos lotes do 

assentamento rural Jacaré Curituba: 

  

 
         Figura 10: Plantação de quiabo, Assentamento Jacaré Curituba, Canindé do São Francisco – SE.  

         Fonte: o autor, 2012. 
 

A produção de quiabo nos lotes é importante porque este produto é o mais típico 

da região do Alto Sertão, principalmente a produção de quiabo do município de 
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Canindé do São Francisco, pois garante ao assentado uma renda importante para a 

reprodução social da família camponesa.  

Devemos destacar que o trabalho familiar na produção da agricultura camponesa 

é fundamental, pois os membros da família buscam expandir as áreas de produção e 

aumentar a produtividade dos lotes. Nesse âmbito o camponês sobrevive do seu 

trabalho, conforme nos mostra Moura (1986),  

vivendo na terra e do que ela produz, plantando e colhendo o alimento 

que vai para a sua mesa e para a do príncipe, do tecelão e do soldado, 

o camponês é o trabalhador que se envolve mais diretamente com os 

segredos da natureza. (MOURA, 1986, p.9) 

Na agricultura do assentamento, percebe-se que os membros da família estão 

inseridos na produção de alimentos, desde o cultivo da terra até a colheita. De acordo 

com Marx: “o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza, processo 

em que o ser humano, com sua própria ação impulsiona, regula e controla sem 

intercambio material para a natureza. ’’ (2008, p. 211) 

Notadamente, dentre as atividades agropecuárias tem-se a criação de gado para 

fins leiteiro. A criação do gado, está associada a rotação de culturas, uma vez que em 

quando uma parte da terra está sendo utilizada na plantação de hortifrutas, a outra está 

descansando, sendo utilizada para a criação de bovinos.  Na figura 11 pode-se ver a 

criação do gado num lote do assentamento Jacaré Curituba.  
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          Figura 11: Criação de bovinos em lote, Assentamento Jacaré Curituba, Canind´do São Francisco – 

SE.  

          Fonte: o autor, 2012. 

  

No tocante a pesquisa de campo, percebemos que a utilização de tecnologias 

vem produzindo rebatimentos significativos que repercutem no dinamismo do 

assentamento e no aumento da produtividade de alimentos. Essa realidade remete ao 

observado por Stédile (2006), quando nos mostra que: 

Defendemos utilizar as terras e os recursos naturais de nossa 

sociedade de outra forma. Defendemos organizar em pequenas e 

médias unidades de produção (poderiam ser até 1.000 hectares, mas 

precisam ter um limite), defendemos a policultura como forma de 

aproveitar melhor o potencial do solo, do clima e a preservação da 

biodiversidade. Queremos priorizar a produção de alimentos, e 

alimentos saudáveis, sem agrotóxicos. Queremos uma agricultura que 

absorva mão-de-obra, gere trabalho. Garanta renda a todos os que 

trabalham no meio rural e não apenas aos grandes proprietários, que 

em geral moram nas capitais. Queremos estimular o uso de técnicas 

agrícolas que respeitem o meio ambiente e o preservem para as 

gerações futuras. Queremos a adoção e multiplicação de sementes 

convencionais, já adaptadas à nossa natureza, e contra os transgênicos, 

que são apenas uma forma de as transnacionais nos explorarem com 

royalties. (STEDILE, 2006, p.17). 
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Assim, o que está explicito na utilização de tecnologia no assentamento Jacaré 

Curituba é uma necessidade de produção e de viver, que, dadas as situações precárias 

nas quais vivem os sem-terra, que ao lutarem, conquistam o lote e promovem a 

territorialização do assentamento, acabam se sujeitando as necessidades da reprodução. 

Essas impõem ao assentado que aceitem os financiamentos, os pacotes tecnológicos, os 

subordinando para sobreviverem. Ao mesmo tempo em que melhoram as condições de 

reprodução social das famílias, os assentados se submetem as diretrizes do aumento da 

produtividade pelo uso de tecnologias, aos financiamentos, que corroboram com a 

lucratividade do capital financeiro. Trata-se de um movimento contraditório e 

combinado, no qual o capital demonstra que para se reproduzir, necessita do trabalho 

camponês e do seu modo de produzir pela via do trabalho da família. 

Nessa direção, outras formas de inserção do campesinato na lógica do mercado 

também são recorrentes nos assentamentos de reforma agrária. A seguir apresentaremos 

o uso de tecnologias no assentamento a partir do plantio do girassol para a produção do 

biocombustível. 

  

4.1.2. O Probiose no assentamento Jacaré Curituba e a adoção de tecnologias  
 

 

O contexto em que se insere a crise energética no mundo capitalista nos permite 

entender a atuação de diversos programas de incentivo a produção agrícola destinada a 

produção de biodiesel
43

. No Brasil, os programas fazem parte de uma ação do Estado no 

                                                           
43

 Dentre os defensores da política de incentivo a produção e uso dos biocombustíveis estão Abramovay e 

Magalhães (2007), que mostram que “A pedra de toque do interesse empresarial no PNPB está na 

determinação de que uma porcentagem crescente (começando com 2% em 2008 e passando a 5% em 

2013) de matérias-primas de origem não fóssil entre na composição do óleo diesel. Para que esta meta 

seja atingida, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas supervisiona a mistura e a qualidade do 

combustível. E é aí que entra o conteúdo social das medidas recentes: para que as empresas possam 

participar dos leilões em que a PETROBRÁS compra de maneira antecipada a produção do biodiesel – e, 

portanto estabiliza o mercado para as empresas - elas precisam apresentar um selo social. Este é 

concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre a base de um minucioso exame do 

contrato que as empresas formulam com os agricultores, com assinatura do sindicato de trabalhadores 

rurais do município onde a produção será levada adiante. (ABRAMOVAY; MAGALHÃES 2007, p.18) 
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incentivo aos agricultores para que produzam oleaginosas que servem para a produção 

de bicombustíveis
44

.  

No ano de 1975 temos a aprovação do Proálcool - Programa Nacional do Álcool. 

Nos anos de 1980, o governo brasileiro lança o Proóleo (Programa Nacional de Óleos 

Vegetais para fins Energéticos). Em 2002, ocorreu o lançamento de um novo programa 

de incentivo a produção de energia, o Probiodiesel (Programa Brasileiro de 

bicombustíveis), e no ano de 2004, o governo Lula mudou de nome para Programa 

Nacional de Uso e produção do biodiesel, o famoso PNPB. Apesar da mudança de 

nome de Probiodiesel para PNPB, percebemos apenas pequenos ajustes no programa de 

caráter social, permanecendo as mesmas estruturas de incentivo a produção de energia a 

partir de derivados de óleos vegetais como: girassol, mamona, pinhão, dendê, milho, 

etc. De acordo com o programa, a sua implantação daria uma melhor qualidade de vida 

a população, pois estava atrelada ao tripé social, econômico e ambiental.  

Percebe-se na leitura dos programas que as políticas públicas de incentivo a 

produção de energia favorecem a expansão do capital e estimulam a produção do 

agronegócio, como sendo algo benéfico para a sociedade. Um discurso falacioso de que 

o PNPB e os outros programas que foram extintos seriam a solução para a crise 

energética que assola o sistema capitalista. Aliás, o programa ao inserir a agricultura 

camponesa, dita como agricultura familiar pelo Ministério do desenvolvimento agrário 

(MDA), busca extrair a renda terra e a subordinação camponesa ao capital.  

                                                           
44

 No ano de 1975 temos a aprovação do Proálcool – Programa Brasileiro de álcool – que tinha como 

objetivo central estimular a produção de etanol oriundo da produção de cana-de-açúcar. Essa iniciativa 

fazia parte de uma estratégia do governo para que o país diminuísse a dependência do petróleo e 

incentivasse a produção em larga escala.  Segundo Kohlhepp (2010). “O Programa Pró-Álcool iniciado 

em 1975 foi concebido para garantir o fornecimento de energia, bem como para apoiar a indústria 

açucareira pela diversificação da produção, depois da queda do preço do açúcar em 1974. Com know-how 

brasileiro, foram construídas destilarias, as quais transformaram o excesso da produção de cana-de-açúcar 

em etanol anidro, usado como aditivo (24%) na gasolina, sem a necessidade de nenhuma modificação nos 

motores dos veículos. (Kohlhepp, 2010, p. 223)”. Embora as ações do programa tenham desempenhado 

papel importante no fortalecimento das matrizes energéticas no país, o programa foi um insucesso, pois a 

dependência de produtos petrolíferos não ocorreu e teve como uma significativa consequência o aumento 

da concentração de terras no país. O “mar verde” da cana-de-açúcar ocorria em grandes extensões de terra 

formando complexos agroindústrias, que no decorrer dos anos de 1990 passou a ser denominado de 

agronegócio. Nos anos de 1980, o governo brasileiro lança outro programa de incentivo a produção de 

energia, o Proóleo (Programa Nacional de Óleos Vegetais para fins Energéticos), que tinha a finalidade de 

estimular a produção energética no país a partir da extração de óleos vegetais. 
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Em Sergipe, os diversos programas de produção energética foram assumidos 

pelos governos, contudo eles não obtiveram sucesso. O estado aderiu aos programas 

brasileiros com finalidade de inserir-se no circuito do capital e a lógica do 

desenvolvimento via produção de biocombustíveis. Nesse sentido, percebe-se a política 

Nacional de produção e uso do biodiesel (PNPB) em Sergipe aliou-se ao jogo de 

interesses do governo do Estado incentivando a criação do Programa de biodiesel de 

Sergipe, o PROBIOSE, conforme nos mostra a Sergipetec (Sergipe parque 

Tecnológico),  

Em julho de 2007 a Rede propôs a construção do Programa de 

Biodiesel de Sergipe - PROBIOSE. O nome PROBIOSE, surge de um 

movimento da sociedade sergipana para o futuro, através de uma nova 

forma de convívio com a natureza, baseado no desenvolvimento 

sustentável. O programa possibilita a atuação conjunta de Secretárias 

de Estado cuja premissa básica é diversificar a matriz energética de 

Sergipe, tornando-o auto-suficiente em óleo vegetal para a produção 

de biodiesel em 2012. (SERGIPETEC, 2010)
45

 

O programa PROBIOSE vem atuando em diversas áreas do Estado de Sergipe, 

contudo é na região do Alto Sertão sergipano que ele vem sendo desenvolvido com 

maior frequência. O uso de tecnologia nessa atividade é necessária. 

Não podemos deixar de enfatizar que dentro do programa há uma exigências, 

como para que o assentamento tenha uma cooperativa ou associação
46

 para firmar o 

contrato com as empresas que beneficiam a produção do biodiesel
47

.   

                                                           
45

  Disponível em http://www.sergipetec.org.br/probiose/233/Probiose.htm 

Acessado no dia 16/05/2013.  
46

 Segundo os mesmos autores (ibid, p.19) “os contratos assinados entre as empresas e cada agricultor 

contêm as seguintes cláusulas básicas”: • O prazo em que se estabelece a relação. Na região Norte, 

existem empresas que se comprometem a adquirir o produto durante vários anos, em função do ciclo 

natural das plantas: no caso do dendê, na Amazônia, há contratos de 25 anos. Para a mamona, os 

contratos são bienais. • O valor a ser pago pelo produto. Quando este valor não pode ser estipulado em 

contrato, consta alguma cláusula que, em geral garante ao produtor um preço superior ao que o mercado 

paga habitualmente. No caso da soja no Rio Grande do Sul, por exemplo, o movimento sindical 

condicionou a validação dos contratos, em 2007, ao pagamento de um adicional de R$ 1,00 por saca de 

60 quilos, bem como melhoria nos preços pagos pela mamona, com relação aos mercados convencionais. 

• As empresas oferecem assistência técnica aos produtores. Este item pode não ser importante nas 

situações em que se cultivam produtos já conhecidos, mas ela é fundamental quando se trata de implantar 

produtos novos. Além da assistência técnica, a empresa fornece, em vários casos, sementes e insumos aos 

agricultores. A Brasil Ecodiesel, por exemplo, tem hoje 210 escritórios em 436 municípios brasileiros. Os 

técnicos fazem quatro visitas a cada produtor durante todo o processo que vai do preparo do solo à 

colheita. A empresa está agora investindo na formação de “agentes comunitários rurais”, membros da 

sociedade local que vão encarregar-se de fazer a mediação entre o técnico e os agricultores, para questões 

relativas não apenas à produção agrícola, mas a temas referentes à saúde e outros serviços básicos. • As 

http://www.sergipetec.org.br/probiose/233/Probiose.htm
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No assentamento rural Jacaré Curituba a produção do girassol ocorre através do 

convênio Petrobrás e COOPRASE, no qual os assentados filiados à cooperativa 

recebem da Petrobrás as sementes para o plantio.  

Percebemos um jogo de interesses de extrair a renda da terra por parte da 

Petrobrás, uma vez que o preço da semente do girassol é repassado a um preço 

mínimo
48

. Para se ter ideia do que estamos falando, o preço da semente do Girassol 

sempre é mais baixo do que o valor da semente nas bolsas de valores, ou seja, a 

Petrobrás compra a semente do assentado num baixo valor, extraindo do assentado a 

renda da terra.  Para um dos assentados “o preço da semente do girassol é vendido por 

0, 52 centavos o kilo e depois que tiramos o capitulo não dar muito dinheiro pra nois”. 

(J.O.S., entrevistado no 23/10/2012). Podemos ver na foto abaixo a plantação de 

girassol na região do assentamento Jacaré Curituba. Trata-se de um cultivo que 

demanda o uso de tecnologias. 

 

                                                                                                                                                                          
condições de entrega (umidade, local de recolhimento do produto, transporte) também fazem parte do 

contrato, com a anuência do sindicato. (ABRAMOVAY; MAGALHÃES 2007, p.19)  
47

 Dentro do programa, percebemos que a produção do girassol é voltada para a agricultura familiar, 

como uma forma de gerar renda e emprego para o pequeno agricultor. Quero deixar claro que não 

adotamos a concepção de agricultura familiar para nossas pesquisas, contudo, os programas de produção 

de biocombustíveis adotam o termo agricultura familiar.  
48

 Uma verdadeira falácia nas cláusulas básicas dos contratos entre os produtores e empresas, pois o que 

ocorre é um preço estipulado pela empresa beneficiadora, no caso do assentamento Jacaré Curituba, a 

Petrobrás, e a falta de assistência técnica.  
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Figura 12: Plantação de girassol, Assentamento Jacaré Curituba, Canindé do São Francisco – SE.  

Fonte: o autor, 2012. 

 

O cultivo do girassol ocorre apenas nas áreas irrigadas e em 2012 a produção foi 

totalmente prejudicada pela seca que se alastrou na região. Atualmente, o girassol está 

sendo plantado consorciado com o feijão e com o milho, e o seu bagaço serve como 

alimento nutritivo para o gado. Observa-se na figura a seguir, os assentados triturando o 

bagaço do girassol que será utilizado na alimentação do gado leiteiro. 
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   Figura 13: Trituramento do bagaço do girassol, Assentamento Jacaré Curituba, Canindé do São 

Francisco – SE.  

   Fonte: o autor, 2012. 

 

 

Essa tarefa é realizada com o uso de equipamentos. Segundo um dos assentados 

(entrevista c/ J.M.S, outubro de 2013) “o bagaço do girassol é rico em vitamina para o 

gado e bom pra engordar os bois e vacas”, ou seja,  ele nos mostra que o bagaço do 

girassol é rico em nutrientes que auxilia o gado na produção do leite e ainda diminui os 

custos na compra de alimentos para os animais.  

Tanto no cultivo quanto no preparo das sementes o uso de tecnologia pode ser 

visto. Na plantação do girassol percebe-se a utilização de tratores, insumos químicos. Já 

no abatimento das sementes, eles utilizam uma máquina para retirar as sementes do 

capítulo e separar o bagaço das sementes, conforme pode ser visto na figura a seguir: 
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Figura 14: Extração da semente do girassol, Assentamento jacaré Curituba, Canindé do são Francisco – 

SE.  

Fonte: RODRIGUES, Jamile Oliveira. 2012.  

 

 

 O uso de tecnologia na separação das sementes e do capítulo torna-se 

necessário, na medida em que o trabalhador diminui o seu tempo de trabalho, ou seja, se 

o trabalho fosse manual o camponês passaria horas e horas retirando a sementes do 

capitulo, mas como o trabalho passa a ser desenvolvido com o uso de uma máquina, o 

assentado gasta menos tempo para extrair a semente do girassol. 

A utilização de tecnologia no processo produtivo do girassol possibilita um 

aumento da produtividade, uma vez que se utilizam insumos químicos para acelerar a 

produção. Contudo, se de um lado à tecnologia torna-se importante para os assentados 

no processo de produção, do outro, o faz subordinar-se ao capital atreves de 

financiamento de compras de equipamentos e máquinas agrícolas.  

Assim, ao mesmo tempo em que o PROBIOSE no assentamento Jacaré Curituba 

irá promover uma melhoria da qualidade de vida dos assentamentos, também se 
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constitui a subordinação do camponês ao capital através de políticas públicas de 

incentivo a produção de energia a partir de vegetais oleaginosos. Nesse sentido, com o 

cultivo o girassol para o biodiesel o camponês está submetido a sujeição da renda da 

terra e a monopolização do território pela Petrobrás.  

 

4.1.3.  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a relação assentado-Estado  

 

Outro programa que está vinculado a COOPRASE e os programas do governo é 

o PNAE. Contudo, antes de mostrarmos os produtos que são direcionados á alimentação 

escolar devemos entender o contexto em que se insere o PNAE no Brasil.  Segundo 

Carvalho e Castro (2009) 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado em 

1979, mas somente com a promulgação da Constituição Cidadã em 

1988, foi assegurado o direito à alimentação escolar a todos os alunos 

do ensino fundamental, como programa suplementar à política 

educacional. Logo na primeira metade da década de 1990, os 

formulados foram totalmente abolidos dos cardápios. (CARVALHO; 

CASTRO, 2009, p.3)  

Todavia, devemos contextualizar que o PNAE faz parte de um dos eixos de 

acesso aos alimentos, no qual está inserido dentro da política nacional de segurança 

alimentar e nutricional (PNSAN) desde o ano de 2005. Nesse sentido, O PNAE vincula-

se como um programa suplementar a política educacional, uma vez que direciona a 

produção de alimentos da agricultura para a alimentação escolar.  De acordo com 

Carvalho e Castro (2009), 

a alimentação escolar envolve aspectos cultural-territoriais; interações 

socioeconômico-ambientais; políticos-institucionais; de respeito ao 

ciclo da natureza de ofertar alimentos para atender à necessidade 

básica do indivíduo de não sentir fome; entre outros, a fim de 

promover a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA). (ibid., p.5)  

 Nesse sentido, a alimentação escolar conhecido como merenda escolar, é 

importante para os estudantes durante o período em que está na escola, pois é uma 

pequena refeição no intervalo da atividade escolar. 
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Observamos que  

o PNAE é um programa socioeducacional coordenado pelo 

FNDE/MEC, responsável pela sua normatização, coordenação, 

monitoramento e controle; definindo suas diretrizes, princípios e 

objetivos; financiando os programas estaduais e municipais em caráter 

suplementar; e fiscalizando com outros órgãos federais e locais, a 

aplicação dos recursos. (ibid., p.7) 

Em Sergipe o PNAE atua consorciado com as cooperativas de abastecimento de 

alimentos da agricultura. Uma das cooperativas é a COOPRASE, na qual diversos 

alimentos produzidos no assentamento rural Jacaré Curituba vão para a alimentação 

escolar em diversos municípios do Estado. 
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Figura 15: Municípios que adquirem o PNAE da COOPRASE, 2013 
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Percebe-se que o assentamento escoa seus produtos para vários municípios do 

Estado de Sergipe, onde são distribuídos nas escolas estaduais e municipais destas 

localidades via O PNAE.  A diversidade de produtos é um fator importante a se destacar 

uma vez que a cooperativa reuni um grande número de associados para produzir 

alimentos direcionados a PNAE. Podemos ver nas figuras abaixo, alguns produtos que 

são destinados à alimentação escolar. 

 
Figura 16 : Empacotamento do arroz, assentamento Jacaré curituba, Canidé do São Francisco – 

SE. 

Fonte: o autor, 2012. 
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Figura 17:  Produtos empacotaddos, assentamento Jacaré Curituba, Canidé do Cão 

Francisco – SE. 

Fonte: o autor, 2012. 

 

 
Figura 18 – Empacotamento da macaxeira, assentamento Jacaré Curituba, Canidé do São 

Francisco – SE. 

Fonte: o autor, 2012. 
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Percebemos que nas figuras acima os produtos estão embalados e empacotados, 

uma vez que a cooperativa utiliza-se de máquinas e equipamentos para garantir um 

maior tempo de validade do produto.  

 

 
Figura 19 – Máquina de empacotamento, assentamento Jacaré Curituba, Canidé do São 

Francisco – SE. 

Fonte: o autor, 2012. 

 

A figura acima nos mostra a máquina que é utilizada para frisar o produto 

embalado em bolsas plásticas e que será comercializado pelos assentados na 

distribuição da merenda escolar, vinculada ao PNAE.  

Sendo assim, o PNAE vem se constituindo um meio para que os assentados possam 

escoar seus produtos agrícolas deixando de ser somente plantadores, fazendo com que 

os assentados vejam-no como uma saída para a comercialização do excedente agrícola. 
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4.2. Assentamento Edmilson de Oliveira 

 

 O assentamento rural Edmilson de Oliveira localiza-se no município de Carira - 

SE, numa região de clima semiárido e com índice de pluviosidade baixo. O Município 

de Carira está situado na região oeste do Estado de Sergipe, que faz limite com os 

municípios de Nossa senhora da Glória, Pinhão, Frei Paulo e Nossa Senhora Aparecida.  

 Contudo, o assentamento rural e chamado pela EMBRAPA da “menina dos 

olhos do sertão” devido ao seu dinamismo produtivo. Todavia, contradições foram 

evidenciadas após o trabalho de campo na localidade. As pesquisas de campo ao 

assentamento foram fundamentais para que pudéssemos identificar quais tecnologias 

são utilizadas, e como estão inseridos os assentados no processo produtivo de produção 

de alimentos. 

Os assentamentos da reforma agrária em Sergipe, não são diferentes dos outros 

estados da Federação, visto que a maior parte deles são frutos da luta pela terra 

desencadeada pelo MST. O processo de construção e consolidação do assentamento 

rural Edmilson de Oliveira também é um produto dessa luta.  

Nele, os sem-terra tiveram de ocupar uma fazenda rural no município de Carira e 

depois de anos de luta conseguiram através do INCRA o aval para desapropriação das 

terras para fins de reforma agrária. No entanto, a ocupação do MST na região de Carira, 

em especial, onde hoje é o assentamento rural Edmilson de Oliveira, foi bastante 

intensa. Os sem-terra travaram uma árdua luta contra o fazendeiro, sendo despejados 

diversas vezes pela justiça, antes de assegurar o direito de posse da terra. 

O assentamento surge e emerge do processo de luta pela terra e representa 

orgulho para a comunidade de Carira, pois produz diversos tipos de alimentos que vão 

suprimir a mesa dos carirenses e ainda são comercializados em outras feiras livres do 

sertão sergipano.  A diversidade de produtos agrícolas e o dinamismo comercial 

consolidou o assentamento como um dos modelos a serem seguidos por outros 

assentamentos rurais do estado Sergipe.  

Percebe-se que, o fator de consolidação do assentamento Edmilson de Oliveira e 

seu dinamismo produtivista fez com que a EMBRAPA buscasse projetos voltados à 

tecnologia agrícola como forma de aumento o rendimento produtivo do local. Alias, ao 
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observar as mudanças no panorama da região de Carira e circunvizinhas percebem-se as 

transformações e impactos significativos para a região e o estado de Sergipe.  

Os impactos desse assentamento como de outros assentamentos brasileiros e 

sergipanos podem ser vislumbrados claramente, considerando que os mesmos se 

espalham por todo território sergipano. Formado em 2002, o assentamento, que produz 

12 mil sacas de milho anualmente, desenvolveu em parceria com a Embrapa uma área 

de pesquisa de espécies – como o girassol, o milho e o feijão –, e transfere experiência 

tecnológica sobre agricultura para a cidade de Carira e para os povoados vizinhos
49

. 

Podemos ver nas figuras abaixo, alguns produtos agrícolas que se destacam no 

assentamento. 

 

 

 
       Figura 20: Produção do milho, Assentamento Edmilson de Oliveira, Carira-SE. 

       Fonte: o autor, 2013. 

 

                                                           
49

 Ver Cinform. A realidade do MST em Sergipe. Postado em 09/09/2009. 
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         Figura 21 -  Plantação de milho consorciada como feijão, Assentamento Edmilson de Oliveira, 

Carira – SE. 

         Fonte: o autor, 2013. 

 

Percebe-se nas figuras acima que a produção de milho consorciada com feijão 

é típica do assentamento Edmilson de Oliveira. Aliás, o assentamento destaca-se na 

produção de milho sendo uns dos maiores produtores do município transferindo 

tecnologia para outras regiões do Estado de Sergipe.  
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        Figura 22 - plantação de hortaliças, assentamento Edmilson de Oliveira, Carira – SE. 

         Fonte: o autor, 2013.  

 

 
        Figura 23 - plantação de alface, assentamento Edmilson de Oliveira, Carira – SE. 

        Fonte: o autor, 2013.  
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        Figura 24 -  plantação de couve-flor, assentamento Edmilson de Oliveira, Carira – SE. 

        Fonte: o autor, 2013.  

 

 
        Figura 25 -  plantação de repolho, assentamento Edmilson de Oliveira, Carira – SE. 

        Fonte: o autor, 2013.  
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As figuras acima mostram a produção de hortaliças no assentamento Edmilson 

de Oliveira. Percebe-se a diversidade de produtos como: o repolho, a couve flor, alface, 

couve, tomate, coentro, ente outros.  A diversificação de produtor mostra que o 

assentado procura produzir para suprir a mesa de sua família, sendo o excedente 

comercializado na feira livre de Carira no dia de segunda-feira.  

  O que caracteriza o processo produtivo do assentamento é o trabalho familiar na 

unidade de produção camponesa, pois  

O trabalho familiar caracteriza o vinculo social do camponês com a 

terra. Nuclear ou extensa, a família camponesa se envolve nas diversas 

tarefas produtivas, visando à reprodução física e social deste grupo de 

pessoas. (MOURA, 1986, p.54) 

Dessa forma o trabalho camponês torna-se fundamental e aliado ao uso de 

tecnologia que garante aos assentados um aumento da produção alimentícia e um 

excedente agrícola considerável que será comercializado aos atravessadores na região. 

Dentre as tecnologias utilizadas no assentamento podemos citar: tratores, 

colhedeiras, insumos químicos, etc., como podemos ver nas figuras abaixo: 

        
Figura 26 -  Máquina de colhedeira do milho, assentamento Edmilson de Oliveira, Carira – SE. 

 Fonte: o autor, 2012.  
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Figura 27 -  Máquina de colhedeira do milho, assentamento Edmilson de Oliveira, Carira – SE. 

 Fonte: o autor, 2012.  

 

 
Figura 28 -  Máquina de colhedeira do milho, assentamento Edmilson de Oliveira, Carira – SE. 

 Fonte: o autor, 2012.  

 

Embora haja a utilização de tecnologia para a colheita, devemos deixar aqui 

explicito que as maquinarias utilizadas são alugadas pelos assentados e o seu produto é 

destinado aos atravessadores. Em outras ocasiões ocorrem o arrendamento da terra, e os 

camponeses vendem toda a sua produção aos grandes agricultores que disponibilizam 
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de máquinas e equipamentos modernos
50

 para a colheita do produto. Após a colheita, há 

o ensacamento do milho que depois será vendido aos atravessadores, como se pode ver 

a figura abaixo. 

 

 
Figura 29 - Sacos de milhos para venda aos atravessadores, assentamento Edmilson de Oliveira, Carira – 

SE. 

 Fonte: o autor, 2012.  

 

Percebe-se que além de pagarem para a colheita, os assentados vendem seus 

produtos aos atravessadores que direcionam a produção para a indústria do 

beneficiamento do milho. Segundo um dos assentados  

vendemos o produto muito barato, às vezes o saco do milho vedemos 

por 15 e às vezes 20 reais”. Já outro assentado diz que “o cento do 

milho vendemos a 20 reais e os atravessadores vendem nos mercados 

pro 40 e às vezes por 50 reais, o nosso problema é que não temos 

caminhão pras transportar a mercadoria e eles têm ai à solução é 

vender nosso produto a preço baixo, pra gente não perder, vende de 

todo preço. (entrevista c/ J.O.S, agosto de 2012) 

                                                           
50

 Observa-se que muitas vezes ocorre o arredamento das terras dos camponeses para a utilização da 

produção do milho. Dessa forma, os capitalistas arrendam vários lotes e na época de colheita “derrubam” 

a cerca para que os grandes maquinários possam adentrar nos lotes e colherem a produção do milho.  
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Vemos que há uma subordinação do camponês ao capital, pois ele acaba 

perdendo a renda da terra, ficando a mercê dos atravessadores que ditam o preço do 

produto. A falta de uma cooperativa no assentamento é um dos casos que reflete nessa 

subordinação, conforme um dos assentados explicitou nas nossas visitas de campo, 

“precisamos de uma cooperativa pra vender nossos produtos a preço mior.” (entrevista 

c/ J.O.S., agosto de 2012) 

Sendo assim, a chamada “menina dos olhos” pela EMBRAPA é na realidade a 

menina dos olhos do capital que busca subordinar o camponês e expropriar a renda da 

terra através da produção do milho no assentamento Edmilson de Oliveira. Nesse 

aspecto, percebe-se que a produção do milho direciona-se para a indústria uma vez que 

toda a produção é monopolizada pelo grande capital que direciona o produto para a 

indústria de beneficiamento do milho no município de pinhão. Logo, esse produto será 

exportado para os EUA e a Europa onde servirá de alimento para a criação 

agropecuária.  

 

4.3. O fetiche da tecnologia nos assentamentos rurais e a monopolização do território 

pelo capital  

 

As tecnologias têm produzido 

transformações radicais na natureza e nas 

relações sociais. Não há possibilidade de 

tratá-las por si mesmas, sem considerar suas 

implicações em todas as dimensões das 

atividades humanas. (NETO, 2009, p.1) 

 

 A utilização de tecnologia pelos assentados pressupõe de um lado a adoção de 

técnicas e tecnologias no setor produtivo, do outro, mostra que o trabalho familiar ainda 

responde pela maior parte da mão-de-obra empregada no campo.  São estas 

contradições que engrendam as relações não-capitalistas no campo e contribui para a 

(re)criação do campesinato.  Na leitura de Neto (2009) as transformações oriundas do 

emprego de tecnologias promoveram significativas transformações no território. No 

espaço agrário não foi diferente, o uso de tecnologias nos assentamentos dinamizou as 

formas dos camponeses produzir alimentos, na qual contribui para um aumento da 

produtividade agrícola. 
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 Vimos que no assentamento rural Jacaré Curituba e Edmilson de Oliveira a 

implementação de tecnologia se faz perante programas do governo do Estado de Sergipe 

e as cooperativas destes locais. A utilização de máquinas agrícolas, insumos químicos e 

orgânicos e outros equipamentos contribuíram para o aumento da produtividade 

agrícola. Contudo, percebemos contradições no uso de tecnologias, pois se de um lado 

contribui para o aumento da produção da agricultura camponesa, do outro lado contribui 

para que o capital subordine o camponês extraindo a renda da terra e monopolizando o 

território. Sendo assim, vemos a seguir como tecnologia, camponês e capital estão 

contraditoriamente imbricados na agricultura camponesa dos assentamentos rurais da 

nossa pesquisa. 

  

4.3.1.  As interfaces das tecnologias nos assentamentos rurais sergipanos  

 

No que tange a interface de tecnologia
51

 e a relação com os camponeses, 

podemos ver que 

A indústria agrícola tenta estimular o uso de tecnologias aos 

agricultores para que o trabalho produtivo e a correspondente mais 

valia relativa no conjunto do sistema produtivo aumente. O trabalho 

de uma família de agricultores passa a ser adaptado à lógica da 

produção capitalista através da adoção de técnicas mais “modernas”. 

Através da divisão do trabalho é possível, de maneira semelhante 

como na indústria, a separação do planejamento do trabalho de sua 

execução, de forma que os agricultores, assim como os trabalhadores 

da indústria, passam a ser subjugados ao poder da técnica. Partindo-se 

do pressuposto de que existe uma correspondência entre o paradigma 

da técnica e o sistema político vigente, os agricultores são levados, 

gradativamente, através das instituições políticas, a se adaptarem ao 

modelo técnico mais adequado às relações capitalistas. (ANDRIOLI, 

2001, p.4) 

O mesmo autor ainda observa que:  

                                                           
51

 A revolução capitalista, a transformação da manufatura em produção mecanizada (ver maquinaria 

e produção mecanizada) na revolução industrial, e posteriormente o taylorismo, o fordismo, a 

automação e a robótica são considerados como a historia da tecnologia na esfera produtiva: 

proporcionaram os bens de capital cada vez mais complexos e os bens que constituem a tecnologia na 

esfera de consumo. As atividades humanas foram sempre mediadas pelas tecnologias, e isso acontece 

cada vez mais na vida domestica e na cultura. (Dicionário do pensamento marxista, 2001, p.371) 
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Apesar da hegemonia das assim chamadas tecnologias modernas na 

agricultura, métodos agrícolas tradicionais ainda podem ser 

encontrados. A combinação entre tecnologias tradicionais e 

“modernas”, que foi desenvolvida em decorrência do reduzido poder 

de investimento dos agricultores, pode ser uma explicação para o fato 

da agricultura familiar ter um menor custo de produção e para a 

existência de muitas pequenas propriedades agrícolas. (ibid., p.7) 

O texto expõe uma realidade em que o camponês (denominado pelo autor de 

agricultor familiar) não deixa o trabalho manual com técnicas rudimentares, mas 

adiciona tecnologia “moderna” com a finalidade de aumentar a renda familiar.  A 

unidade de produção familiar camponesa corresponde ao trabalho da família camponesa 

na agricultura, na qual o uso de tecnologias e técnicas vão auxiliar os camponeses na 

melhoria da qualidade da produção e no aumento da oferta de produtos no campo.   

Devemos entender que “a técnica é um projeto histórico e social”. (ibid., p.1) e o 

camponês possui conhecimento adquirido de geração para geração que vão ajudar na 

maneira de produzir alimentos. As palavras de um dos assentados do assentamento 

Jacaré Curituba ressalta o processo histórico em que a forma de produzir é passada ao 

longo do tempo.  “eu prantava feijão com o milho desde menino, aprendi com minha 

avô, nois também prantava mindobim com milho” (J.M.O, 23/10/2012).  

Nas nossas pesquisas de campo, percebemos que nos assentamentos Jacaré 

Curituba e Edmilson de Oliveira, os camponeses produzem para a alimentação da 

família e atender as demandas dos programas de governo - PNPB e PNAE – e vender 

seus produtos a atravessadores e nos mercados.  É na venda para o mercado, a 

atravessadores e aos programas de governos que percebemos a sujeição da renda da 

terra. Nesse sentido, veremos a seguir como ocorre à sujeição da renda da terra e a 

monopolização do capital para que ao final possamos entender o fetiche
52

 da tecnologia. 

 

4.5.2 . A sujeição da renda da terra e a monopolização do território pelo capital 

                                                           
52  A ideias de fetiche relaciona-se à fantasia (simbolismo) que paira sobre o objeto, projetando nele uma 

relação social definida, estabelecida entre os homens. Nesse sentido, o fetiche é um elemento fundamental 

da manutenção do modo de produção capitalista. Consiste numa ilusão que naturaliza um ambiente social 

específico, revelando sua aparência de igualdade e ocultando sua essência de desigualdade. 
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O processo de recriação do campesinato se dá nas contradições do sistema 

capitalista, todavia, não podemos deixar de enfatizar os diferentes níveis de atuação do 

capital na agricultura camponesa, em especial dos assentamentos rurais Jacaré Curituba 

e Edmilson de Oliveira, já que a apropriação da renda camponesa se dá em diversas 

esferas e formas. 

Nesse sentido, o processo de uso de tecnologia abarca diversos fatores que 

impulsionam o camponês a subordinar-se ao capital. As agressivas formas de ação do 

capital perpassam o processo produtivo de produção de alimentos.  Na leitura de 

Tomiasi (2004) 

No plano da produção, no qual todo o trabalho e investimento do 

campesinato se materializam, vemos as cadeias industriais que se 

sustentam por meio da matéria-prima fornecida por essa classe, como 

é o caso da integração: igualmente visível são os interstícios da 

acumulação do capital pelas indústrias que recebem leite, os produtos 

da lavoura permanente e temporária. Por fim, a agressiva ação do 

capital comercial com as anteriores se confunde. (TOMIASI, 2004, 

p.13) 

Dessa forma, o capital busca de diversas maneiras sustentar-se nas relações não-

capitalistas. Ainda sob essa égide, vemos que 

Quanto à ação na esfera do consumo produtivo, ou seja, no monopólio 

dos preços dos insumos necessários a produção, é necessário frisar 

que o campesinato de que tratamos não está excluído do processo de 

modernização da base técnica da agricultura. (ibid., p.13) 

Nesse âmbito, a agricultura camponesa pressupõe a utilização de tecnologias, 

como máquinas e insumos, mesmo sendo em proporções pequenas se comparadas ao 

agronegócio, mas “numa escala compatível aos materiais de que se dispõe”. (ibid., 

p.13). Aliás, “é justamente a incorporação de tecnologia que o obriga a pagar um pesado 

tributo ao capital industrial e comercial, tributo esse representado pelo consumo das 

mercadorias que entram no processo produtivo.” (ibid., p.13) 

Nesse sentido Oliveira esclarece que 

O desenvolvimento das forças produtivas, que colocam o avanço 

tecnológico a serviço das empresas capitalistas para poder aumentar a 
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exploração dos trabalhadores, também está disponível no mercado 

para os produtores camponeses. (OLIVEIRA, 2001, p.39) 

Não obstante, o jogo do Estado em financiar políticas públicas de incentivo a 

compra de equipamentos tecnológicos para a agricultura camponesa faz parte de uma 

estratégia do capital financeiro em extrair a mais-valia através das altas taxas de juros 

oriundas do financiamento de equipamentos. Estes que estão disponíveis nos mercados 

agrícolas e que “encantam” o camponês por que podem primeiramente produzir (já que 

sem irrigação essa condição era muito dificultada) e secundariamente aumentar a 

produção.  

Imprescindivelmente devemos mostrar as contradições no campo para que fique 

claro o que ocorre na agricultura de modo em geral. Assim, de acordo com Oliveira: 

 No campo, esse processo de desenvolvimento capitalista está 

igualmente marcado pela industrialização da agricultura, ou seja, o 

desenvolvimento da agricultura tipicamente capitalista abriu 

proprietários de terras e aos capitalistas/proprietários de terra a 

possibilidade histórica da apropriação da renda capitalista da terra, 

provocando uma intensificação na concentração fundiária. A marca 

principal desse processo é a territorialização do capital, sobretudo dos 

monopólios, que em geral atuam sob a forma de oligopólios. Porem 

esse processo está também, contraditoriamente, marcado pela 

expansão da agricultura camponesa, onde o capital monopolista 

desenvolveu liames para subordinar e apropriar da renda da tera 

produzida pelos camponeses, transformando-a em capital. Nesse caso, 

o capital não tem necessariamente se territorializado, mas sim 

monopolizado o território quando este está ocupado pelos 

camponeses. (OLIVEIRA, 2005, p.468) 

 

É a partir da constatação de Oliveira (2005) que podemos perceber como vem 

ocorrendo o processo de monopolização do território na agricultura camponesa dos 

assentamentos pesquisados. Ora, a comercialização dos produtos dos assentamentos, 

seja aos atravessadores, a Petrobrás, ao PNAE e etc., é feita a preços abaixo do mercado 

e o camponês arrenda uma parcela do seu lote para plantar diversos produtos (como 

milho, girassol
53

, quiabo, etc.) com o trabalho de sua família. Podemos ver na fala de 

um dos entrevistados 

vendemos os nossos produtos muito barato aos atravessadores, mais 

fazer o que né, se nóis pranta quiabo e nóis não tem caminhão pra 

                                                           
53

  A plantação do girassol ocorre através da “doação” de sementes pela Petrobras que em contrapartida 

compra dos assentados toda a produção que será destina a produção do biodiesel. Nesse aspecto 

percebemos que também ocorre a monopolização do capital, pois a empresa além de monopolizar a 

produção extrai a renda da terra.  



 

147 

 

vender a mercadoria em grosso nos mercados de Itabaiana e Aracaju. 

(entrevista c/ J.O.S.), outubro de 2012)  

 

Nesse sentido, percebe-se uma sujeição da renda da terra ao capital, como 

destaca o mesmo Oliveira,  

Na agricultura, esse processo de subordinação das relações não-

capitalistas de produção se dá sobretudo, pela sujeição da renda da 

terra ao capital. O capital redefiniu a renda da terra pré-capitalista 

existente na agricultura. Ele agora apropria-se dela, transformando-a 

em renda capitalizada da terra. É neste contexto que se deve entender 

a produção camponesa: a renda camponesa é apropriada pelo capital 

monopolista, convertendo-se em capital. (OLIVEIRA, 2005, p.40) 

Na agricultura dos assentamentos rurais pesquisados a sujeição da renda da terra 

ao capital fica clara quando vemos o assentado vender seus produtos a preços baratos 

aos capitalistas. Aliás, segundo um dos assentados do Jacaré Curituba,  

vendemos o saco do quiabo a 10 reais para os comerciantes,  mais o 

preço do quiabo só melhora no mês de setembro por causa das festas 

de Cosme e Damião na Bahia, ai vendemos o saco por 20 e chegando 

as vezes a vender até a 30 reais o saco do quiabo. (entrevista c/ J.O.S, 

outubro de 2012)  

Fica claro nas palavras do assentado que a venda de alguns produtos é muito 

barata e eles perdem a renda da terra para os capitalistas. Outro fato é quando uma parte 

da produção agrícola entra no consumo direto do produtor, do camponês, como meio de 

subsistência imediata, e a outra parte, o excedente, sob a forma de mercadoria, é 

comercializada. (OLIVEIRA, 2007, p.40) e é na comercialização que o capital se 

apodera e subordina o camponês para extrair a sujeição da renda da terra e monopolizar 

o território. Assim, devemos deixar claro que nos assentamentos Jacaré Curituba e no 

Edmilson de Oliveira ocorrem à monopolização do território pelo capital. Dessa 

maneira,  

quando o capital monopoliza o território sem se territorializar, ele cria, 

recria e redefine relações de produção camponesa e familiar. Assim, 

ele abre espaço para que a produção camponesa se desenvolva e com 

ela o campesinato como classe social. (...) o próprio capital cria as 

condições para que os camponeses produzam matérias-primas para as 

industrias capitalistas, ou mesmo viabilizem o consumo dos produtos 

industrias no campo (ração na avicultura e na suinocultura, por 

exemplo). Nessas condições, o capital sujeita a renda da terra 

produzida pelos camponeses à sua lógica, realizando a metamorfose 
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da renda da terra em capital. Portanto, a produção do capital nunca é 

gerada por relações especificamente capitalistas de produção. 

(OLIVEIRA, 2005, p.478)  

Sob essa égide podemos ver que, 

O capitalismo, na sua expansão, não só redefine antigas relações 

sociais, subordinando-as à reprodução do capital, mas também 

engendra relações não capitalistas igual e contraditoriamente 

necessárias a essa reprodução. (MARTINS, 1996. p.19/20). 

Dessa forma, a agricultura camponesa se reproduz sobre a subordinação do 

capital através da sujeição da renda da terra. É nessa contradição que vemos a recriação 

do campesinato. Todavia, a subordinação da produção camponesa é realizada pelas leis 

capitalistas que tudo transforma em valor de troca. O capital transforma o camponês em 

agricultor familiar como uma forma de inseri-lo a lógica do capital que tende a 

subordiná-lo a indústria de insumos, fertilizantes, maquinários, empréstimos bancários, 

via programas de financiamento a tecnologia entre outros programas para o agricultor 

familiar. É nesse bojo que a renda da terra também é transferida aos credores, pois eles 

financiam a produção e retiram ou exploram do camponês com a sua força de trabalho 

tornando-o cativo ao capital. 

Assim, “a dominação do capital sobre a sociedade só pode ser superada por uma 

ordem reprodutiva materialmente sensata e humanamente gratificante que assuma todas 

as funções metabólicas” (MESZÁROS, 2002, p.613). Embora, o camponês utilize de 

tecnologias para incentivar o aumento de produção e uma melhoria na qualidade dos 

alimentos, vemos que se trata de uma lógica que, para além de corroborar com a 

reprodução social das famílias que vivem da terra tem contribuído para a sua sujeição 

aos ditames do capital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conjuntura atual é de crise estrutural do capital e com ela o crescimento das 

desigualdades sociais que alastra a humanidade. O desenvolvimento desigual, 

contraditório e combinado do sistema capitalista perpetua constantemente com a 

natureza do capital e suas formas de exploração no espaço geográfico. 

Para tanto, anterior à crise estrutural do capital vivenciamos períodos de 

revoluções e mudanças nas relações sociais de produção que resultou em 

transformações na produção do espaço.  

Os avanços das forças produtivas desde a primeira revolução industrial até os 

dias atuais é incontestável. Contudo, se antes das revoluções industriais os problemas da 

sociedade se direcionavam para a falta de alimentos e a consequente fome e pobreza, a 

partir da primeira revolução industrial e do surgimento do capitalismo essas questões 

não foram solucionadas, ao contrário, apesar dos artefatos tecnológicos acelerarem a 

produção de manufaturas e contribuírem para o aumento da produção, o 

desenvolvimento do sistema capitalista aumentou a produção dos espaços desiguais.  

Se o processo industrial forneceu meios para o aumento da produção de 

manufaturas, no campo essas mudanças foram também ocorrendo gradativamente 

através das máquinas, insumos químicos e etc. A revolução verde na década de 1950, 

encadeou uma série de transformações no sistema produtivo agrícola que gerou um 

aumento substancial na produção de alimentos. Todavia, nem todos os países foram 

inseridos nesse processo de modernização agrícola, o que alastrou ainda mais as 

desigualdades no campo.  

A conjuntura política instaurada no Brasil em 1950 ampliou a criação de 

movimentos de contestações por revolução no campo e na cidade.  As ligas camponesas 

foram importantes nesse período de conturbação, pois reivindicava por reforma agrária 

e por melhorias para o campo. Todavia, o golpe militar veio à tona e os organismos do 

governo autoritário promoveram de imediato ataques as ligas camponesas. 

O período militar, principalmente de 1964 a 1970 foi marcado por agitações e 

contestações das massas populares. No campo, o governo militar buscou meios de 
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impedir o avanço dos ideais dos camponeses e como meio de sucumbir o movimento 

aprovou o Estatuto da terra em 1968.  

A aprovação do estatuto da terra tinha como finalidade conter o avanço das ligas 

camponesas no país e camuflar a proposta de modernização agrícola brasileira. O pacote 

de tecnificação agrícola no país atendia as elites oligárquicas agrárias e aprofundava 

ainda mais a concentração fundiária. A modernidade agrícola adotada pelo Estado 

brasileiro privilegiou os complexos agroindustriais e o agribusiness. O pacote 

tecnológico agrícola tem servido de sustentação para manter a ordem e sucumbir 

qualquer tentativa de reivindicação no campo. Todavia, a parir de 1980 o agravamento 

da situação chegou a um ponto critico, pois não observou-se um aumento da produção 

alimentícia e nem tão pouco uma redistribuição de terras, ao contrario, agravou-se a 

situação e os gritos por melhorias no campo. 

O momento em que vivia o Estado brasileiro na década de 1980 era de total 

agitação e insatisfação. Os movimentos sociais no campo e na cidade, a insatisfação da 

sociedade e o agravamento sociopolítico e econômico do país alertava-se para um 

período de conflitos e revoltas da população.   

O surgimento do Movimento dos trabalhadores rurais sem-terra efervescia as 

contestações no campo e espacializava-se a luta pela reforma agrária. O movimento de 

espacialização pela luta pela terra rapidamente foi conquistando forma conseguindo 

pressionar o governo a assentar inúmeras famílias sem-terra no campo. 

Os movimentos socioterritoriais eclodiram no campo brasileiro. A 

espacialização e territorialização destes, principalmente o MST, nos permitiu visualizar 

a insatisfação da sociedade em relação à reforma agrária. A luta pela terra ganhou um 

cenário extremamente efervescente no final da década de 1980. 

O papel significativo dos movimentos sociais na luta pela terra e, também na 

luta na terra é importante para que as mudanças na estrutura agrária brasileira possa ser 

vislumbrada claramente. Não podemos deixar de frisar que a luta nos acampamentos 

pelos sem-terra vinculados ao MST são essenciais para que a reforma agrária possa 

ocorre.  
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Se o acampamento caracteriza-se pela luta pela terra, a conquista da terra e a 

construção do assentamento rural significam um sonho para o sem-terra. O 

assentamento rural é a concretude da árdua batalha para conquistar um pedacinho de 

terra que será fundamental para a reprodução da família camponesa. O assentamento de 

inúmeras famílias sem-terra no campo pelo INCRA causou uma reorganização na 

estrutura agrária, embora a concentração de terras no país permaneça quase inalterada.  

Os impactos socioterritoriais podem ser vistos antes e depois do processo de luta 

pela terra, pois já no acampamento percebem-se algumas mudanças sociais na região e 

com os assentamentos de inúmeras famílias no campo, os rebatimentos 

socioeconômicos no território passam a ser nitidamente vislumbrado.  

As ações do Estado no campo são duplamente contraditórias, ora privilegiam os 

latifundiários e o agronegócio, ora promove ações políticas públicas para apaziguar os 

conflitos no campo.  

As políticas públicas partem das contradições do sistema capitalista, e as 

reivindicações sociais pressionam o Estado a implementar tais políticas, contudo, elas 

são medidas e ações paliativas que tem como função apaziguar e conter a pressão e o 

avanço dos conflitos.  Nesse sentido, dizemos que as políticas públicas, em especial as 

políticas voltadas para a agricultura camponesa são reflexos da pressão dos movimentos 

socioterritoriais. 

No estado de Sergipe nos últimos anos (sobretudo a partir da segunda metade da 

primeira década desse século), vemos nos assentamentos rurais, em especial os 

assentamentos rurais Jacaré Curituba e Edmilson de Oliveira, a implantação de políticas 

de acesso à tecnologia. Esse “novo” modelo tecnológico que baseia em técnicas e 

tecnologias que produzam alimentos em maior quantidade e qualidade, na verdade, 

tende a subordinar o camponês ao capital.  

A assistência técnica rural oriunda do projeto Lumiar e depois a Ates foi 

importante para os assentados, contudo, percebemos que nos dias atuais a falta de uma 

assistência técnica eficaz não possibilita ao camponês melhorar a sua produção de 

hortifrutas e verduras, obrigando-os utilizar seus recursos financeiros para pagar aos 

técnicos do MST para orientar o cultivo agrícola.  
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Nos discursos oficiais do INCRA e da EMDAGRO a assistência técnica para os 

assentamentos ocorre de forma constante, mas as nossas pesquisas de campo nos 

assentamentos Jacaré Curituba e Edmilson de Oliveira nos mostraram o contrario. Há 

por detrás do discurso dos órgãos do governo um engodo, visto que os camponeses 

retiram verbas do seu orçamento para pagar os técnicos. 

As políticas de incentivo a tecnologia são parte de uma estratégia do Estado em 

aprovar projetos para a aquisição de máquinas, equipamentos e insumos químicos para 

ser utilizados na agricultura. Nesse processo, há a atuação do capital financeiro através 

do financiamento para os camponeses, na qual se verifica a cobrança de altíssimos juros 

no pagamento dos empréstimos. Aliás, o financiamento não passa de uma estratégia do 

capital para amarrar o camponês à lógica de financerização capitalista. 

Nesse sentido, o processo de tecnificação agrícola nos assentamentos rurais é 

implementado pelo Estado como uma válvula de escape para os problemas de soberania 

alimentar no país, constituindo-se mais uma forma de extração da renda da terra 

camponesa. 

Nessa relação entre Estado e assentados, percebe-se que o jogo perverso do 

capital financeiro ao ter como garantia de seu sociometabolismo que é a sua reprodução 

a produção camponesa, além da compra desses insumos pelos camponeses, ele usufrui 

da produção não capitalista para se reproduzir. Os altos juros e as diversas condições 

nos assentamentos rurais fazem com que o endividamento dos assentados cresça mais e 

mais tornando os empréstimos impagáveis. 

Dessa forma, o discurso categórico do Estado ao promover as políticas públicas 

voltadas à aquisição de maquinário e instrumentos tecnológicos acaba induzindo o 

camponês a adquirir o jogo falacioso do capital financeiro e a perpetuar a sua 

exploração e expropriação. 

A apropriação das forças produtivas pelos assentados via capital financeiro 

permite uma subordinação e alienação do trabalho. Nesse aspecto, Mészáros nos mostra 

que,  

a alienação institucionalizada dos meios e do material de trabalho do 

trabalhador constitui apenas pré-condição material da articulação 

capitalista fragmentadora e homogeneizadora do processo de trabalho 

e da complexa subjugação do trabalhador ao comando do capital como 
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trabalhador avulso, preso ao controle das funções produtivas 

infinitesimais, e sem qualquer controle sobre a distribuição da 

produção social total. (2002, p.629) 

 

É nesse jogo de relação que percebemos o aprisionamento do assentado ao 

capital, pois este necessita de créditos rurais para desenvolver a sua agricultura e 

aumentar sua produção, e a aquisição de tecnologia o faz ficar aprisionado a dominação 

do capital. O fetiche da tecnologia abre portas para que possamos atentar para as 

nuances que rondam esse estudo e para que possamos descortinar o véu que encobre a 

falácia de desenvolvimento rural via tecnologia. Nesse âmbito, o fetiche da tecnologia 

ficou nitidamente claro quando relacionamos a teoria com as pesquisas de campo que 

nos desvelou e desmistificou as contradições presentes na implantação de tecnologias 

nos assentamentos rurais.  Se de um lado, a tecnologia permitiu ao camponês melhorar e 

aumentar a sua produtividade agrícola, do outro, o capital monopoliza a sua produção e 

expropria a renda da terra. Dessa forma, confirma-se que relações capitalistas criam e 

recriam o campesinato, pois o capital necessita das relações não-capitalistas para extrair 

a renda da terra. Apesar disso, não perdemos de vista que o camponês resiste ao 

aprisionamento do capital, o que nos faz corroborar com as palavras de Dias (1998), aos 

enfatizar que 

a resistência dos trabalhadores supõe hoje a compreensão desses 

limites, supõe a necessidade de superar as determinações econômico 

corporativas que o capital lança sobre eles. Para tanto é estratégico 

impedir que a ideologia transforme o trabalhador em um militante da 

ordem do capital. Transformá-lo em socialista significa negar, 

praticamente, o capitalismo e as formas mercantis, fetichizadas, da 

ordem do capital. (DIAS, 1998, p.52) 

 

Assim, apesar das desigualdades sociais e econômicas presentes no sistema 

capitalista, não se pode perder a esperança de um dia superar as contradições e 

implantar o socialismo.  A utopia rege nos olhos dos camponeses e naqueles que 

acreditam em um mundo melhor. A árdua luta dos assentados no campo faz acreditar 

que essa classe social insiste em buscar alternativas para viver uma sociedade mais justa 

e melhor.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Título do projeto: O FETICHE DA TECNOLOGIA NOS ASSENTAMENTOS DE 

REFORMA AGRÁRIA EM SERGIPE E SEUS REBATIMENTOS SOCIAIS 

Pesquisador: Fábio Ferreira Santos 

Orientação: Profa. Dra. Josefa de Lisboa Santos 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO 

 

1. Dados Pessoais: 

Nome:____________________________________________ 

Idade: _________ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Povoado: __________________________ Município: ________________________ 

Grau de Escolaridade: 

Não Alfabetizado: ( ) 

Ensino Fundamental: Incompleto ( ) Completo ( ); 

Ensino Médio: Incompleto ( ) Completo ( ); 

Superior: Incompleto ( ) Completo ( ) 

Curso Técnico especializado ( ) Se SIM, QUAL__________________________ 

2. É natural desta localidade? Sim ( ) Não ( ) 

3. Se não, é do assentamento/Povoado/Município, há quanto tempo reside nesta 

localidade e quais atividades o senhor ou a senhora exercia antes de sua chegada ao 

assentamento? 

______________________________________________________________________ 

4. É proprietário da terra? Sim ( ) Não ( ) 

5. Se sim, como obteve? 

____________________________________________________ 

6. Se não, como trabalha a terra? 
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( ) posseiro ( ) meeiro ( ) produtor familiar ( ) arrendatário ( ) trabalhador 

assalariado. 

O trabalho é de carteira assinada? ( ) Sim ( ) Não ( ), Se SIM, sempre trabalhou 

com carteira assinada? ( ) Não ( ) Sim 

Mora no mesmo local do trabalho? ( ) Sim ( ) Não ( ) 

Se não, como você faz o deslocamento para o trabalho?__________________ 

Trabalha por produção? ( ) Sim ( ) Não 

Trabalha quantos dias na semana? 

( ) segunda a sexta-feira ( ) Segunda a Sábado ( ) Domingo a Domingo ( ) 

segunda a sexta-feira e feriados ( ) Outro. __________________________________ 

Quantas horas trabalhadas? ________________ 

Recebe? ( ) Quinzenal ( ) Mensal ( ) Outro. __________________ 

7. A área sempre foi de plantio da agricultura de subsistência? Sim ( ) Não ( ) 

8. Há quanto tempo cultiva a agricultura no assentamento? Quais os produtos que 

cultiva? O porquê da escolha deste(s) produto(s)? 

____________________________________________________________________ 

9. Além da produção de alimentos, existe o cultivo de outros produtos? Sim ( ) Não ( ) 

Se sim, quais são, e estes, são para o consumo ou para ser comercializado? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Além da produção agrícola, executa outra atividade para complementar a renda da 

familiar? 

( ) doméstica/assalariada ( ) produtor autônomo familiar ( ) construção civil 

( ) servidor público ( ) comerciante ( ) aposentado ( ) trabalhador rural 

( ) outro______________________________________________________ 

11. Como se estabelece as relações de trabalho no período da colheita do 

alimentos/frutos? 

( ) acordos verbais ( ) contrato ( ) trabalho assalariado 

( ) trabalho familiar ( ) outros__________________________________ 

12. Como é realizada a comercialização dos produtos agricolas? 

( ) Na feira local ( ) Com comerciantes 

( ) Atravessador ( ) Outro ______________________ 
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Por quê? 

_________________________________________________________________ 

13. A produção vendida é distribuída 

( ) Internamente – no próprio assentamento/Município? 

( ) Para outros municípios, quais?_________________________________________ 

( ) Para outros estados, quais?___________________________________________ 

( ) Os produtos cultivados atendem o mercado: ( ) interno ( ) externo, se externo, 

quais os países? ________________________________________________________ 

14. Você recebe algum tipo de incentivo ou financiamento para realizar da produção? ( ) 

Sim ( ) Não 

Se sim, qual?____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

15. Quais são as técnicas utilizadas para plantar e colher o 

fruto?____________________ 

____________________________________________________________________ 

16. O que a terra representa para você e para sua família? 

______________________________________________________________________ 

17. O que você tem feito para permanecer na terra? 

______________________________________________________________________ 

18. Já ouviu falar na expressão Tecnologia social? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

19. Houve redução da produção de alimentos ou está crescendo a produção dos mesmos 

no assentamento? Se sim, Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

20. Há uso de insumos agrícolas como fertilizantes e agrotóxicos no cultivo? 

(  ) sim            (  ) Não 

 

21. OBSERVAÇÕES GERAIS  


