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RESUMO 
 

 

O presente trabalho busca investigar o processo transformador das Políticas Agrícolas 
sobre o Espaço Agrário. Desta forma, tenta-se entender as transformações decorrentes da 
introdução, no Espaço Agrário, de novas ações e novos objetos que proporcionam a 
continuidade da lógica expropriatória do capitalismo sobre a estrutura sócio-espacial. As 
novas ações e os novos objetos criados no Espaço Agrário pelas Políticas Públicas aumentam 
a dualidade existente entre Capital e o Trabalho. Ademais, as ações e os objetos novos 
inserem uma nova dinâmica conflitiva sobre a agricultura familiar, baseada na substituição da 
prática agrícola tradicional pela prática moderna e especializada capitalista. A forma de 
Organização do Espaço Agrário no município de Simão Dias, com a introdução de Políticas 
Agrícolas ineficientes, demonstra, claramente, o alcance da lógica capitalista modernizadora e 
produtivista que dinamiza, incoerentemente, a estrutura socioeconômica através de novas 
ações e de novos objetos estranhos ao molde do espaço e das formas tradicionais de produção 
das comunidades de agricultores familiares simãodienses. As novas ações e os novos objetos 
rivalizam com os objetos e ações anteriores criados pela forma familiar de produção agrícola. 
Isto ocasiona a extinção do saber agrícola local possibilitando a introdução do processo de 
expropriação capitalista do valor. 

 
Palavras–Chave: Espaço Agrário, Capitalismo, Agricultura Capitalista e Agricultura Familiar. 
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ABSTRACT 
 

 

This study investigate the process for Agricultural Policy on Agricultural Space. Thus extols 
is the understanding about the changes arising from the introduction, in the Agricultural 
Space, new actions and new objects that provide a continuity of the expropriator logic of 
capitalism on the socio-spatial structure. The new actions and new objects in the space created 
by Public Policy Agrarian increase the duality between Capital and Space. Additionally, the 
actions and objects new insert a new opposite dynamic on the family farming strutucture, that 
is based on the replacement of traditional agricultural practices by practicing modern and 
specialized capitalist farming. The Agricultural Space organization form in Simão Dias city, 
with the introduction of Agriculture inefficient, shows clearly the modern logic capitalist in 
which stimulates productivity, unclearly the social-spatial structure through new actions and 
new foreign objects in the order of space and production of traditional forms of farming 
community, simãodiense family farmers. The new actions and new objects rival with the 
objects and actions created by the previous form of family farming, causing the extinction of 
local agricultural knowledge and enabling the introduction of commercial logic of the 
capitalist production structure and social-space of simãodiense agrarian farming. 

 
Keywords: Agricultural Space, Capitalism, Capitalist Agriculture and Family Agriculture. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A temática sobre a Organização do Espaço Agrário e as Políticas Agrícolas possibilita a 

observância dos impactos do Sistema Capitalista através implantação das novas ações e dos 

novos objetos durante a construção do Espaço.  

Os impactos das ações estatais no Espaço Agrário e no modo convencional de produção 

das comunidades rurais resultam nos objetos e nas ações ofensivos ao modo tradicional de 

produção agrícola e ao meio ambiente rural. 

As ações estatais não estão centradas na produção eficiente do Espaço Agrário, na 

preservação ambiental e na adaptabilidade do modo produção agrícola local aos novos 

projetos de desenvolvimento do meio rural idealizados pelo governo.  

O vínculo Capital-Estado forma obstáculos à autonomia produtiva do agricultor familiar 

e do próprio Espaço Agrário através da criação de ações e de objetos novos e estranhos ao 

estado natural do Espaço e da forma tradicional de agricultura familiar. Esta forma de barreira 

imposta não possibilita que o Espaço seja organizado segundo uma lógica social sustentável 

ou conforme as necessidades de formação de renda, livre de dependência financeira, para os 

agentes locais (os agricultores). 

O que se visualiza, contundentemente, é a falta de sinergia entre o Estado e os 

agricultores para a realização de projetos que atendam às reais necessidades das comunidades 

rurais e à necessidade de produção eficiente do próprio Espaço Agrário, originando, em 

princípio, os instrumentais para a auto-suficiência dos agricultores e a elaboração de projetos 

reconstrução eficiente do espaço. Os instrumentais de Políticas Públicas Agrícolas idealizadas 

para agricultura familiar refletem a continuidade das concepções produtivistas e 

modernizadoras que impedem a continuidade das condições de reprodução e bem-estar do 

agricultor (sua auto-sustentabilidade) não propondo ações e objetos que reconstruam de forma 

eficiente o Espaço Agrário. 

As políticas de crédito rural, a mecanização excessiva, a especialização produtiva 

agrícola e o uso indiscriminado de agrodefensivos impõem, no Espaço Agrário, uma nova 

ótica destrutiva que se traduz na introdução violenta do capitalismo no campo e a conversão 

do Espaço Agrário e do agricultor em mercadoria ou em foco central de atuação do processo 

de expropriação do excedente pelo Capital Agroindustrial. 

As Políticas Agrícolas implantadas no município sergipano de Simão Dias são 

observados como resultados de políticas públicas complexas que rivalizam com as 
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reivindicações sócio-produtivas e ambientais do Espaço Agrário simãodiense. Este conflito, 

por ventura, está pautado no impacto dos instrumentais técnico-produtivos da Política 

Agrícola sobre as especificidades sócio-ambientais inerentes ao Espaço Agrário no município 

de Simão Dias. 

A forma de Organização do Espaço Agrário simãodiense, com a introdução de Políticas 

Agrícolas (ineficientes) pelo Estado, traz à tona o intento capitalista modernizador e 

produtivista que dinamiza, incoerentemente, a estrutura sócio-espacial através de novas ações 

e de novos objetos estranhos ao molde do Espaço e das formas tradicionais de produção das 

comunidades de agricultores familiares simãodienses.  

Novas ações e novos objetos rivalizam com os objetos e ações anteriores do Espaço 

Agrário Simãodiense, ocasionando a extinção do saber agrícola local e possibilitando a 

introdução da lógica capitalista comercial sobre a estrutura produtiva e social. 

Neste trabalho, o tema central é o Espaço Agrário afetado pelas Políticas Agrícolas, 

onde se pretende desenvolver uma análise crítica sobre o modelo de Organização do Espaço 

Rural, no município de Simão Dias, através da implantação das ações estatais subordinadas ao 

controle capitalista.  

O método será pautado na análise da dialética materialista para focar a problemática 

acerca dos impactos das Políticas Agrícolas sobre o Espaço Agrário no município sergipano 

de Simão Dias. A base de análise, por meio do uso do método dialético materialista, passa a 

ser focalizado na própria oposição entre as novas relações de produção e as relações de 

produção tradicional durante o processo de produção do Espaço Agrário, além de observar os 

efeitos diretos e indiretos da introdução do modo capitalista de produção no processo atual de 

organização espacial e produtivo do município de Simão Dias. Daí resulta a visão crítica 

marxista acerca da interferência do Estado e do Capital, com o uso de instrumentais de 

Políticas Públicas Agrícolas ofensivas e deturpadores sob a realidade sócio-espacial rural 

simãodiense. 

Num primeiro instante, torna-se relevante um estudo histórico do desenvolvimento 

agrícola de Simão Dias, percorrendo todos os fatos históricos que condicionaram as mudanças 

na agricultura familiar do município. No segundo instante, vêem-se as caracterizações 

geográficas visando detalhar todos os pormenores físicos, produtivos e populacionais do 

Espaço Agrário simãodiense.  

No capítulo dois, enfatizam-se as diferentes concepções acerca das categorias Espaço e 

Estado, observando-as dentro do predomínio da lógica capitalista. Em seguida, constrói-se 

uma análise sobre a Organização do Espaço Agrário, as Políticas Agrícolas e a Relação 
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Agricultura-Capitalismo, através de discussões e reflexões norteadoras sobre a temática 

acerca da relação da Organização do Espaço Agrário com as Políticas Agrícolas. 

No quarto momento, expõe-se a forma de Organização do Espaço Agrário através das 

políticas de investimentos do Pronaf, possibilitando uma visão geral dos impactos capitalista 

sobre a forma produtiva agrícola familiar tradicional em Simão Dias. Desta forma, concebe-se 

uma análise sucinta sobre a influência das ações modernizadoras e dos objetos técnico-

produtivos sobre o Espaço Agrário e sobre a forma familiar de produção agrícola do 

município. Também, aborda-se a problemática da falta de sinergia (união decisória) entre os 

agentes públicos (Bancos, Sindicato, Órgãos de Extensão Rural e Secretaria Municipal de 

Agricultura), impossibilitando a implementação de projetos para a dinamização de políticas 

voltadas à sustentabilidade e à autonomia do agricultor familiar e do Espaço Agrário 

simãodiense. 
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2. A HISTÓRIA AGRÍCOLA E CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS 
 

 

2.1 A Agricultura Simãodiense 

 

 

O desenvolvimento da atividade agrícola em Simão Dias, no contexto rural do estado de 

Sergipe, surge a partir da implantação das culturas de subsistências, praticado pelos índios, 

colonos e vaqueiros. A partir das culturas agrícolas de subsistências, a agricultura 

simãodiense, séculos depois, evoluiu para a forma agrícola especializada, integrando-se 

totalmente à lógica de mercado. 

 

 

2.2. Os Antecedentes Históricos do Desenvolvimento Agrícola do Município de Simão 

Dias: A Agricultura de Subsistência Praticada pelos Índios Tapuias 

 

 

Os primeiros relatos de atividade agrícola no território de Simão Dias apareceram no 

final do século XVI. A partir de 1595, os indígenas remanescentes do povo Tapuia, índios 

pertencentes à etnia Tupinambá, habitaram a região do Rio Caiçá, desenvolvendo uma cultura 

agrícola de subsistência (Figura 01). (DÉDA, 1967, p.15) 

A produção de milho e mandioca era a base da produção agrícola de subsistência e 

garantia de sustentabilidade do aldeamento anualmente (DÉDA, 1967, p.16-19). O plantio do 

milho e da mandioca iniciava-se na lua nova, seguindo os costumes e o calendário agrícola 

Tupinambá (DANTAS, 1991, p.19-28). Além de estabelecerem as épocas ideais para o 

plantio, os índios tapuianos utilizaram técnicas rudimentares como as queimadas e as coivaras 

que provocavam o desgaste produtivo do solo (ALMEIDA, 1991, p.77b). (Figura 02). 
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2.3. A Pecuária e a Estrutura Agrícola de Subsistência em Simão Dias 
 

 

Do século XVI ao século XVIII, à medida que se desenvolvia o processo de ocupação 

agrícola comercial do solo sergipano, com a produção de cana-de-açúcar, os rebanhos de gado 

bovino percorriam as pastagens do agreste da capitania de Sergipe Del Rei. (ALMEIDA, 

1991, p.76) 

A pecuária bovina carecia de extensas áreas ricas em pastagens e água. Por isso, havia a 

necessidade de expansão da pecuária, para possibilitar a ida de vaqueiros e colonos para os 

territórios do interior, onde as pastagens e os reservatórios de água eram abundantes e 

compunham uma paisagem característica que circundava as fazendas coloniais (Figura 03). 

 

 
       Figura 01: Produção de milho próxima às áreas de mata em Simão Dias  

                      (resquícios das velhas formas de produção herdadas dos índios tapuias). 
                      Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 
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                     Figura 02: Área de cultivo de mandioca. 
                     Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 

 

De acordo com Prado Jr. (1984, p.68), a pecuária bovina é responsável pelo 

abastecimento de carne das áreas colonizadas do litoral que se estendem da capitania de 

Pernambuco à capitania de Bahia; sendo que, em tais áreas, havia uma próspera empresa 

agrícola empenhada no plantio da cana-de-açúcar.  

Sobretudo, durante os embates entre holandeses e portugueses, no período de 1645 a 

1654, houve a decadência das áreas de cana-de-açúcar do litoral provocadas pelas ações de 

pilhagem dos bandos itinerantes holandeses sob as vilas de colonos portugueses do Vale do 

Cotinguiba e áreas canavieiras próximas ao litoral sergipano. As áreas colonizadas do norte da 

capitania de Sergipe, às margens do Rio São Francisco, foram completamente saqueadas. As 

fazendas de gado bovino foram invadidas e os rebanhos sonegados pelos holandeses 

(ALMEIDA, 1991, p.77).  
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                        Figura 03: Modelo de fazenda colonial voltada à pecuária Bovina. 
                        Fonte: http://www.pcarp.usp.br/acsi/anterior/862/canavial_2.jpg. 

 

Para impedir o desfecho trágico do confisco de rebanhos pelas hordas holandesas, 

efetivou-se, nas áreas de pecuária bovina do Agreste Sergipano, a tática de “terra arrasada”, 

procedendo-se no seqüestro do gado da Capitania pelas autoridades coloniais portuguesas 

locais. (ALMEIDA, 1991, p.78-79) 

Motivado pelo risco de pilhagem, decorrente da invasão holandesa da capitania de 

Sergipe Del Rei, em meados do século XVII, Braz Rabelo, bem sucedido fazendeiro baiano, 

que residia na vila de Itabaiana, transferiu seus rebanhos bovinos para os sertões do Rio 

Caiçá, em Simão Dias. (DÉDA, 1967, p.17-18) 

Para Almeida (1991, p.80), a transferência dos rebanhos de gado bovino do agreste para 

o sertão contribuiu para o povoamento do interior sergipano. A doação de fazendas para 

atividade pecuária no sertão, pertencentes a proprietários de engenho do litoral possibilitou o 

surgimento de povoações na região semi-árida e a formação de inúmeras propriedades de 

gado, demarcando-se as áreas específicas de criação de gado e de agricultura de subsistência.  

Durante a prática da pecuária bovina nas Matas do Caiçá, observou-se que a fertilidade 

do solo arenoso e úmido, quase todo coberto por espessas camadas de gramíneas e irrigado 

por pequenas e regulares vertentes de água potável, possibilitava o aproveitamento agrícola e 

o povoamento da região (DÉDA, 1967, p.20).  

A prática agrícola de subsistência nas áreas da Mata do Caiçá manteve a 

sustentabilidade da atividade pecuária. Os vaqueiros aproveitaram a fertilidade do solo e a 
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abundância de terras para desenvolver um cultura agrícola de subsistência baseada no plantio 

de milho, mandioca e feijão. (BARRETO, s/d, p.18) 

A agricultura de subsistência possibilitou a expansão da colônia às margens do Rio 

Caiçá, dando suporte à pecuária bovina. Neste aspecto, a base agrícola aí realizada pelos 

vaqueiros nada diferenciava dos métodos rudimentares dos colonos que viviam em Itabaiana e 

dos índios tapuias. (BARRETO, s/d, p.19-20) 

 

 

2.4. Os Primeiros Engenhos de Açúcar e a Produção Agrícola de subsistência em Simão 
Dias 
 

 

No ano de 1751, Manuel de Carvalho Carregosa, abastado senhor de engenho da Vila de 

Lagarto, adquiriu as terras próximas às margens do Rio Caíçá, ampliando seu patrimônio 

territorial. Manuel de Carvalho Carregosa detinha a capacidade empreendedora de 

aproveitamento econômico das terras e do solo para a produção canavieira (DÉDA, 1967, 

p.31-37). Isto tornou possível a implantação da cultura agrícola canavieira nas Matas do 

Caiçá. 

Diniz (1991, p. 170a) afirma que o avanço da produção canavieira motiva os colonos a 

superar os obstáculos, favorecendo a ampliação de terras para a produção canavieira. Para 

Prado Jr. (1984, p.32-33), a plantação da cana-de-açúcar é desenvolvida dentro de uma 

estrutura baseada na grande propriedade. 

A produção canavieira estava amplamente centrada no cotidiano dos engenhos de 

moagem e beneficiamento da cana-de-açúcar (Figura 04). O processo de produção canavieira 

garante uma reversão de lucros satisfatória e, possivelmente, a capitalização para a 

sustentabilidade do empreendimento nas terras próximas ao Rio Caiçá.  

A agricultura comercial canavieira de Simão Dias, no século XVIII, tornou-se uma 

empresa com avanços significativos em termos de lucratividade no mercado regional 

sergipano. (DÉDA, 1967, p.38) 

Também, 

 

Já para desbravar convenientemente o terreno (tarefa custosa neste meio 
tropical e virgem tão hostil ao homem) tornava-se necessário o esforço 
reunido de muitos trabalhadores; não era empresa para pequenos 
proprietários isolados. Isto feito, a plantação, a colheita e o transporte do 
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produto até os engenhos onde se preparava o açúcar, só se tornava rendoso 
quando produtor não podia subsistir. (PRADO JR., 1984, p. 33a) 

 

 
                         Figura 04: Plantação de cana-de-açúcar 
                         Fonte: http://www.pcarp.usp.br/acsi/anterior/862/canavial_2.jpg. 

 

Para dá continuidade a produtividade do empreendimento canavieiro em Simão Dias, 

Manuel de Carvalho Carregosa transferiu o controle das suas propriedades em Simão Dias 

para seu filho Geraldo José de Carvalho. As matas próximas aos engenhos foram derrubadas 

por Geraldo José, para construção das casas-de-cozinhar. Próximos aos canaviais de Simão 

Dias, ergueram-se os primeiros engenhos de açúcar à tração animal do sertão oeste sergipano, 

integrando Simão Dias ao comércio de açúcar local. (DÉDA, 1967, p.39) 

Com o desenvolvimento da cultura agrícola canavieira, houve a necessidade de produzir 

grãos para a alimentação dos colonos, escravos e trabalhadores dos engenhos de Simão Dias. 

As roças apareceram como alternativa à compra de alimentos em outras localidades. Os 

colonos preparavam o solo, utilizando o arado e faziam uso da enxada para limpeza de 

algumas áreas. O plantio de milho, feijão e fava foi possibilitado, na área, pela organização 

das áreas em pequenos quadros regulares de plantio (DÉDA, 1967, p.40-42). A produção 

agrícola de subsistência, desenvolvida nas áreas de cultivo da cana-de-açúcar em Simão Dias, 

possibilitou aos colonos o abastecimento de víveres alimentícios. As roças passaram a 

constituir um prolongamento indispensável dos canaviais nas Matas do Caiçá. (DÉDA, 1967, 

p.46) 
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2.5. O Papel da Agricultura de Subsistência na Vida Econômica do Município de Simão 
Dias no início do Século XX 
 

 

No início do século XX, a base produtiva agrícola de subsistência, no município de 

Simão Dias, estava centrada na agricultura familiar. A produção agrícola familiar de pequeno 

porte mantinha o cultivo do feijão, do milho, da fava e da mandioca. O cultivo destes grãos se 

processava entre os meses de abril a junho (período de inverno). (DÉDA, 1967, p.67-75) 

A produção agrícola familiar utilizava ainda métodos rudimentares de preparo do solo 

(como a coivara). O pequeno agricultor plantava a sua roça aos moldes dos índios e dos 

colonos que habitaram as matas de Simão Dias. A agricultura familiar de subsistência era 

pouco capitalizada e sujeita às intempéries climáticas (secas e altas pluviométricas). (DÉDA, 

1967, p.80) 

A produção agrícola de subsistência, também, destinou-se à comercialização nas feiras 

livres de Simão Dias. A feira da Rua do Comércio Velho era o local de transações comerciais 

de grãos originados de outras localidades e, principalmente, dos grãos oriundos da produção 

agrícola local. A feira tornava-se o ponto central de intercâmbio comercial e termômetro dos 

preços para os grãos comercializados em Simão Dias. Assim, a base para a elevação ou queda 

do preço nas feiras livres dos povoados de Simão Dias estava relacionada com a cotação dos 

preços na Feira da Rua do Comércio Velho. (DÉDA, 1967, p.85) 

 

 

2.6. A Agricultura Simãodiense nos anos de 1960 a 1980 
 

 

A agricultura em Simão Dias passou por uma transformação a partir de meados dos anos 

1960. A produção agrícola familiar, no município de Simão Dias, começava a integrar-se ao 

circuito da Modernização Conservadora da Agricultura Brasileira. 

Entre os anos de 1965 a 1979, o governo federal implantou, no Nordeste, o Programa de 

Financiamento Rural subsidiado pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Este 

programa objetivava a implantação da modernização na agricultura familiar nordestina. O 

programa, em Simão Dias, possibilitou, a um pequeno número de agricultores familiares, o 

acesso a insumos agrícolas (adubos e sementes). 



 

 

27
 

 

Na década de oitenta, o Sistema Nacional de Crédito Rural deixou de atuar no município 

de Simão Dias devido às políticas de reversões da inflação e de diminuição dos gastos do 

governo federal impulsionadas pelo presidente João Batista Figueiredo. 

Entretanto, em 1985, o governo do Presidente José Sarney instituiu um programa de 

financiamento a juros pós-fixados (atualizados pela correção monetária) que deveria atender, 

apenas, aos médios e pequenos agricultores. Ainda assim, em Simão Dias, o nível de 

inadimplência assumiu um alto índice, inviabilizando os empréstimos aos médios e pequenos 

agricultores. Os programas do governo Sarney apenas atingiram a pequena parcela compostas 

por grandes agricultores que plantavam entre mil a cinco mil hectares de grãos (milho, feijão). 

A escassez de recursos financeiros, devido aos impedimentos de acesso ao crédito rural levou 

os médios e os pequenos agricultores familiares simãodienses ao uso das técnicas tradicionais 

de plantio a arado animal e de armazenamento de sementes. 

 

   

2.7. O Associativismo em Simão Dias: Uma Possibilidade para o desenvolvimento da 
Agricultura Familiar simãodiense 
 

  

Em 1988, Valadares lançou o programa de criação das associações comunitárias nos 

povoados de Simão Dias (Figura 05), dando início aos projetos de associativismo rural no 

município. Este programa garantia a intermediação entre os agricultores familiares e os 

bancos federais (Banco do Brasil e Banco do Nordeste). 

O associativismo rural favoreceu o acesso dos pequenos agricultores associados a 

implementos agrícolas modernos (tratores, adubos e sementes beneficiadas) (Figura 06). Com 

a criação das associações comunitárias rurais, a pequena agricultura familiar simãodiense 

passou por uma transformação na base produtiva agrícola tradicional, aderindo-se à forma 

produtiva agrícola comercial. 

 

 

2.8. O Pronaf e a Produção Especializada do Milho no Município de Simão Dias 
 

 

Em 1996, surgiu o PRONAF, possibilitando o acesso dos agricultores familiares ao 

financiamento com juros pré-fixados. Em Simão Dias, o PRONAF atendeu aos pequenos, 
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médios e aos grandes agricultores, viabilizando o processo de inclusão dos agricultores 

familiares à modernização agrícola.  

Os agricultores familiares simãodienses tiveram acesso ao programa do PRONAF, 

cadastrando-se no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e na Secretaria Municipal de 

Agricultura do município de Simão Dias. 

Com a introdução do PRONAF em Simão Dias, a produção agrícola do município de 

Simão Dias passou por uma intensa transformação, desvinculando-se, totalmente, da cultura 

agrícola consorciada do feijão, milho e fava (Figura 07). Desta forma, a produção agrícola do 

município de Simão Dias começou a se concentrar na produção especializada do milho. 

 

 
                        Figura 05: Associação Comunitária Rural do povoado Triunfo,  
                        município de Simão Dias. 
                        Fonte: Pesquisa de Campo, outubro de 2007. 

 

Devido à implantação do Pronaf, o município de Simão Dias passou a ser o maior 

produtor de milho de sequeiro do estado de Sergipe. A história agrícola do município de 

Simão Dias foi uma sucessão de culturas produtivas, simbolizando o papel fundamental do 

município no contexto agrícola do estado de Sergipe. 

Atualmente, as Políticas Públicas Agrícolas engendradas pelo Governo Federal no 

município proporcionou, apenas, o aparecimento da especialização produtiva do milho, 

colocando o município de Simão Dias no eixo da expansão do agronegócio do milho (Figura 

08). 

 



 

 

29
 

 

 
                        Figura 06: Trator pertencente à Associação Comunitária Rural do  
                        povoado Coração de Maria (município de Simão Dias). 
                        Fonte: Pesquisa de Campo, setembro 2007. 

 

 
                       Figura 07: Pequena roça de fava no povoado Poço Dantas (município  
                       de Simão Dias). 
                       Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 
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                       Figura 08: Plantação de milho em propriedade agrícola no povoado  
                       Barnabé (Simão Dias). 
                       Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 
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2.9. Aspectos Geográficos do Município de Simão Dias 
 

 

2.9.1. Os Aspectos Geográficos do Município de Simão Dias 
 

 

O município de Simão Dias (ver APÊNDICE A) está situado na zona fisiográfica do 

Oeste Sergipano. Possui uma área superficial de 560 quilômetros quadrados, distando 100 

quilômetros de Aracaju. Simão Dias limita-se com os municípios de Pinhão e de Macambira 

(a norte), Lagarto (a leste), Riachão do Dantas, Tobias Barreto e Poço Verde (a sudoeste), 

além de fazer fronteira com o município baiano de Paripiranga (a leste). Faz parte, 

juntamente, com Poço Verde e Tobias Barreto da Microrregião de Tobias Barreto. 

(SEPLANTEC, 2001, p.02) 

De acordo com o Censo Populacional de 2000, elaborado pelo Instituto de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de Simão Dias possui uma população de 39.182 habitantes, 

sendo que 16.818 residem na área urbana e 19.995 residem na área rural. Isto indica haver no 

município uma proporção de População Economicamente Ativa Rural (PEA Rural) maior que 

a População Economicamente Ativa Urbana (PEA urbano). (SEPLANTEC, 2001, p.05a) 

O município é formado por 30 povoados, entre eles: Triunfo, Lagoa Seca, Brinquinho, 

Pirajá, Deserto, Apertado de Pedra, Pau-de-Leite, Mata do Peru, Pastinho, Pau-de-colher, 

Aroeira, Poço Dantas, Paracatu, Galho Cortado, Curral dos Bois, Canafístula, Barnabé, entre 

outros. (SEPLANTEC, 2001, p.05b) 

 

 

2.9.2. As Bacias Hidrográficas e os Recursos Hídricos de Simão Dias 
 

 

O município de Simão dias é abastecido hidrograficamente pelas seguintes bacias 

hidrográficas: 

 

- Rio Piauí: 372,8 km² (67,1 % do território); 

- Rio Vaza Barris: 158,4 km² (28,5 % do território); e 

- Rio Real: 24,2 km² (4,4 % do território). (ver APÊNDICE B) 
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A Bacia rio Vaza-Barris (Figura 09) corta o território limítrofe entre os municípios de 

Simão Dias e Pinhão. Nesta área, há afluentes de pequena capacidade hídrica como riachos, 

constituindo uma reserva hídrica estratégica para a região devido à quantidade de água 

potável que possui. (SEPLANTEC, 2001, p.10) 

A Bacia do Rio Real apenas possui, dentro do território do município de Simão Dias, 

alguns riachos de pequena expressão. O seu maior nível hidrológico se encontra dentro do 

território do Município de Poço Verde, onde possui alguns afluentes importantes para os 

projetos de irrigação neste município sergipano. (SEPLANTEC, 2001, p.11) 

 

 
                  Figura 09: Rio Vaza-Barris entre os municípios de Simão Dias e  
                  Pinhão – pertencente à Bacia do Vaza-Barris. 

                        Fonte: Pesquisa de Campo, dezembro de 2007. 
 

A Bacia do Rio Piauí está distribuído em dois rios que banham totalmente o município 

de Simão Dias: o Rio Caiçá e o Rio Jacaré. O Rio Jacaré percorre a área dos povoados Poço 

Dantas, Triunfo, Galho Cortado, Jacaré e Pau-de-Leite. O Rio Jacaré assume uma confluência 

com o Rio Caiçá até o Rio Piauí, no município de Lagarto. O Rio Caiçá, banha toda a 

extensão da sede municipal de Simão Dias e assume uma confluência com o Rio Jacaré, no 

município de Lagarto. O Rio Caiçá, atualmente, está afetado pela poluição urbana. 

(SEPLANTEC, 2001, p.12) 

Os recursos hídricos do município de Simão Dias são formados pelas redes de poços 

artesianos, açudes de pequeno porte (Figura 10), riachos, cacimbas e a rede de distribuição de 

água potável da Empresa Sergipana de Água e Esgoto (DESO) (Figura 11). A Sede Municipal 
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e os Povoados Pastinhos, Mata do Peru, Poço Dantas, Aroeira e Triunfo são abastecidos pela 

rede de água da DESO, através da adutora do Piauitinga. (SEPLANTEC, 2001, p.13) 

Os principais riachos do município de Simão Dias são: Porções, 8 de Outubro, Riachão, 

Chica Gomes, Chiqueiro, Olaria. Nos Povoados Jenipapo, Bonsucesso, Briquinho, Jacaré, Pau 

de Colher, Caraíba de Baixo, Apertado de Pedras e Ilhotas, o abastecimento é viabilizado, 

principalmente, pelas cisternas rurais. Os povoados Deserto e Canafístola fazem uso de poços 

tubulares associados a dessalinizadores. Nas comunidades Curral dos Bois e Salobra o 

abastecimento, também, é viabilizado pelo poço tubular profundo instalado pela Prefeitura. 

(SEPLANTEC, 2001, p.16) 

Entretanto, os recursos hídricos do município de Simão Dias estão sendo mal utilizados. 

Os rios e riachos estão muito assoreados, sem a proteção da mata ciliar, tornando-se 

intermitentes (interrupções no curso das águas). Ademais, os resíduos sólidos e animais do 

município são despejados em vazadouro a céu aberto nos riachos e nos rios. Este problema se 

repete nos povoados e comunidades rurais: os riachos e extensões dos rios Caiçá e Jacaré são 

afetados por dejetos sólidos (lixo), agrotóxicos e o esgotamento sanitário dos povoados. O 

esgoto da sede municipal de Simão Dias é drenado, praticamente, para rio Caiçá. 

(SEPLANTEC, 2001, p.17) 

 

 
                  Figura 10: Açude de pequeno porte no povoado Triunfo 
                  Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007.  
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                       Figura 11: Reservatório de água da DESO no povoado Triunfo 

              Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 
 

 

2.9.3. Aspectos da Geologia do Município de Simão Dias 
 

 

A estrutura geológica do município de Simão Dias é caracterizada pelos elementos 

litoestratigráficos (afloramentos rochosos), além compactação geotectônica (formações 

metamórficas rochosas) (SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 57). 

A forma de compactação geológica no município de Simão Dias se divide em cinco 

formações geotectônicas básicas: 

 
- Olhos D´Água; 

- Palestina; 

- Olhos D´Água associada ao complexo Itabaiana/Simão Dias; 

- Palmares; e 

- Jacaré associada à formação Frei Paulo. (ver APÊNDICE C) 

 

 

2.9.3.1. A Formação Olhos D´Água 
 

 

Em Simão Dias, a formação Olhos D´água mostra-se constituída por metacarbonatos, 

verificando-se a ocorrências de restos fósseis na forma de estruturas algais, principalmente no 
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povoado Saco da Camisa, entre Simão Dias e Poço Verde. Essa formação geológica está 

concordemente interligada às formações Palestina e Frei Paulo. (SANTOS & ANDRADE, 

1992, p. 60a) 

 

 

2.9.3.2. A Formação Frei Paulo 
 

 

A formação Frei Paulo, no município de Simão Dias, é constituída por metassedimentos, 

metarenitos finos e metapelitos, que alcançam espessura de 6.000 metros, prolongando-se por 

toda a parte norte do Rio Vaza-Barris. A parte superior da Formação Frei Paulo é constituída 

por metagrauvacas, metagrauvacas seixosas, metargilitos, filitos, lente de metarenitos e 

metacarbonatos, além de camadas metavulcânicas. (SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 60b) 

 

 

2.9.3.3. A Formação Palestina 
 

 

A formação Palestina compõe-se principalmente de filitos com lentes de metarenitos 

impuros com espessura em torno de 5.000 metros. Sobre esta formação ocorrem 

metagrauvacas seixosas com intercalações de filitos e metargilitos, cuja porção superior é 

composta por filitos calcíferos e de metacarbonatos da formação Olhos D´água (Figura 12). 

(SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 60c) 
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                     Figura 12: Afloramentos rochosos da Formação Palestina em  
                     Simão Dias.  
                     Fonte: Pesquisa de campo, dezembro, 2007. 

 

 

2.9.3.4. A Formação Palmares 
 

 

A formação Palmares, no município de Simão Dias, é constituída por metassedimentos. 

A parte superior do grupo Palmares é composta por metagrauvacas, metagrauvacas seixosas, 

metargilitos, filitos, lente de metarenitos e metacarnbonetos, além de camadas 

metavulcânicas. Esta formação é caracterizada por materiais sólidos de rochas granitóides e 

gnáissicas, onde aparecem, com menos freqüência, fragmentos de quartzitos, filitos e 

metacarbonatos. Tal formação está localizada na área próxima ao povoado Curral dos Bois 

(Figura 13). 
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                       Figura 13: Serras Residuais – Serra do Curral dos Bois. 
                       Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 

 

 

2.9.4. As Características Geomorfológicas do Município de Simão Dias 

 

 

A geomorfologia do município de Simão Dias caracteriza-se pela compartimentação das 

unidades de relevo (morros e serras). A sua base altimétrica se encontra bem caracterizada na 

observação do relevo, apresentando uma densidade hipsométrica entre 50 a 100 metros e que 

permeiam o Espaço Agrário de Simão Dias. Considerando-se a altimetria, pode-se estabelecer 

a seguinte divisão do relevo simãodiense: Pediplano Sertanejo e Serras Residuais 

(APÊNDICE D). (SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 61) 

O Pediplano Sertanejo é caracterizado por altitudes entre 50 a 80 metros, com um relevo 

plano ondulado, com declives suaves orientados para os vales dos rios Vaza-Barris e Piauí. As 

Serras Residuais constituem bases altimétricas com altitudes entre 50 a 100 metros que 

podem ser divididas conforme fatores estruturais morfoclimáticos (clima e altitude). 

(SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 62) 
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2.9.5. O Clima e a Estrutura Pluviométrica em Simão Dias 
 

 

2.9.5.1. Estrutura Pluviométrica 
 

 

O regime das chuvas em Simão Dias é bem diversificado. Os totais pluviométricos de 

Simão distribuem-se em uma série pluviométrica compreendida entre 800 a 1.400 mm anuais 

(ver APÊNDICE E). A alta concentração pluviométrica em Simão Dias ocorre, 

principalmente, nos meses de abril a agosto (época do plantio do milho).  

As chuvas convectivas ou convergentes, relacionadas com os movimentos da 

convergência intertropical, são reduzidas e irregulares nos meses de setembro a dezembro, 

resultando em verões secos e longos, inclusive com surtos de seca prolongada que agravam as 

condições de semi-aridez.  

 

 

2.9.5.2. O Clima 
                                        

         

O clima do município de Simão Dias apresenta dividido em duas faixas climáticas 

principais: o Agreste e o Semi-árido (ver APÊNDICE F). O clima Agreste está presente nas 

áreas norte do município, compreendendo a área do Vaza-Barris, onde a influência do relevo 

favorece a ocorrência de um fluxo eólico. (SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 92-93) 

O clima Semi-árido é predominante na área Centro-Oeste do município de Simão Dias. 

Nas áreas de clima Semi-árido, a base climática denota a ocorrência de verões secos e 

prolongados com uma baixa pluviosidade (baixa média pluviométrica de 250 mm anual nos 

meses de setembro a março). Os períodos de seca prolongada são devastadores e as áreas de 

pastagem e agrícolas ficam sujeitas à carência de uma elevada umidade relativa do ar, 

demonstrando a severidade dos períodos de secas nestas áreas.  

As faixas de temperatura das áreas de predominância do clima Agreste apresentam uma 

variação climática com máximas de 30ºC e mínimas de 24,8º C durante o verão. No período 

de inverno, as temperaturas, principalmente nas áreas próximas a Serra do Cabral, variam 

numa máxima de 20ºC e uma mínima de 15ºC. A umidade relativa do ar, na área de 

predominância do clima Agreste, é de 50 % no verão e 76 % no inverno.  
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Nas áreas de predominância do clima Semi-árido, no município de Simão Dias, as 

temperaturas variam, no verão, entre 36ºC a 42ºC, com uma baixa umidade relativa do ar na 

casa dos 30 %. No inverno, as temperaturas oscilam entre 24ºC a 15ºC com uma umidade 

relativa do ar em torno de 74,0 %. 

 

 

2.9.6. A Vegetação de Simão Dias 
 

 

A Vegetação Nativa do município sergipano de Simão Dias é bastante diversificada, 

apresentando vestígios da capoeira, do mandacaru, de matas ciliares e jacarandás. Na 

vegetação de capoeira, pode-se observar a presença da aroeira d´água, uma espécie da família 

da aroeira do sertão, consorciada com vestígios de jacarandá, cedro e juazeiro. Já na 

vegetação de caatinga, há a presença da jurema, macambira, jurubeba, umbuzeiro, velame e 

mandacaru (Figura 14). (SEPLANTEC, 2001, p.18) 

 

 
                       Figura 14: Vestígios de Mata Ciliar preservada no município de  
                       Simão Dias. 

              Fonte: Pesquisa de Campo, dezembro de 2007. 
 

Apesar de tão diversificada, a vegetação nativa de Simão Dias passa pelo processo de 

degradação ambiental, estando algumas áreas sujeitas ao risco de extinção da flora e da fauna 

nativa, devido à extração, principalmente, de madeira para venda e ao desmatamento para 
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ampliação das pastagens e da área agrícola. O processo de desmatamento da vegetação nativa 

está provocando o extermínio de espécies raras como o juazeiro, o cedro e o jacarandá. Nas 

margens dos rios, grande parte das áreas com vegetação nativa consorciada de aroeira d´água, 

cedro e jacarandá já se encontram em processo de extinção. (SEPLANTEC, 2001, p.19-20) 

As propostas para uma política municipal de preservação da vegetação nativa não é 

ainda idealizada pela Prefeitura de Simão Dias. A tentativa preservação de vegetação nativa 

no município é realizada pela fiscalização, não periódica, do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente (IBAMA). Apesar disso, não há órgãos municipais de proteção ambiental ou 

associações de preservação ambiental local destinada a propor ações ou políticas para 

manutenção das reservas de vegetação nativa. Há, neste caso, o descaso do poder público 

municipal e da comunidade frente à Lei nº. 9.605/98 (Lei da Natureza).  

 

 

2.9.7. Tipo de Solo 
 

 

Dentro dos aspectos pedológicos (estudo da tipologia) do município de Simão Dias, 

pode-se destacar uma tipologia de solo que se caracteriza pela sua diversidade e utilidade no 

sistema de produção agrícola. O solo do município de Simão Dias divide-se em quatro tipos 

principais (ver APÊNDICE G):  

 

- Solos litólicos; 

- Solos podzólico vermelho-amarelo e equivalente eutrófico; e 

- Solo planosol; (SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 67) 

 

No município de Simão Dias, o solo do tipo Litólico Eutrófico. O solo Litólico 

Eutrófico caracteriza-se por uma estrutura fraca e moderada e uma textura arenosa, média e 

silitosa (excesso de silício) de fase pedregosa e rochosa da caatinga hiperxerófila, sendo 

circundada por um relevo suave e ondulado. Como base pedológica mineral, é decorrente de 

substratos metasilitito e metarenito. (SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 68) 

Solos podzólico vermelho-amarelo e equivalente eutrófico possui uma textura média e 

argilosa, decorrentes da fase da floresta subcaducifólia, sendo circundado por um relevo 

ondulado forte. Para o solo do tipo solo planosol, há a presença de uma textura arenosa, média 

e argilosa decorrente da fase de relevo plano suave ondulado, com uma textura arenosa e 
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média proveniente da fase pedregosa e rochosa, ambos os substratos da fase de evolução da 

caatinga hiperxerófila. (SANTOS & ANDRADE, 1992, p. 70) 

 

 

2.9.8. Uso do Solo e Extensão da Área Agrícola de Simão Dias 
 

 

No município de Simão Dias, o uso do solo é caracterizado pela prevalecência da 

agricultura especializada do milho e de resquícios de pastagem para pecuária bovina. O uso 

do solo se apresenta diversificado da seguinte forma (ver APÊNDICE H):  

 

1. Pastagem com áreas maiores que 20% de extensão;  

2. Áreas de Florestas (vestígios de matas); 

3. Áreas Cultivadas (Agricultura especializada de milho); e 

4. Pastagem com áreas menores que 20% de extensão;  

 

A agricultura especializada do milho necessita de mais áreas para cultivo, afetando as 

áreas de florestas. As áreas de pastagem necessitam de apenas poucas áreas para a 

conservação da atividade pecuária bovina. As áreas agricultáveis são, também, mais amplas 

devido à disponibilidade de áreas de pastagens apropriadas para a expansão da cultura do 

milho, no município de Simão Dias (Figura 15).  
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                      Figura 15: O uso do solo para a agricultura especializada do milho em  
                      Simão Dias. 
                      Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2007. 

 

 

2.9.9. Pessoal ocupado nas atividades agrícolas (segundo sexo), forma de utilização da 

terra e estabelecimentos segundo o tamanho da área 

 

 

2.9.9.1. Pessoal ocupado nos Estabelecimentos Agropecuários, conforme o sexo. 

 

 

Segundo dados colhidos entre os anos de 1995 a 1996, pelo censo agropecuário do 

IBGE, do total de 11.584 produtores familiares ocupados nas atividades agrícolas, 7.130 

(61,60%) são homens e 4.454 (38,40%) são mulheres (ver Tabela 01). 

De acordo com dados do IBGE, no município de Simão Dias, dos 42.980 hectares, 

6.688 hectares são destinados a lavouras permanentes, 33.715 hectares são ocupados por 

pastagens naturais e artificiais, nas quais são cultivadas a variedade de gramíneas tanzânia. 

Apenas 1.163 são compostas por matas naturais e plantadas (reflorestamento) e 626 hectares 

se destinam a lavouras em descanso e a lavouras produtivas não utilizadas. (Ver Tabela 02) 
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TABELA 01 

Pessoal Ocupado nas Atividades Agrícolas (Por Sexo) 

 

Pessoal  

Ocupado por sexo 

Abs. Rel. 

Homens 7.130 61,60%

Mulheres 4.454 38,40%

Total 11.584 100% 

                                        Fonte: INCRA/IBGE, 1995/1996. 

 

 

                                                        TABELA 02 

Forma de uso da terra (1995-1996) 

 

Mesorregiões, 
Microrregiões e 

Municípios 

Área 
total 

(há) (1)

Lavouras permanentes e 
temporárias 

Pastagens 
naturais e 
artificiais 

Matas 
naturais e 
plantadas

Simão Dias 42 980 6 688 33 715 1 163 
        Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 1995 a 1996. 

 

 

2.9.9.2. Utilização da Terra 

 

 

Em 2006, de acordo com os dados do IBGE, dos 4.218 estabelecimentos rurais (36.879 

hectares), no município de Simão Dias, 4.625 estabelecimentos (10.619 hectares) são usados 

para lavouras, 1.787 estabelecimentos (22.609 hectares) são destinados às pastagens e 274 

(2.864 hectares) são compostos de matas e de florestas. (Ver Tabela 03) 
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TABELA 03 

Forma de uso da terra em 2006 

 

Utilização das terras dos estabelecimentos 
agropecuários em 31.12.2006 

Lavouras (1) Pastagens (2) Matas e 
florestas (3) 

Grandes 
Regiões 
e 
Unidades 
da 
Federação 

Total de 
estabele- 
cimentos 

Área 
 total 
(ha) Estabele-

cimentos
Área 
(ha) 

Estabele-
cimentos

Área  
(ha) 

Estabele- 
cimentos 

Área 
(ha) 

Simão 
Dias 4.218 36.879 4.625 10.619 1.787 22.609 274 2.864

    Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 2006. 

 

 

2.9.9.3. Estabelecimentos segundo o tamanho da área 

 

 

No município de Simão Dias, 3.963 estabelecimentos (89,97%) possuem uma dimensão 

de até 10 hectares, 187 (4,25%) tinha uma extensão compreendida entre 10 a 20 hectares. Para 

propriedades rurais de tamanho compreendidos entre 20 a 50 hectares, totalizaram 144 

estabelecimentos rurais (3,26%). Estes dados atestam a prevalência da pequena propriedade 

rural no município de Simão Dias, onde se desenvolve a agricultura familiar tradicional. 

Propriedades com extensão compreendida entre 50 a 100 hectares totalizam 42 

estabelecimentos (0,95%), propriedades de dimensões compreendidas entre 100 a 200 

hectares totalizaram 36 estabelecimentos (0,82%) e propriedade de extensões compreendidas 

entre 200 a 500 hectares somaram 18 hectares (0,41%). É, tipicamente, propriedade agrícola 

de médio porte.  

Para as grandes propriedades, com produção mecanizada, os dados do IBGE revelaram 

que 18 estabelecimentos rurais (0,41%) possuíam extensão compreendidas entre 200 a 500 

hectares, 10 estabelecimentos (0,22%) possuíam uma área compreendida entre 500 a 1000 

hectares e 5 estabelecimentos (0,12%) possuíam uma área de mais de 1000 hectares. (Ver 

Tabela 04) 
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TABELA 04 

Tamanho dos Estabelecimentos 1995-1996 

 

Tamanho da Área 
(ha) 

nº de 
estabelecimentos Percentual 

0-10 há 3963 89,97% 
10-20 há 187 4,25% 
20-50 há 144 3,26% 
50-100 há 42 0,95% 
100-200 há 36 0,82% 
200-500 há 18 0,41% 
500-1000 há 10 0,22% 
mais de 1000 há 5 0,12% 
Total 4405 100% 

                                 Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 1995 a 1996. 
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3. ESPAÇO E A QUESTÃO DO ESTADO: A INSERÇÃO DA LÓGICA 
DO CAPITAL 
 

 

3.1. ESPAÇO: Uma categoria geográfica subordinada à força imperativa do 

Capitalismo 

 

 

3.1.1. O Espaço como elemento sujeito ao Modo de Produção Capitalista 

 

 

O Espaço está submetido às transformações contínuas da vida social e econômica. Desta 

forma, torna-se substrato de processos internos e externos que produzem as transformações na 

realidade socioeconômica. Os processos internos e externos, que produzem e/ou transformam 

o Espaçol, são observados a partir da dinâmica de inserção das relações capitalistas de 

produção nas estruturas social e econômica internas, ou seja, fatores exógenos do capital 

(processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista) que modificam ou 

influenciam as estruturas endógenas (as relações sociais e econômicas internas do espaço). 

Assim, o Espaço torna-se reflexo das metamorfoses produtivo-sociais provenientes da 

evolução no sistema produtivo capitalista. Como resultado, encontra-se subtendido às 

mudanças produtivas e sociais oriundas do modo de produção capitalista1.  

O Espaço se sujeita ao constrangimento dos intuitos transformadores retratados pelos 

instrumentos técnicos e produtivos do capitalismo. Desta feita, o Espaço adere à tutela 

modificadora do modo de produção capitalista, o qual age primordialmente sobre a estrutura 

social e econômica, isto é, sobre os componentes internos do Espaço.  

O Espaço surge, na materialidade da vida social e econômica, como objeto sujeito às 

determinações do modo de produção controlado pelo Capital.  As relações socialmente e 

economicamente planejadas motivam novos produtos que são materializados sobre as 

estruturas espaciais. Essas relações são oriundas das mudanças produtivas e comportamentais 

                                                 
1As metamorfoses do modo de produção capitalista são definidas como mudanças ou transformações no próprio 
processo de extração da mais-valia (ou excedente de tempo necessário para se produzir mercadoria), sem 
necessário desligá-lo do âmago do capital.   
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impostas pelos capitalistas. O Espaço não mais se encontra destituído do conteúdo 

transformador viabilizado pelo modo de produção capitalista2.  

O fator primordial da transformação motivada pelo sistema capitalista no Espaço é 

caracterizado, principalmente, pela manipulação do conjunto das relações sociais e 

econômicas voltadas à produção espacial do valor através da temporalidade dos novos meios 

de produção e das novas formas de ações, ou seja, das transformações históricas impostas 

pelo processo de acumulação do capital, contrariando a lógica de passividade do Espaço 

frente à extração capitalista do valor socialmente materializado na mercadoria3.  

A própria existência do Espaço passa a relacionar-se com os novos objetos produtivos 

sujeitos às “intempéries” transformativas impostas pelo Capital na realidade ou materialidade 

sócio-espacial.  

Como ponto de partida das mudanças internas do Espaço, através das transformações 

nas estruturas social e econômica, observam-se as mudanças delineadas pela evolução nas 

formas produtivas externas motivadas pela evolução internacional do sistema produtivo do 

capitalismo que impactam exogenamente sobre os processos endógenos (internos) do Espaço. 

 Não é possível pensar o conceito de Espaço somente pelas transformações endógenas 

da estrutura ambiental, mas pelas transformações exógenas da estrutura socioeconômica. É 

permissível relacionar o modo de arranjo sócio-espacial à criação e à recriação na forma de 

controle do excedente produzido. 

 

 

3.2. Óticas Conceituais sobre o Espaço  

 

 

3.2.1. A Definição de Espaço Segundo Milton Santos: Sistema de Objetos e Sistemas de 

Ações  

 

 

 A melhor definição de Espaço, dentro de uma coerência teórica sobre as transformações 

espaciais atualmente, pauta-se nas concepções conceituais de Milton Santos. Na sua 
                                                 
2“[...] nos defrontamos com a contradição: a organização espacial [sob controle do modo de produção capitalista] 
é necessária para superar o espaço. A tarefa da teoria espacial, no contexto do capitalismo, consiste em elaborar 
representações dinâmicas de como essa contradição [oriunda do conteúdo transformador do modo de produção 
capitalista] se manifesta por meio das transformações histórico-geográficas”. (HARVEY, 2005, p.145) 
3O valor socialmente materializado é o processo de criação do valor através do quantum de tempo gasto na 
produção de uma mercadoria.    
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construção, Milton Santos define o sentido de Espaço, considerando-o como um conjunto 

indissociado de ações e objetos artificiais.  

Há um ponto de partida teórico na definição de Milton Santos sobre Espaço: o papel do 

conteúdo composto por ações, por objetos e pelas forças externas que representam o modo de 

produção capitalista. Menciona Santos (2002, p.80) que o Espaço “sempre foi objeto de uma 

compartimentação [conteúdo]”. Através dessa declaração, o Espaço ressurge como fruto do 

conteúdo artificializado de novos objetos e de novas ações produtivas. 

 

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. (SANTOS, 
2002, p.63a) 

 

Como resultado do conteúdo artificializado, Espaço constitui-se de “fixos e fluxos”4. 

Para tal fato, o Espaço é amplamente conteúdo composto por (de) fixos e por (de) fluxos 

conjuntamente; e não somente por fixos e fluxos tomados de forma distinta. Os fluxos 

influem nos fixos, afetando o Espaço através da criação de novos fluxos que recondicionam 

novos fixos. Os novos fixos são diferenciados dos fixos anteriores.  

Os fluxos e os fixos interagem, formando ou preenchendo o Espaço de novas 

artificialidades e de novas relações sociais e produtivas. Devido a este fato, o Espaço torna-se 

a materialidade composta por um sistema de ações (fluxos) e pela artificialidade do sistema de 

objetos (fixos), tomados conjuntamente. As novas gamas de artificialidades e de relações 

sociais surgem no Espaço, sendo observados segundo a interação (contínua) dos fluxos e fixos 

ou da inseparabilidade de sistemas de objetos e sistemas de ações.  

O Espaço é material e dinâmico, mas não estático5. Ele se revela e se expressa pela sua 

dinâmica e sua total materialidade. O Espaço é ação, natureza, sociedade e modo de produção 

num único “cadinho” existencial. É a materialidade no sentido universal, ou seja, é a 

                                                 
4Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar (neste caso, o 
próprio espaço geográfico), fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condições 
sociais e redefinem cada lugar [cada espaço]. Os fluxos são resultados direto ou indireto das ações e atravessam 
ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação do seu valor [...] [é a síntese do conteúdo]. (SANTOS, 
1992, p.19) 
5É imprescindível a observação acerca da perda de significado lógico da concepção da Geografia Física de 
Espaço. Tal falácia não admite o Espaço como elemento principal nas transformações sociais e no modo 
particular e histórico de produção*. 
*Como modo particular e histórico de produção, entende-se o próprio sistema de produção que controla, no 
tempo presente, o sistema econômico, produtivo e social; sendo de natureza diferenciada dos sistemas produtivos 
anteriores. 



 

 

49
 

 

materialidade das coisas (natureza) e a artificialidade dos objetos juntamente com a 

materialidade e artificialidade da vida socioeconômica.  

Por conseguinte, o Espaço constitui elemento marcado por acréscimos6, os quais são 

frutos da materialidade e do modo de produção prevalecente (modo de produção capitalista). 

Assim, o Espaço está subordinado à definição das artificialidades (objetos) e das técnicas 

(ações). Como resultado: “O espaço é hoje um sistema de objetos e ações cada vez mais 

artificiais, [isto é] povoado por sistemas de ações [e objetos] igualmente imbuídos de 

artificialidades, e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes”. 

(SANTOS, 2002, p.63b) 

Entende-se, pois, que o Espaço é visto segundo a lógica da existência das 

“artificialidades” e das novas dinâmicas estranhas ao próprio arranjo espacial anteriormente 

construído. Afirma Milton Santos, que o Espaço compreende uma série de sistemas de objetos 

e sistemas de ações que interagem, sendo que,  

 

De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as 
ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou 
se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua 
dinâmica e se transforma. (SANTOS, 2002, p.63c) 
 

O Espaço torna-se local de existência (material) de objetos que condicionam a forma 

existencial das ações presentes. De igual modo, o sistema de novas ações leva à edificação de 

novos objetos, afetando os mesmos anteriormente concebidos e capacitando-os de poderes de 

recriação e transmutação do Espaço vivido. Tais objetos (novos) são, no seu marco 

existencial, oriundos de um sistema produtivo social específico.  

Segundo Santos (2005, p.22), o Espaço é social7. Por isso, o Espaço é histórico e 

definido pelas transformações socioeconômicas. Santos (2005, p.28) considera que o Espaço é 

representado pela sua importância na localização dos homens, das atividades e das coisas que 

se explicam tanto pelas necessidades externas, quanto pelo modo de produção puro e pelas 

necessidades internas da vida social e do próprio Espaço vivido.  

Santos acrescenta que o Espaço surge refletindo as representações das “estruturas de 

todas as procuras (espaço mercadoria, espaço do consumo e espaço do capital) e a estrutura 

                                                 
6“As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz 
e, ao mesmo tempo, cria espaço”. (SANTOS, 2002, p.29)  
7“O espaço, ele mesmo, é social”. (SANTOS, 2005, p.22) 
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das classes, isto é, a formação social [e produtivo-econômica] propriamente dita”. Por isso: “o 

espaço não é uma simples tela de fundo inerte e neutro”8. (SANTOS, 2005, p.31) 

Enfaticamente, Santos (2005, p.33a) sugere, também, que o Espaço reproduz a estrutura 

e a evolução das formas econômicas, sociais e produtivas. A priori, 

                                                    

O espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas 
transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e 
políticas. Assim, o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior da totalidade, 
quando evolui em função do modo de produção e de seus momentos 
sucessivos. Mas o espaço influencia também a evolução de outras estruturas 
e, por isso, torna-se um componente fundamental da totalidade social e de 
seus movimentos. (SANTOS, 2005, p.33) 
 

O Espaço passa a ser entendido como reprodutor das mudanças na totalidade social. Da 

mesma forma, ao reproduzir a totalidade social, isto é, reproduzir as transformações 

socioeconômicas e políticas. O Espaço, claramente, explicita as transformações nas estruturas 

social e produtiva. Ao reproduzir as mudanças nos elementos sócio-produtivos, quando estes 

estão subordinados ao processo evolutivo do modo de produção capitalista em seus 

“momentos sucessivos”, o Espaço modifica-se.  

Segundo Santos, o Espaço reflete as transformações econômicas, políticas e sociais, 

reproduzindo-os e metamorfoseando-se sob o alicerce de um momento histórico definido ou 

subordinado à exclusividade do modo de produção e reprodução prevalecente9. Ainda mais, o 

mesmo é “a matéria trabalhada por excelência”, refletindo as metamorfoses da estrutura 

produtivo-social. (SANTOS, 2005, p. 34b) 

O Espaço apenas reflete as mutações na totalidade social, econômica e política. Ele não 

é considerado uma estrutura da sociedade, somente reflete a dinâmica social e econômica, 

mas, pelas mutações sócio-produtivas e socioeconômicas que reflete, é transmutado em uma 

nova forma espacial: o Espaço objeto do Capital. (SANTOS, 2005, p.45a) 

Porém “as formas espaciais também obrigam as outras estruturas sociais a modificar-se, 

procurando uma adaptação, sempre que não possam criar novas formas” (SANTOS, 2005, 

p.45b). Para Santos, não há uma separação entre formas espaciais e as estruturas sociais, mas 

influências das formas espaciais sobre as formas sociais, mesmo sendo, também, as mesmas, 

                                                 
8Isto nos conduz a idéia de Espaço Dinâmico e reflexo das mutações na realidade econômica e social. 
9Adere-se aqui à afirmação acerca da influência do modo de produção capitalista sobre a forma de produção e 
reprodução social, fazendo com que o espaço reflita as mutações sócio-econômicas. Assim, a idéia de um espaço 
receptáculo das transformações sociais, políticas e econômicas aumenta a aceitação da definição de Espaço 
reprodutor das mutações sociais e produtivas motivadas pelo capital.   
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elementos ativos dentro do Espaço vivido, alicerçando o sentido de um espaço influente e não 

influenciado pelas transformações da ação social10. 

Outra concepção de Milton Santos afirma que Espaço passa, também, a ser entendido 

como “espaço relativo ao tempo”, ou melhor, Espaço temporal, que é receptáculo das 

temporalidades (artificiais ou sociais) implantadas pelo modo de produção capitalista.  

Sob rótulo de Espaço Temporal e Material, o Espaço é imbuído da temporalidade das 

formas e dos modos de produção, constituindo-se, também, num signo dialético, repleto de 

sentido crítico, onde é possível perceber as forças que estão em constante conflito. Isto 

demonstra que o Espaço “se organiza conforme um jogo dialético entre forças de 

concentração e dispersão” (SANTOS, 2005, p.91).  

Considera-se que o “espaço tem um papel privilegiado, à medida que ele cristaliza os 

momentos anteriores e é o lugar de encontro entre o passado e o futuro, mediante as relações 

sociais do presente que nele se realizam”. (SANTOS, 2005, p.120) 

O Espaço reproduz a temporalidade social acima de tudo. Como tal, ele exibe as 

transformações na estrutura produtiva, oriunda da temporalidade social.  

O Espaço é o ponto de encontro entre o passado e o futuro, onde as forças opostas 

(capital e trabalho) encontram terreno propício à luta pela posse ou controle do excedente. 

Além disso, acrescenta-se que o Espaço é o “campo” de manifestação da temporalidade 

econômica e social que se destina refletir a oposição ou luta entre o capital e o trabalho, ou 

melhor, entre o trabalhador e o capitalismo no tempo presente.  

Certamente, o Espaço definido por Milton Santos é entendido por um teatro de fluxos 

com diferentes “níveis, intensidades e orientações”. Como conseqüência, o Espaço passa a 

explicitar os fluxos hegemônicos (fluxos mais rápidos e eficazes) e fluxos mais lentos. Como 

espaço de fluxos, o Espaço passa a ser o novo afã do subsistema econômico-produtivo 

constituído no Espaço Global, que é a “totalidade sobre o controle do capital”, participando, 

neste caso, de um subsistema de “objetos dotados de nível superior de tecnicidade e de ações 

marcadas por nível superior de intencionalidade e racionalidade”. (SANTOS, 2005, p.121) 

As afirmações de Santos (2002, p.40a), conduzem à observação do Espaço como um 

“ente material” composto por objetos técnicos11. A partir disso, defende-se a idéia de que o 

Espaço é um conjunto de objetos técnicos que estão organizados e utilizados segundo uma 

lógica.  O Espaço, ou seja, um conjunto de objetos artificiais, segue a “lógica da instalação 
                                                 
10“Nesse período, as forças de concentração são poderosas, mas as de dispersão são igualmente importantes”. 
(SANTOS, 2005, p.91) 
11“É o espaço que redefine os objetos técnicos, apesar de suas vocações originais, ao incluí-los num conjunto 
coerente onde a contigüidade obriga a agir em conjunto e solidariamente”. (SANTOS, 2002, p.40b) 
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das coisas e da realização das ações [que] se confunde com a lógica da história, à qual o 

espaço assegura a continuidade”. O Espaço é o local da continuidade existencial de objetos 

técnicos e artificiais criados de acordo com uma lógica, a qual, também, alia-se à lógica 

capitalista.  

Como fruto de uma conjunção das artificialidades (dos objetos técnicos), o Espaço 

aparece como “[...] um conjunto indissociável de que participam de um lado, certo arranjo de 

objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os 

anima, ou seja, a sociedade em movimento”. (SANTOS, 1992, p.26b) 

Entretanto, surge mais uma consideração sobre o conceito de Espaço: “O espaço não é 

nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão a realidade relacional: coisas e relações 

juntas” (SANTOS, 1992, p.26a). Reconhece-se que o Espaço é algo material, ou seja, “o 

espaço seria a existência” (SANTOS, 1992, p.27). Esta existência é algo procedente das 

“coisas e relações” tomadas conjuntamente. Por isso, o Espaço vivido é a existência mútua 

das coisas e relações tomadas de forma conjunta.  

A partir das “relações e coisas”, que compõem o Espaço, descobre-se que: “O espaço é 

um sistema de valores, que se transformam [segundo a existência mútua de coisas e relações] 

permanentemente” (SANTOS, 1992, p.104). Como resultado,  

 

O espaço, uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através do seu uso, é 
um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função do valor que a 
sociedade, em um dado momento, atribui a cada pedaço de matéria [...]. 
[...] 
O espaço constitui a matriz sobre a qual as novas ações substituem as ações 
passadas.  
[...] 
O espaço é a síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as formas 
espaciais. Mas a contradição principal é entre a sociedade [sob o lócus do 
poder do capital] e o espaço [composto por coisas ou recursos naturais], 
entre um presente invasor e ubíquo que nunca se realiza completamente, e 
um presente localizado, que também é passado objetivado nas formas 
sociais e nas formas geográficas encontradas. (SANTOS, 2002, p.109a) 
 

É possível estabelecer uma afirmação sobre o Espaço que o considere composto de 

objetos, os quais sofrem ações da sociedade ou, desta forma, do modo de produção capitalista. 

Por isso, 

 

[...], o espaço, é, antes do mais, especificação do todo social, um aspecto 
particular da sociedade global. A produção em geral, a sociedade em geral, 
não são mais que um real abstrato, o real concreto sendo uma ação, relação 
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ou produção específicas, cuja historicidade, isto é, cuja realização concreta 
somente pode dar-se no espaço. (SANTOS, 1979, p.122) 
  

De acordo com Santos (1979, p.112a), o Espaço é diferenciado por “sua carga de 

capital” e “pelo produto que [se] [cria] e pelo lucro que [se] [engendra] e, em última análise, 

por seu desigual poder de atrair o capital”. Na verdade, o Espaço é um conjunto de objetos 

artificiais e ações planejadas para atender a efetivação do lucro ou aumento da carga de 

acumulação de capital de maneira desigual.  

Aparentemente, uma outra definição importante de Espaço é desenvolvida por Santos 

através da seguinte consideração: “[...] O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja 

aceleração é desigual” (SANTOS, 1979, p.112b). De outro modo, “[...] o espaço não é 

considerado como uma estrutura ou instância dotada de autonomia relativa [...] pelo fato de 

ser um reflexo das outras estruturas ou subsistemas ou instâncias, cujos dados, ele, o espaço, 

sintetiza” (SANTOS, 1979, p.112c).  

Consideravelmente, o Espaço é uma arena ou anfiteatro onde as forças do Capital e do 

Trabalho confrontam-se, objetivando o controle pela reprodução espacial do valor. O Espaço 

sintetiza as contradições internas da sociedade e da economia, imprimindo-as na sua própria 

estrutura existencial, através dos novos objetos artificiais e das novas ações planejadas.  

 

 

3.2.2. O Espaço Social e o Espaço Controlado pelo Capital  

 

 

O Espaço, sobre a ótica de Milton Santos, é um conjunto indissociado de objetos e 

ações, precisamente direcionados às estruturas social e econômica. Mas o Espaço também 

passa por outras elucidações conceituais que abrangem outras formas significativas para sua 

definição, a saber: o Espaço Social e o Espaço Apropriado pelo Modo de Produção 

Capitalista, ou Espaço do Capital. Estas três esferas conceituais são determinantes do 

entendimento conceito aqui expresso, constituindo uma visão tridimensional sobre a definição 

de Espaço. A visão tridimensional sobre o conceito de Espaço é aquela que abrange as 

relações espaço-homem, espaço-sociedade e espaço-capital. É, também, esta 

tridimensionalidade o alicerce para a compreensão da amplitude teórica da categoria Espaço.  

Por conseguinte, o que significa Espaço Social? Como se caracteriza o Espaço 

Apropriado pelo Modo Capitalista de Produção?  
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3.2.3. O Espaço Social: O Local de Reprodução da Vida Social 

 

 

O Espaço Social é apenas resultado da concretização da ação do homem sobre o meio. 

Assim, a ação humana inscreve no Espaço a sua impressão12. Há a efetivação da inter-relação 

homem/meio, onde as impressões humanas (artificialidades) são expressas sobre 

materialidade do Espaço, transformando-o. Por isso, o homem passa a ser visto como um ente 

transformador da realidade espacial, que concretiza suas marcas culturais, produtivas e 

sociais.  

Entretanto, se a ação humana é a responsável pelas impressões sobre o Espaço, o 

conceito de Espaço Social pode, de tal forma, relacionar-se com a idéia de Espaço 

Socialmente Construído.  

O Espaço Social é a realização das impressões da vida social. Constitui-se num conjunto 

de marcas artificiais da sociedade sobre a natureza. Significa que a sociedade expressa sua 

artificialidade sobre o Espaço. Tal artificial é o indício de que a vida social é a responsável 

pela imposição de novas formas-objetos materiais (casas, pontes, etc.) sobre o Espaço.  

O Espaço Social assume o papel de sujeito paciente (sofre a ação) da imposição artificial 

da sociedade. As cidades e as primeiras comunidades são amplamente artificialidades da vida 

social. A interferência da sociedade sobre a materialidade natureza-espaço traduz-se na 

concretização do intento transformador da sociedade. O Espaço Social é, também, a forma de 

realização material e espacial da sociedade. 

De tal forma, surge a definição clara sobre Espaço Social que o reconhece, também, 

como um conjunto de materialidades (estradas, pontes, etc.) que expressam forma-conteúdo 

para a reprodução das relações sociais e produtivas. De acordo com Lefebvre (1976, p.30), o 

Espaço Social é um produto social comprovável e depende, antes de tudo, do contraste e da 

descrição empírica da sociedade (idealização das artificialidades e sua adaptação ao meio 

geográfico).  

Entende-se, também, que o Espaço Social é conseqüência da divisão social do trabalho. 

Desta forma, o Espaço Social é o ponto de reunião dos objetos produzidos, ou seja, ponto de 

efetivação (concretização) das coisas que ocupa a totalidade espacial (florestas, etc.) e seus 

subconjuntos artificiais (fazendas, estradas, plantações, etc.), efetuando-se de forma objetiva e 

funcional através da vida social.  

                                                 
12Tais impressões são formas artificializadas que o homem concebe sobre o meio (espaço). 
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O Espaço Social é um espaço específico, pois é qualificado como foco de implantação 

de artificialidades da sociedade ou corresponde a um meio geográfico sobre o qual uma 

determinada sociedade manifesta tanto seus conflitos como contradições (LEFEBVRE, 1972, 

p.42). O sentido conceitual de Espaço Social é símbolo da reprodução e permanente fator de 

representatividade do modo social de produção e de suas contradições (Sociedade, Capital e 

Trabalho).  

Deste modo, o Espaço Social é o local sobre o qual se constrói a dialética sócio-espacial. 

De acordo com Moreira (2002, p.27-28), o Espaço Social pode ser, primordialmente, uma 

estrutura de atuação espacial da sociedade, ou seja, é produto da necessidade de 

transformação e experiência de reprodução das relações sociais.  

Resultante da evolução nas relações sociais, o Espaço Social é a concretização da 

implantação das atitudes produtivas da sociedade. Daí passa a ser entendido como Espaço 

Socialmente Construído. Por isso, o Espaço Social “é a sociedade vista [através de] sua 

expressão material visível [o Espaço Transformado]”. O Espaço Social é o reflexo das 

artificialidades concebidas pela sociedade, reproduzindo-se como produto social e histórico. 

(MOREIRA, 2002, p. 29) 

Sendo assim, “o espaço aparece como obra histórica que se produz [e se reproduz], 

continuamente a partir das contradições inerentes à sociedade, produzidas com base em 

relações sociais [...]” (MOREIRA, 2002, 38). As relações sociais de produção são refletidas 

no Espaço, dando os contornos necessários à transformação da estrutura sócio-espacial. O 

Espaço Social passa a ser resultado das relações próprias da vida social, ou melhor, reflexo 

das contradições derivadas do modo de produção social, mediante ação do trabalho 

socialmente materializado na mercadoria.  

Para Santos (1992, p.27), o Espaço Social é a sociedade tida como “expressão material 

visível”. Desta feita, o sentido dado ao Espaço Social é a mesma visão conceitual sobre a 

interferência transformadora da sociedade como essência, da qual o Espaço torna-se aparência 

(MOREIRA, 2002, p.30). Isto torna o Espaço Social produto social. (MOREIRA, 2002, p.39) 

Santos defende que o Espaço Social, como qualquer outra estrutura social, é um reflexo 

da sociedade e sua “conseqüente distribuição sobre o território” (SANTOS, 2004, p.181). 

Resultante disso, considera-se que “[...] o espaço é apenas um fator social, um fenômeno 

concreto que se impõe a todos os membros da sociedade, sem, todavia, impor-se à [existência 

da] sociedade em si mesma”. (SANTOS, 2004, p.185) 

O Espaço Social, sendo ele o próprio Espaço socializado, torna-se reflexo e condição 

das práticas sociais, ou seja, é a expressão da própria formação produtiva da sociedade 
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(ACSELRAD, 2002, p.46). O Espaço Social é, também, um espaço social construído 

(ACSELRAD, 2002, p.48). Compreende-se que “o espaço aparece como obra histórica que se 

produz, continuamente a partir das contradições inerentes à sociedade, produzidos com base 

em relações sociais”. (MOREIRA, 2002, p.58)  

O Espaço Geográfico Social aparece como obra histórica do processo social de 

produção (SANTOS, 2004, p.188). Desta feita, o Espaço Social é o próprio ambiente de 

concretização das relações sociais de produção. Assim, é possível perceber que a existência de 

um Espaço Social onde as relações sociais de produção tornam-se perceptíveis, devido às 

transformações produtivas que incorrem sobre a estrutura espacial. Assim, o Espaço Social é 

campo histórico do processo produtivo social que transforma a estrutura espacial.  

O Espaço, sob forma de Espaço Social, é considerado como “paisagem animada pela 

sociedade”, tornando-se a “materialização da relação sociedade-natureza”. Assim, há um 

direcionamento transformador da estrutura especial impulsionado pela relação dialética 

sociedade-espaço. O Espaço Social é o espaço animado pela sociedade, sendo o local da 

relação ambígua entre a sociedade e a natureza. (ACSELRAD, 2002, p.58) 

O Espaço Social torna-se, pois, dinamizado pelo conteúdo transformador da vida social, 

ou seja, o espaço dinamizado pelas relações estabelecidas na vida em sociedade, estando 

assim suscetível às transformações no âmago da forma produtiva social. 

O Espaço Social é, também, um campo de forças, onde os agentes sociais demarcam a 

sua posição relativa, suas relações interpessoais, econômicas e produtivas. É, pois, o Espaço 

Social o campo de concretização das relações empreendidas pelos agentes sociais, sendo 

materializados na própria estrutura espacial, através da reprodução de ações e de objetos. O 

Espaço Social é o Espaço transformado pelas relações sócio-produtivas, criadoras de 

artificiadades13 e (re)organizadoras.  

O Espaço Social é reflexo das diferenças, dos conflitos e das mudanças motivadas pela 

sociedade. Da mesma forma, é animado pelas transformações impostas pelas relações sociais 

de produção. Consequentemente, o Espaço Social apresenta-se como espaço de realização das 

artificialidades oriundas das práticas produtivo-sociais.  

 

 

 

 

                                                 
13Artificialidades, neste caso são objetos e ações estranhos ao modo de vida social anterior e ao próprio Espaço. 
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3.2.4. O Espaço Geográfico sob o imperativo do Capital 

 

 

As necessidades do sistema produtivo e econômico vigente - neste caso o sistema 

produtivo-econômico Capitalista - tornam-se condição histórica de conformação das forças 

produtivas sobre o Espaço. Assim, concebe-se a idéia de Espaço Controlado pelo 

Capitalismo, ou seja, o Espaço Emerso no Modo Capitalista de Produção, seguindo, pois, a 

tendência global de extração do excedente espacial que é a base do sustento do Sistema 

Capitalista. 

Assim, o Espaço Controlado pelo Capitalismo é o espaço das desigualdades entre os que 

produzem (trabalhadores) e os que expropriam (patrões ou empresários). O Espaço 

Controlado torna-se a simbologia da confrontação entre o Capital e o Trabalho.  

Por conseguinte, o Espaço Controlado pelo Capitalismo pode ser definido, também, 

como conteúdo de um plano, contido dentro do campo de forças do Capital. Sob tal condição, 

o Espaço Controlado é tido, relativamente, como Espaço Econômico, inserindo-se num 

contexto de atuação de forças econômicas de expropriação oriundas do controle espacial do 

Capitalismo, as quais submetem o excedente social produzido no Espaço, estabelecendo o 

controle total do próprio Espaço, dentro de uma lógica de utilização e de dominação espacial 

voltada à continuidade do processo de acumulação do Capital.  

O Espaço Controlado é o espaço submetido a uma decisão: a decisão da continuidade do 

processo de apropriação do excedente espacial pelo Capital. O Espaço Controlado pelo 

Capital está sob o controle decisório do capital, não abrindo campo para que os trabalhadores 

possam a colher, espacialmente, os frutos das horas de trabalho necessárias à produção de um 

bem ou mercadoria.  

Contundentemente, o Espaço Controlado pelo Capitalismo é reflexo do processo 

exploratório dos que detêm o controle dos meios de produção e da extração do excedente 

sobre os que produzem, verdadeiramente, o excedente.  

O Espaço Controlado é um objeto de apropriação. Não pode ser definido como Espaço 

Determinante - como prega o dogma do Determinismo - mas como determinado segundo uma 

lógica que é definida pelas esferas público-privado, conformando-se como Espaço Controlado 

pelas novas práticas sócio-produtivas inerentes ao Modo Capitalista de Produção.  

De acordo com Moreira (2002, p.58), o Espaço Controlado pelo Capitalismo é “produto 

de um bloco histórico dominado por um esquema de regulação, sendo fruto de um ato da 

superestrutura”. De igual modo, o Espaço Controle pelo Capital converte-se em objeto de 
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dominação da Superestrutura14, assumindo forma de uma materialidade, sob controle imediato 

do processo expropriatório do Capital.  

Consequentemente, o conceito econômico de Espaço Controlado pode ser     

desenvolvido, seguindo a idéia de conteúdo de um plano, conteúdo sob a abrangência de um 

campo de forças impulsionadas pelo modo capitalista de produção ou um conjunto 

homogêneo. Desta feita, o Espaço Controlado pelo Capitalismo assume forma moldada 

segundo a lógica da expansão produtiva alicerçada ou inserida pelo Capital15. O Espaço 

Controlado constitui-se num “espaço” submetido à decisão produtiva (à decisão produtiva 

capitalista). (MOREIRA, 2002, p.78) 

O Espaço Controlado pelo Capital é um produto histórico sob o domínio direto (ou 

indireto)16 do modo de produção capitalista.  Assim sendo, está relegado ao controle do 

processo de extração especial do excedente. Tal forma de extração contribui para o controle 

do Espaço, transformando-o segundo a lógica ou necessidade de acumulação de capital. 

Como tal, a sua definição traduz-se na transformação e no uso do Espaço no processo de 

criação e expropriação do valor. (SANTOS, 2005, p.58) 

O Espaço Controlado pelo Capitalismo é também coadjuvante no processo de 

transformação sócio-produtiva. Não é, pois, um determinante das mudanças na estrutura 

social e econômica, mas é o espelho das desigualdades sócio-produtivas geradas pelo próprio 

modo de produção capitalista. Assim o espaço dominado está incluso no processo de 

transformação da estrutura sócio-produtiva pelo capitalismo. Tais transformações são 

oriundas da ampliação do controle capitalista do excedente produzido espacialmente. 

(SANTOS, 1979, p.208) 

De tal modo, defende-se a idéia de que o Espaço Controlado é analisado por intermédio 

da reconstrução histórica de sua produção e transformação pelos processos produtivos da 

sociedade. Ademais, o processo de criação e reprodução do excedente, do qual participa o 

Espaço Controlado, é assumido pela luta de classes criada pelo próprio processo produtivo17 

(SANTOS, 1979, p.214).  

                                                 
14Superestrutura, para Karl Marx, é estrutura representada pelo predomínio do capitalismo (domínio da base 
econômica) sobre os fenômenos sociais mais amplos, inclusive na esfera política e ideológica. Tal fato concebe 
ao capitalismo o aporte de superestrutura. (SANDRONI, 1989, p.303) 
15É o caso da especialização produtiva representada pelo emprego massivo de recursos financeiros e tecnologia, 
porém que promove a dependência financeiro-tecnológica. 
16Entende-se como domínio indireto do Espaço pelo Capitalismo quando ocorre a introdução do modo de 
produção e do processo de expropriação alicerçados ou travestidos de ações governamentais.  
17Trata-se, pois, da confrontação entre o capital e o trabalho traduzido, historicamente, como luta de 
classes.produção e do processo de expropriação alicerçados ou travestidos de ações governamentais. 
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O Espaço Controlado pelo Capital é o Espaço inserido na lógica de reprodução do 

excedente expropriável pelo modo de produção capitalista.  O Espaço Controlado torna-se 

mundialmente solidário com o processo de transformação espacial ou com as intervenções 

simultâneas das redes de influência e de poder produtivo e inovador do capitalismo, operando 

numa multiplicidade de escalas e níveis, desde a escala mundial até a local (SANTOS, 1980, 

p.166).  

O Espaço Controlado pelo Capital constitui-se testemunha de um modo de produção, 

isto é, torna-se testemunha do abrangente controle capitalista sobre as estruturas sócio-

produtivas e sócio-espaciais. (SANTO, 1980, p.138) 

Fundamentalmente, Lefebvre (1976, 40) discorre que o Espaço Controlado constitui-se 

local de concretização das necessidades de produção globalizada, provenientes do processo de 

geração espacial do valor encabeçada pelo Capitalismo. O Espaço Controlado pelo 

Capitalismo torna-se freqüentemente reprodutor das formas sócio-produtivas provindas do 

Modo Capitalista de Produção. Em síntese, o Espaço Controlado pelo Capital depende de uma 

lógica preexistente, superior e absoluta18. (LEFEBVRE, 1976, p.41a) 

Como conceito de Espaço Controlado pelo Capitalismo entende-se o Espaço subsumido 

à lógica de acumulação de capital nos circuitos espaciais das relações sócio-produtivas 

pautadas na produção do excedente capitável pelas empresas (pelos capitalistas). (SANTOS, 

2002, p.214) 

O Espaço Controlado pelo Capitalismo é fruto das contradições presentes durante o 

controle do Modo de Produção capitalista sobre as estruturas sócio-produtivo-espaciais. 

Portanto, percebe-se que a conceituação de Espaço Controlado pelo Capitalismo vai além do 

conceito de Espaço Social, pois o Espaço Controlado pelo Capital é o Espaço Social e o 

Espaço Econômico, na sua totalidade, controlados pelo Modo de Produção Capitalista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18“Ora el espacio depende de uma lógica preexistente, superior y absoluta [...]”.* 
*“Ora o espaço depende de uma lógica preexistente, superior e absoluta [...]”. 
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3.2.5. O Espaço Rural: Campo de Concretização da Produção Agrícola 
 

 

O Espaço Rural19 é o ambiente da produção agrícola. Dentro das afirmações de Dollfus 

(1991, p.70), o Espaço Rural é o campo, o próprio ambiente agrícola. Constitui domínio das 

atividades agrícolas.  

O Espaço Rural está associado às variações climáticas independentes do grau de 

desenvolvimento da agricultura. Obedece ao ritmo das estações e a diferenciações técnico-

produtivas e de solo. (DOLLFUS, 1991, p.71a) 

Da mesma forma, Dollfus (1991, p.77) menciona que o Espaço Rural é muito menos 

diferenciado. O Espaço Rural corresponde aquilo que não é urbano, definindo-se a partir de 

carências infra-estruturais e não de suas próprias características físicas ou ambientais. Além 

disso, o Espaço Rural é definido pela influência dos poderes municipais, constituindo-se área 

de interesse fiscal (MARQUES, 2002, p.97).  

De tal forma, há características específicas associadas ao entendimento sobre o Espaço 

Rural. As caracterizações do Espaço Rural resumem-se na relação direta com as condições 

físico-biológicas do meio agrícola. Quando se observa o Espaço Rural, deve-se verificar não 

somente o Espaço dentro das suas especificidades físicas, mas também dentro das suas 

especificidades sociais, produtivas, além da sua importância econômica para a sociedade.  

O Espaço Rural é uma gama de relações e articulações proposta pelo convívio 

socioeconômico e produtivo do agente agrícola (o agricultor) com o meio ambiente. A relação 

sócio-econômico-ambiental pauta-se na atuação direta do agricultor sobre o Espaço Rural. As 

relações econômicas e produtivas são ações e objetos que atuam sobre os recursos ambientais 

ou sobre o próprio solo como fator principal de obtenção do produto sócio-espacial20. 

O Espaço Rural não somente é caracterizado pelos aportes físico-ambientais, mas 

também é explicitado pelos objetos criados pela lógica de dominação do Modo Capitalista de 

Produção e pelas Políticas Públicas. A organização e produção do Espaço Rural passam a ser 

decorrência das ações políticas e da influência do capitalismo sobre os recursos sócio-

ambientais.  Ao ser transformado pelo sistema capitalista, o Espaço Rural não se distancia da 

forma produtiva agrícola, mas assume uma nova dinâmica e funcionalidade dentro da 

estrutura econômica e social: é local do processo de produção do excedente agrícola somente.  

                                                 
19Refiro-me, num primeiro instante, ao Espaço Rural como unidade material de efetivação da produção agrícola. 
Ademais, substituo o termo Espaço Agrário por Espaço Rural preliminarmente. 
20O produto sócio–espacial rural é o produto gerado no espaço através da divisão social do trabalho. 
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O Espaço Rural é transformado pelo capital com o intuito de produzir mais mais-valia, 

desmotivando a autonomia do agricultor e do próprio Espaço, com o intuito de preservar o 

predomínio do Modo de Produção Capitalista.  

O tratamento dado ao Espaço Rural, tratando-o como lugar de concentração de recursos 

naturais, pode ser verdadeiro quando se pensa na formação de exploração capitalista dos 

recursos (recursos naturais) necessários para a produção, que estão efetivamente localizados e 

concentrados no Espaço Rural. (GONÇALVES & PAIVA, 2004, p. 01a) 

Quando se trata do processo de ocupação capitalista do meio rural e da transformação do 

Espaço Rural legítimo, observam-se as propostas capitalistas para a metamorfose do rural 

através da intrusão de uma nova infra-estrutura21 para o contexto rural, estranha ao modo 

típico de produção dos agricultores, que os sujeita à dependência financeira. Isso decorre de 

um esvaziamento significativo das mobilizações autônomas dos agricultores, relativo ao 

Espaço Rural. (GONÇALVES & PAIVA, 2004, p. 01b) 

A exploração do Espaço Rural pela Agricultura Capitalista constitui mais uma 

“pilhagem” do que algo que seja “seriamente” “cultivado” a benefício do próprio agricultor. 

Os atores do Espaço Rural, os agricultores, “mesmo sem os recursos da moderna indústria, 

são capazes de trabalhos que se destacam na ocupação dos solos para a agricultura” 

(GONÇALVES & PAIVA, 2004, p. 01b).  

Dentro do Espaço Rural, o agricultor familiar típico estaria em “vias de 

desaparecimento” devido às mudanças impostas pelo modo capitalista de produção, que cada 

vez insere mais tecnologia e abre espaço para a precarização das condições de reprodução do 

agricultor familiar, devido a necessidade de venda da sua força de trabalho para saldar as 

dívidas nos bancos oficiais, tornando-os “mais parecidos com os operários que necessitavam 

vender sua força de trabalho”. (GONÇALVES & PAIVA, 2004, p. 9b) 

O capitalismo transforma o Espaço Rural, implantando a lógica de expropriação e 

acumulação sobre a sociedade e sobre os objetos agrícolas (áreas de cultivo), implementando, 

assim, uma apropriação ininterrupta do excedente gerado no Espaço. O Capital dinamiza as 

novas redes de poder econômico sobre o Espaço Rural, apropriando-se do excedente 

produzido, criando condições para a existência de novas relações estranhas ao Espaço e às 

Comunidades rurais. (GONÇALVES & PAIVA, 2004, p. 12b) 

                                                 
21A nova infra-estrutura é composta pelos avanços técnico-produtivos e pela modificação na forma de preparação 
das áreas de cultivos através das novas técnicas de cultivo pelos agentes extensionistas. 
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O Espaço Rural é uma totalidade composta por objetos e ações sociais sob o controle 

capitalista. Neste caso, o Espaço Rural é um “todo composto por relações sociais de 

produção”, onde os atores (o Estado, o Capital e os agricultores) recriam objetos e 

reconfiguram o seu entorno de acordo com seus reais interesses (SANTOS, 2002, p.60-62). 

Para Santos (2002, p.63a), o Espaço (neste caso o Espaço Rural) é constituído por um 

conjunto “indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas 

de ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá”.  

O Espaço Rural constitui-se “hoje num sistema de objetos cada vez mais artificiais, 

povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidades, cada vez mais 

tendentes a fins estranhos ao lugar e as seus habitantes” (SANTOS, 2002, p.63b).  

As relações de trabalho e as mudanças implantadas pelos novos objetos artificiais 

(pontes, estradas, etc.) promovem uma transformação mais contundente no Espaço Rural, 

originando um novo arranjo espacial, que o torna diferente do seu estágio anterior. Neste caso, 

as transformações são permanentes, ou seja, não possibilitam o retorno ao estágio primário, 

isto é, anterior à nova configuração espacial.  

Por conseguinte, entende-se a materialidade do Espaço Rural como “[...] um presente, 

uma construção horizontal, uma situação única” (SANTOS, 2002, p.103). Ainda mais que o 

Espaço Rural é resultante, segundo Santos, da “intrusão da sociedade” nas formas objetos. 

Como conseqüência, os objetos não mudam de lugar e de função (significado e valor 

sistêmico)22.  

A introdução das relações sociais de produção torna o Espaço Rural mais diversificado e 

seus objetos novos convenientes à demanda da sociedade e constantemente modificados, 

assumindo, no próprio lugar, novas funções pelo capitalismo.  

A sociedade utiliza, no estágio presente de produção capitalista do Espaço Rural, os 

objetos recém-criados para transformação do espaço vivido ou, mesmo, do espaço de 

reprodução da força de trabalho, abrindo perspectivas modernizantes para a constituição de 

novos objetos para o processo futuro de recriação espacial do valor: “o espaço é um sistema 

de valores, que se transforma permanentemente” (SANTOS, 1992, p.104a).  

Tal fato traz à tona o sentido existencial (material) dos objetos novos constitutivos do 

Espaço Rural (novas áreas de plantio para agricultura especializada, armazém, áreas de 

irrigação, etc.) que são oriundos do processo histórico de produção capitalista, que delimita ou 

                                                 
22Os objetos não mudam de lugar e de função (significado e valor sistêmico), ou seja, os objetos não perdem seu 
significado como elementos transformadores do Espaço Rural e nem seu valor como elemento formador do 
excedente social. 
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promove a metamorfose do próprio espaço vivido e dos seus atores. Como tais objetos são 

originários de um determinado processo produtivo ou modo de produção histórico 

(capitalista), pode-se entender que os tais são provenientes da técnica. 

Ademais, para Santos, o Espaço Rural é a sociedade (sociedade sob a lógica produtiva 

capitalista) e constitui-se matriz, na qual as novas ações substituem as ações passadas. 

Conseqüentemente,  

 

O espaço, uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através do seu uso, é 
um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função do valor que a 
sociedade, em um dado momento, atribui a cada pedaço de matéria, isto é, 
cada fração da paisagem. (SANTOS, 2002, p.104b) 
 

O Espaço Rural não pode ser visto e compreendido segundo a lógica existencial dos 

objetos. Este é compreendido, mas pela “vida que o anima” a qual está alicerçada na 

pragmática (na fórmula) capitalista. Desta forma o Espaço Rural é: 

 

[...] síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as formas 
espaciais. Mas a contradição principal é entre sociedade [sociedade 
capitalista] e espaço, entre um presente invasor e ubíquo que nunca se 
realiza completamente, e um presente localizado, que também é passado 
objetivado nas formas sociais e nas formas geográficas encontradas. 
(SANTOS, 2002, p.109) 

 

De acordo com as considerações acima expostas, Santos defende a hipótese que, quando 

a sociedade age sobre o espaço, não o faz sobre os objetos “como realidade física”, mas sim 

nos objetos “como realidades sociais” já contidos num processo de valorização e sujeitos às 

imposições do Capital. Para tal fim, as ações sociais se dão sobre os objetos, dotando-os da 

presença humana. Assim, tais ações humanas são dirigidas pela lógica capitalista durante o 

processo de transformação do Espaço Rural, passando a representar a mutação dos objetos do 

passado pela ação presente da sociedade mediante trabalho humano. O trabalho humano, 

neste caso, resulta na corporificação do valor de uso e sua transposição em valor de troca que 

se traduz na extração do excedente produzido no Espaço Rural.  

A dominação do Espaço Rural pelo Modo de Produção Capitalista promove a 

transformação da sociedade e dos objetos de forma contínua, pois a apropriação dos meios de 

geração espacial do valor pelo Capital altera os objetos e as ações locais, impondo novos 

objetos e ações imbuídas de uma essência (forma) estranha aos tratos agrícolas tradicionais da 
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sociedade rural e ao próprio espaço. Como resultado, o Espaço sofre os impactos das forças 

externas (do Capital) em todos os processos. (SANTOS, 2005, p.45) 

O espaço de acumulação capitalista é contraposto ao “espaço do camponês” (ou melhor, 

ao espaço do agricultor familiar)23 (MARQUES, 2004, p.146). O Espaço Rural está debaixo 

da tutela do capitalismo ao assumir a funcionalidade de fonte de produção do excedente e 

núcleo de redefinição ou de implantação dos objetos novos pelo Modo de Produção 

Capitalista.  

O Espaço Rural “entra na troca, torna-se mercadoria; áreas antes desocupadas entram na 

comercialização [...]” (CARLOS, 1996, p.125). Então, o Espaço Rural não mais é um 

elemento in natura, convertendo-se em forma materializada e artificializada por objetos e pela 

vida social, que se transforma mediante a introdução do processo de acumulação espacial do 

Capital. 

Por conseguinte,  

 

No processo de valorização produtiva do espaço, é necessário que se 
viabilize a reprodução das condições de produção [capitalista]. Isto implica 
em práticas especialmente localizadas, via de regra efetivadas pelo Estado 
ou pelas grandes e complexas corporações. Tais práticas, como as 
anteriormente analisadas, constituem ingredientes da gestão do território. 
(CORRÊA, 2005, p.42) 

 

O Espaço Rural é propriedade do capital e a sua remodelação está subserviente às 

necessidades do capitalismo. Para Elias (2003, p.62), a mudança produtiva possui ampla 

relação com as transformações sociais e especiais que se traduz na (re)produção das condições 

materiais (objetos e ações) determinantes da metamorfose do Espaço Rural com pontos 

territoriais relevantes à reprodução de Capital. Devido a isto,  

 

Tais fatos [acerca da reprodução do Espaço Agrário] corroboram a 
afirmativa de que as transformações da agropecuária acontecem de forma 
seletiva, ensejando [espacialmente] um processo heterogêneo, em áreas 
especialmente restritas, especializadas em determinados produtos, (...), o 
que promove o avanço do capitalismo no campo, mas deixa à margem a 
maior parte da população rural e do espaço agrário, aumentando a pobreza e 
os espaços em processo de degradação ambiental. (ELIAS, 2003, p.64) 

 

                                                 
23Substitui-se, desta forma, o termo espaço do camponês por espaço do agricultor, convergindo a terminologia 
presente nas obras de marxistas como Kautski, Chayanov com o intuito de adaptá-lo ao contexto brasileiro. O 
termo camponês deve-se ser empregado, em profundidade, a forma de produtor rural europeu; enquanto que o 
termo agricultor está mais próximo da figura do produtor rural brasileiro. 
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Lefebvre (1976) desvenda a verdadeira face da atuação capitalista sobre a produção do 

Espaço (desta forma, pode-se convergir o entendimento das ações do Capital sobre o Espaço 

Rural): “La produción del espacio no puede producir más que espacio diferencial. Ello, 

debido a que su reducción, la que afecta a sus posibilidades, desemboca en el espacio 

homogêneo...”24. (LEFEBVRE, 1976, p.126) 

Ademais, dentro do Espaço Rural, há vários espaços segmentados e compatíveis com os 

interesses da lógica capitalista. Porém, a lógica capitalista promove o processo de dominação 

do Espaço Rural, unindo todos os territórios rurais do Espaço dentro de uma mesma lógica: a 

lógica capitalista. 

O significado do Espaço Rural vai muito além da localização da produção agrícola. O 

Espaço Rural não é, somente, um conjunto de recursos (ambientais, sociais e produtivos) 

destinados à agricultura. O Espaço Rural se constitui elemento subordinado à lógica 

capitalista.   

 

 

3.3. O Estado: Uma Categoria Representante do Modo Capitalista de Produção 

 

 

O Estado é o ator social25 que determina as ações políticas sobre a estrutura sócio-

espacial. Neste caso, as ações do Estado sobre o Espaço Geográfico e sobre a Sociedade são 

concretizadas através das Políticas Públicas, abrindo campo para a sua concepção como 

elemento a serviço do processo de acumulação de excedente.  

O Estado pode ser visto como: “[O ator social que] tem uma presença constitutiva e 

reprodutiva das relações de produção sob o capitalismo” (MOLLO, 2001, p.4a). Passa a ser o 

porta-voz das relações de produção ou reprodução do excedente gerado no Espaço 

Geográfico. O “Estado é visto como fruto de seu comprometimento com a reprodução do 

capital” (MOLLO, 2001, p.4b).  

Para Mollo (2001, p.4c) o Estado assume uma função de representante do Capital, sendo 

o mesmo arquiteto e realizador das ações intervencionistas ou, até mesmo, empreendedor das 

formas de atuação capitalista sobre a Sociedade, criando-se novos objetos e ações artificiais 

que satisfazem ao processo de acumulação.  
                                                 
24“A produção do espaço não pode produzir mais que espaço diferencial. Ele, devido ao que se reduz e ao que 
afeta, em suas possibilidades, desemboca em espaço homogêneo”. 
25 O Estado torna-se ator social quando participa da forma de construção da Sociedade como uma das suas 
instituições primordiais. 
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Bobbio (1979, p.29) afirma que Marx propaga a concepção de Estado como apenas um 

instrumental do capitalismo, sendo, a priori, que: “o Estado é o domínio [capitalista] da 

força”.  

O Estado é o “veículo” das classes dominantes (dos Capitalistas) para controle do 

Espaço e da vida social e das ações e dos objetos criados espacialmente, objetivando a 

realização dos interesses do processo de Acumulação Capitalista e refletindo as mudanças na 

forma de expropriação de mais-valia26 (BOBBIO, 1979, p.31-32). Tal forma de relação faz do 

Estado um instrumento indutor de medidas protecionistas para auxiliar o Capitalismo, 

desprendendo-se das reais necessidades da sociedade e das condições específicas do Espaço 

Vivido e da Sociedade. (BOBBIO, 1979, p.35) 

Para Harvey (2005, p.80), o “Estado se origina da contradição entre os interesses 

particulares e os da comunidade”, onde tal interesse está conformado dentro de uma ótica 

puramente dialética em que a oposição entre os interesses particulares (do capital) são 

contrários aos interesses da comunidade, sendo, assim, materializados na produção do Espaço 

Vivido, no qual o Estado insere suas ações espoliadoras. O Estado é definido dentro da lógica 

da luta entre os interesses particulares e os interesses da comunidade, constituindo-se num 

“signo dialético” dentro e sob o Espaço Geográfico.  

Também, o Estado é sempre portador dos interesses da classe dominante (dos 

capitalistas) tendo sua base firmada num modo particular de produção: 

 

A concepção de Estado como forma superestrutural, que possui sua base 
num modo particular de produção (neste caso, o capitalismo), é 
perfeitamente adequada para o propósito da análise teórica [do marxismo]. 
(HARVEY, 2005, p. 91) 

 

Neste caso, Harvey afirma que o Estado é reconhecido como representante indireto – 

apesar de algumas vezes vir como um simples acessório ou representante direto do 

Capitalismo - do modo produção capitalista, de quem recebe o “dever de guardião” e 

“protetor dos direitos” do Capitalismo. Para tal fato, é estruturado segundo a lógica do Modo 

Capitalista de Produção, colaborando para a inexistência de entraves deixados pelas 

intentonas populistas que almejam o apoio popular sem nenhuma objetividade para o 

capitalista. Neste contexto, está contida a compreensão do significado da categoria Estado 

                                                 
26Conceito fundamental da economia política marxista que consiste no valor do trabalho não pago ao 
trabalhador, isto é, na exploração exercida pelos capitalistas sobre seus assalariados. (Sandroni, 1989, p. 182) 
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como veículo do capital para a expropriação sócio-espacial do excedente27, não ofertando 

embargos políticos ao processo de controle capitalista do excedente gerado (HARVEY, 2005, 

p.92-93). O Estado é o promotor do desenvolvimento e o elaborador das ações que ofertam 

subsídios à continuidade do processo de expropriação de mais-valia no Espaço Geográfico e 

na sociedade.  

Segundo Moreira (2002, p.59), o Estado torna-se a estrutura de poder através de um 

“acordo compactuado” com o Capitalismo. Mas, para haver consumado este vínculo - entre o 

Estado e o Capital -, é preciso que as Políticas Públicas possam redefinir a funcionalidade das 

ações e dos objetos artificializados, criados sobre o Espaço e sobre a sociedade com o intuito 

de agirem segundo um direcionamento capitalista.   

O Estado é o garantidor ou o favorecedor da manutenção das condições de reprodução 

do excedente, que é expropriado pelo Capital. O Estado passa a ser a categoria fundamental 

para que ocorra a ação expropriatória do Capitalismo. Assim, o Estado é uma instituição 

encarregada de atuar sobre as estruturas sociais, produtivas e espaciais com vista à garantia de 

expropriação capitalista do excedente gerado. (HARVEY, 2005, p.93b) 

O Estado não se desvincula do capital, sendo um auxiliar no processo de expropriação 

do excedente através de suas medidas políticas sobre a sociedade e sobre o Espaço 

Geográfico. O Estado também é entendido como um instrumento de poder imediato do 

Capital. (HARVEY, 2005, p.93c)  

Nas considerações de David Harvey, encontram-se alguns indícios para a definição de 

Estado como instrumento político subordinado ao capital:  

 

Podemos começar a desenvolver tal entendimento básico mostrando como o 
imperativo do Estado, em relação à necessidade, preenche certas funções 
básicas, se for para o capitalismo se reproduzir como sistema contínuo. 
(HARVEY, 2005, p.82) 
 

Harvey (2005, p.83b) justifica que o Estado Capitalista28 deve ampliar e aplicar um 

sistema de leis que defendam o direito à propriedade, além de promover o amplo circuito das 

relações sociais de troca sob a égide do Capitalismo. O Estado defende, por vias legais, a 

                                                 
27O excedente é o resultado das horas trabalhadas que excede o tempo necessário para se produzir um valor de 
troca. Neste caso, constitui o valor obtido pelas horas trabalhadas que não são pagas ou revertidas ao trabalhador, 
sendo então apropriadas pelos capitalistas. 
28O Estado é expresso como Estado Capitalista por constituir uma instituição que assegura os direitos 
expropriatórios do capitalismo segundo o que define Karl Marx e Frederich Engels. 
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própria garantia, reclamada pelo Capital, de expropriação do excedente sob o lema do “livre 

mercado”29.  

Não se distancia o Estado das reivindicações legais que reconhecem o poder de domínio 

expropriatório do Capital sobre o excedente sócio-espacial. 

Evidentemente, 

  

o Estado capitalista também tem de funcionar como veículo pelo qual os 
interesses de classe dos capitalistas se expressam em todos os campos da 
produção, da circulação e da troca. Além disso, o Estado, inevitavelmente, 
envolve-se na administração de crises e age contra a tendência de queda da 
margem de lucro. o Estado precisas ser neutro, pois talvez, sob certas 
circunstâncias, seja assumido por uma fração do capital. (HARVEY, 2005, 
p.85) 

 

O Estado, sob a forma de Estado Capitalista assume a função de preservador dos 

interesses do Capitalismo. É também um instrumento de uso político-financeiro do Capital 

para garantir o retorno de lucro segundo a defesa do “livre mercado” ou do “livre comércio”. 

(HARVEY, 2005, p.86b) 

O Estado constitui-se como um “braço forte” do poder expropriatório do Capital ao 

atuar sobre a Sociedade e sobre o Espaço através de projetos de ajuste e propostas de políticas 

que agem no sentido de proteger as necessidades de promoção da acumulação do capital. 

(MOREIRA, 2002, p.59b) 

O Estado torna-se, assim, promotor de Políticas Públicas que realizam as transformações 

nas estruturas sócio-espaciais, levando em conta o auxílio ao capitalismo durante o processo 

de extração e apropriação do excedente30. (MOREIRA, 2002, p.59d) 

O Estado assume a definição de principal vetor de propostas, de instrumentos 

regulatórios e de novas articulações ou parcerias modernizadoras das atividades produtivas no 

sentido de estabelecer novas alianças com as corporações nacionais e multinacionais, 

assegurando-lhes o ganho de produtividade e os “louros” da competitividade. (MOREIRA, 

2002, p.60) 

O Estado é o elemento promotor das ações transformativas do Espaço, estando em 

sintonia com a Lógica Capitalista. Ademais, todos os meios e recursos do Estado estão 

voltados para a continuidade do processo de apropriação capitalista do valor no Espaço 

                                                 
29O Livre Mercado é a instância de desenvolvimento do livre comercio com pouca intervenção do Estado. Na 
verdade, é a liberdade de atuação das empresas dentro de um campo competitivo. 
30O Estado é o agente que assume o papel de principal propagador das ações desenvolvimentistas sobre o espaço 
e sobre a sociedade. 
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Geográfico. De alguma forma, o papel do Estado é de representante do Capital no Espaço e na 

Sociedade. Desta forma, o Estado pode ser compreendido pelo seu papel de empreendedor de 

mudanças sócio-espaciais efetivas, não causando obstáculos agravantes ao capitalismo. 

(SANTOS, 2005, p.46a) 

Segundo Santos (2005, p.46b), o Estado fortalece as condições para que as empresas, 

sobretudo as empresas estrangeiras, possam apropriar-se da mais-valia social e espacial. 

Resultante disso, entende-se, também, que o Estado pertence ou é propriedade do 

Capitalismo, agindo para garantir a lógica de expropriação de mais-valia ou de subsunção do 

trabalho vivo e do Espaço à lógica de atuação e acumulação. 

Marx & Engels (1998, p.74) consideram que o Estado é um instrumento de 

satisfação das necessidades da classe dominante (dos capitalistas), assumindo-se:  

 

como forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante [os 
capitalistas] fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a 
sociedade civil de uma época, [segmentando-se em] toda as instituições 
[setores] comuns [que] passam pela mediação do Estado e recebem uma 
forma política [pautada nos interesses do Capital].  
 

De tal forma, o Estado é o um conjunto de setores subsumidos aos interesses do Capital 

para extração espacial do excedente. Como tal, é um defensor da permanência do sistema de 

controle capitalista da mais-valia espacial31. (MARX & ENGELS, 1998, p.75) 

Por conseguinte, o Estado é definido ainda como um propagador dos interesses do 

Capital, garantindo o direito de reprodução do Modo Capitalista de Produção sobre o Espaço.  

Por isso, considera-se, também, que: 

 

o Estado nem é apenas “político”, nem somente jurídico, no sentido em que 
reproduz ou reforça as bases jurídicas do intercâmbio capitalista”; ele é 
relevante “às condições sob as quais a burguesia [os capitalistas] pode 
acumular e controlar o capital, deslocando a luta e o conflito da esfera 
econômica para a política” (Carnoy, 1994, p.147) 
 

A função do Estado interliga-se com a sua capacidade de criar veículos legais para a 

promoção da apropriação do valor excedente pelo Modo Capitalista de Produção através de 

ações políticas diretas e indiretas (projetos e programas de modernização setoriais). 

                                                 
31A mais-valia espacial é a extração das horas adicionais para a produção do excedente no espaço, denotando que 
o Espaço está inserido no processo de acumulação de capitalista do excedente. 
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Conforme considerações de Gonçalves Neto (1997, p.116), o Estado estabelece os 

recursos setoriais32, legais e econômicos para o fornecimento de meios necessários à 

preservação do poder expropriatório do Capital sobre a estrutura sócio-espacial. O Estado 

torna-se reflexo das lutas de classes pelo direito de extração ou pelo controle do excedente 

obtido no Espaço.  

Concebe-se que ele é o agente social criado através da luta corporificada na 

oposição de interesses – de um lado o trabalhador e do outro o Capital -, garantindo sempre a 

vitória da classe capitalista: 

 

A raiz, portanto, do Estado é a luta que se estabelece entre os principais 
agentes desta estrutura econômica [estrutura econômica capitalista], as 
classes [trabalhadores e capitalistas], e o seu propósito é a dominação, o que 
levou à definição, amplamente difundida, do Estado como aparelho de 
classe. Com isso amplia-se o significado da luta de classes: esta se 
estabelece massivamente em torno da tomada do poder do Estado para se 
ter acesso à máquina estatal, ao aparelho em si [a serviço sempre do 
Capital]. (GONÇAVES NETO, 1997, 116)  
 

Desta feita, o Estado é um contínuo legal do Capital, não sendo possível que os 

trabalhadores possam lograr êxito nas propostas de controle estatal e do excedente. O Estado 

garante, como aparelho de poder político e jurídico, a permanência das garantias legais de 

apropriação do excedente por parte do Capital.  

Outro conceito de Estado está ligado ao entendimento de que o Estado passa a 

constituir-se realizador de um determinado projeto de manutenção do Capital: o projeto de 

apropriação do excedente. (GONÇALVES NETO, 1997, p.115) 

Entende-se, também, que o Estado é o realizador do projeto de manutenção da soberania 

capitalista: segundo Marx, o Estado é o agente político que, juridicamente, garante o 

funcionamento das instituições capitalistas (as empresas): 

 

Apesar de a análise do Estado e de seu papel [conceitual] ter sido 
empreendido por diversas correntes [sendo a proposta de um Estado 
controlado e auxiliar] a que se integra no objetivo maior de análise das 
condições de funcionamento da sociedade capitalista. (Gonçalves Neto, 
1997, p.116b) 

 

                                                 
32Neste caso, o Capitalismo assume, através das ações do Estado, o controle direto ou indireto dos recursos 
financeiros, produtivos e humanos nos setores primário (agricultura), secundário (indústria) e terciário (serviços). 
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Conforme considerações de Gonçalves Neto (1997, p.136), o Estado sempre cumpre as 

funções que lhe cabem no inteiro do Sistema Capitalista: defensor do direito do Capital sobre 

primazia na extração do excedente sócio-espacial.  

Segundo Santos (1980, p.180), o Estado participa de uma divisão de atividades 

financeiro-produtivistas que atribuem aos grandes capitais os benefícios maiores a riscos 

menores. O Estado tem suas origens na necessidade constante de controle de recursos em prol 

de diferentes interesses da classe economicamente mais poderosa: a classe capitalista. 

(SANTOS, 1980, p. 69a) 

Para Santos (1980, p.69b), o Estado capitalista é uma reposta às necessidades de 

mediação para o controle de conflitos sociais. Passa a constituir veículo de controle capitalista 

sobre os conflitos sociais que põem em risco o processo de expropriação do excedente obtido 

espacialmente. O Estado age no interesse da classe dominante (os capitalistas), subordinando 

todos os outros interesses aos interesses desta classe. (SANTOS, 1980, p.72) 

Fundamentalmente, “o Estado é um instrumento da classe dominante porque, dada a sua 

inserção no modo capitalista de produção, não pode ser diferente” (SANTOS, 1980, p.73). A 

natureza do Estado é determinada pelos interesses, pela natureza e pelas exigências imediatas 

do Modo de Produção Capitalista.  

O Estado vincula-se ao Sistema Capitalista de Produção, assumindo o papel de promotor 

de ações que certificam o processo de controle do excedente sócio-espacial pela classe 

capitalista. Por conseguinte, “O Estado serve aos interesses da classe capitalista, [...] não 

[alterando] as relações de produção, deixando assim o controle básico sobre a economia em 

mãos burguesas”. (SANTOS, 1980, p.75) 

O Estado é a mais complexa das organizações criadas pelo homem, pois é um ser 

altamente heterogêneo, sendo resultado de realidades de diversas naturezas: a principio, é 

resultante da natureza complexa do Capitalismo e a sua ânsia pela apropriação do trabalho 

vivo. Assim, o Estado é uma categoria dotada da natureza oriunda do Capitalismo: a natureza 

que versa a propagação do processo expropriatório do Capital sobre o Espaço e a Sociedade. 

(SANTOS, 1980, p.76-78) 

  De acordo com Carnoy (1990, p.67), uma vez que o Estado chega à formulação da 

legalidade dos direitos da Sociedade Capitalista como uma classe que comanda toda a esfera 

produtiva, econômica e social, segue-se que o Estado é a expressão política dessa dominação. 

Na verdade, o Estado é um verdadeiro instrumento essencial de dominação de classes na 

sociedade capitalista. O Estado é sempre a expressão política da classe dominante (CARNOY, 

1990, p.69a).  
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O Estado é considerado por Karl Marx e Frederich Engels como parte da 

“superestrutura”. É usado para manter a maioria da sociedade que não possui meios de 

produção sob o controle da pequena minoria que os possui. (MARX & ENGELS, 1998, p.80) 

Desta feita, a característica específica do Estado, segundo o autor, é a de fazer, 

principalmente, parte da superestrutura capitalista, que pode usar a força do Estado para 

estabelecer os seus interesses. O Estado é visto através de sua subordinação ao capitalismo, 

disponibilizando suas ações para a reprodução da circulação do capital (RODRIGUEs, 1997, 

p.115a).  

O Estado é representante e suporte do modelo econômico-financeiro capitalista. Desta 

forma, o “Estado cumpre o seu papel de acelerador dos processos de crescimento das 

desigualdades” sócio-espaciais. Na verdade, o Estado é o verdadeiro portador da 

racionalidade política e legal do capital (GRAZIANO DA SILVA, 1998, p.59b).  

Uma outra consideração é proposta por Althusser (1985, p.62): 

 

O Estado é uma “máquina” de repressão que permite às classes dominantes 
[...] assegurar a sua dominação sobre a classe operária [ou trabalhadora em 
geral], para submetê-la ao processo de extorção da mais-valia (quer dizer, à 
exploração capitalista).  

 

Acrescenta Althusser que o Estado é essencial ao Capital por ser força que garante, 

legalmente, a execução e a intervenção repressiva a serviço da classe dominante (os 

capitalistas). A categoria Estado surge como força de atuação sobre a estrutura produtiva, 

perfilhando novas ações políticas para a realização da acumulação capitalista no Espaço.  

Althusser (1985, p.63-64) menciona que o processo de caracterização da categoria 

Estado como categoria sob o controle do capitalismo ocorre quando se percebe o papel de 

fomentador de políticas ideológicas sobre a estrutura sócio-econômica com fins de promover 

a ordem expropriatória capitalista. 

O Estado expõe a mesma divisão hierárquica de trabalho-estrutural das unidades 

produtivas e econômicas. Assim, o Estado é fundamentalmente vital à manutenção do 

controle do capital sobre as estruturas sócio-produtivas (MÉSZÁROS, 2002, p.122). Desta 

maneira, Mészáros reitera que o Estado está subjugado pelo Modo Capitalista de Produção. 

Inclusive na elaboração de políticas de ações sobre o Espaço e a sociedade (MÉSZÁROS, 

2002, p.123). 

O Estado moderno constitui a única estrutura corretiva compatível com os parâmetros 

estruturais do capital, assumindo-se como controlador sócio-metabólico. O Estado funciona 
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como retificador das estruturas sócio-produtivas que se encontram longe do processo de 

formação e acumulação do capital (MÉSZÁROS, 2002, p.107). 

Para Mészáros (2002, p. 108), o Estado se afirma como pré-requisito indispensável ao 

funcionamento permanente do sistema capitalista, como também: “[...] o Estado moderno 

pode eficazmente contribuir para a necessidade irresistível de expansão e acumulação do 

capital, em vez de tornar-se para ele um peso materialmente insustentável”. (MÉSZÁROS, 

2002, p.109a)  

O Estado não pode ser autônomo em relação ao Sistema Capitalista, sendo ambos 

inseparáveis (MÉSZÁROS, 2002, p.109b). O Estado está muito longe de ser irredutível às 

determinações econômicas ditadas pelo Capital (MÉSZÁROS, 2002, p.109c). O Estado 

pertence à realidade do Sistema Capitalista, corporificando a dimensão imediata e coesa do 

imperativo do Capital sobre as estruturas sócio-produtivas. O Estado funciona como 

auxiliador do capital no processo de extração do trabalho excedente. (MÉSZÁROS, 2002, 

p.121a) 

Segundo Martins, o Estado é um órgão de dominação de classe, isto é, um órgão de 

submissão de uma classe por outra. Contudo, o Estado é um órgão responsável pelo controle 

social a benefício da classe dominante capitalista. O Estado é o instrumental perfeito de 

dominação capitalista sobre o Espaço e sobre a Sociedade. O Estado é o mediador entre a 

produção material capitalista e a captação do excedente. (MARTINS, 1985, p.9) 
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4. O ESPAÇO RURAL, A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO, AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS AGRÍCOLAS E A RELAÇÃO 

CONTRADITÓRIA CAPITALISMO-AGRICULTURA 
 

 

4.1. A Organização do Espaço Rural: O Processo de Transformação e Dinamização do 

Espaço Agrário pelo Capitalismo 

 

 

A Organização do Espaço Rural, dentro de uma estrutura espacial predominantemente 

capitalista, é a forma de organização relacionada com o processo de estabelecimento da 

econominicidade e com o processo de transformação na estrutura espacial. Também, o que 

afeta diretamente o Espaço Rural de forma geral (no caso da econominicidade das atividades 

agrárias, da intervenção do Estado e no próprio espaço agrário) é a modificação no elemento 

humano e no elemento natureza (um dos elementos contidos dentro do Espaço Rural). Tais 

elementos estão envolvidos pelo processo troca e adaptabilidade de sistemas produtivos à 

lógica capitalista: 

 

- No caso do elemento natureza (solo, clima, rios), a modificação ocorre dentro de um 

ajuste da natureza à cultura agrícola implantada. Igualmente, há a presença da tecnologia e do 

conhecimento científico como responsáveis diretos pela modificação do elemento natureza; 

- O elemento humano é o principal elo entre a natureza e a forma produtiva agrícola 

modificada. O elemento humano condiciona os meios que influenciam o elemento natureza e 

une-os aos seus níveis de relações econômicas, transformando o espaço geográfico rural.  

 

Os dois elementos são cruciais para as observações sobre as modificações no Espaço 

Rural. Mas o elemento humano e sua gama de relações, incluindo o seu lócus econômico–

social, originam uma maior influência, exercida pelas novas relações econômicas, no trato 

com o Espaço Rural.  

Ademais,  

 

Nos anos recentes, o interesse pela dimensão espacial dos fenômenos 
econômicos e sociais vem se fortalecendo nas ciências sociais. Esse 
interesse percebe-se, sobretudo, nas tentativas de diversos estudiosos em 
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explicar o desenvolvimento (social e econômico) acedente de algumas 
regiões rurais e o declínio de outras através da compreensão da sua 
configuração espacial. De fato, a variável espacial passou a obter grande 
destaque a ser apontada por alguns estudiosos com fundamental relevância 
para compreender o dinamismo de determinadas regiões e suas relações 
com o desempenho dos atores e das instituições. . (SCHNEIDER & 
TARTARUGA, 2005, p.2)  

 

Assim, a forma de Organização de Espaço Rural é coagida segundo a ordenação da 

dinâmica produtiva em que se insere toda a estrutura espacial. O nível de dinamismo espacial 

pauta-se na forma de utilização econômica dos elementos socioeconômicos e ambientais 

presentes no meio, capacitando-os à inserção dentro do processo de criação espacial do valor. 

Tudo deve convergir para uma ação conjunta dos elementos internos do espaço (sociedade, 

economia e natureza), além da proximidade dos atores locais para a construção de ações para 

o espaço, contribuindo para o processo de acumulação do Capital. 

Para Andrade (1973, p.39a), admite-se o entendimento sobre a tipologia de organização 

e sobre a composição do espaço, caracterizando-o através das seguintes diferenciações: 

 

a) O espaço como conteúdo de um plano; 

b) O espaço como campo de forças; 

c) O espaço “como um conjunto homogêneo”. 

 

Segundo Andrade (1973, p.40), o espaço é visto como “espaço econômico” e, desta 

forma, o espaço rural, converte-se em segmento do espaço econômico na sua totalidade. O 

Espaço Rural, ao ser transformado ou reconfigurado pelo processo produtivo em voga (modo 

capitalista de produção), assume a figura de “espaço econômico rural”. Pode afirmar que o 

Espaço Rural assume algumas significativas caracterizações: 

 

- o espaço rural como conteúdo do espaço econômico; 

- o espaço rural como campo de forças (forças econômicas adversas); 

-o espaço rural como um conjunto de elementos, em primeiro instante, homogêneo, 

porém, em segundo momento assume um caráter heterogêneo. 

 

O processo de transformação ou reconstrução do Espaço Rural está subjacente à 

normalização do tempo, estando, subjacente, também, à técnica de transformação do Espaço 

Rural, sujeitas às normas do tempo. Como o Espaço Rural não é estático, o reflexo da ação 
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transformativa provoca novas ações que inserem os atores às novas lógicas que edificam um 

espaço composto por ações técnicas (políticas públicas, projetos, etc.). Da mesma forma, os 

objetos de uso através do tempo mostram um histórico de ações ou novas dinâmicas 

transformativas ocorridas dentro e fora do Espaço Rural.  

Ainda mais, dentro de uma visão necessária ao entendimento do emprego de técnicas 

que transformam ou reconstroem o Espaço Rural, observa-se que os novos meios técnicos são 

entremeados de um sistema temporal e histórico de produção: “No sistema histórico, ou 

temporal, as variáveis [objetos técnicos do espaço] evoluem de maneira assim crônica; no 

sistema espacial [neste caso no sistema espacial rural], elas mudam sincronicamente”. 

(SANTOS, 1994, p.67) 

A ação transformativa e organizativa tenta reconstruir o Espaço Rural de forma que o 

dinamize, buscando adaptá-lo ao processo de extração capitalista do excedente. O processo de 

Organização do Espaço Rural deve ocorrer em sincronia com a necessidade do capitalismo, 

quanto à apropriação do excedente sócio-espacial.  

A Organização, a Produção e a Transformação do Espaço Rural devem ocorre em 

sintonia com os interesses do Capital e com as necessidades de adaptação produtiva do 

Espaço Rural. Entretanto, durante o processo de Organização do espaço, o capitalismo pode 

utilizar-se das ações do Estado (das políticas públicas agrícolas) para conceber as 

transformações no Espaço Rural. Por isso, as Políticas Públicas Agrícolas são mais um 

instrumental a serviço do Capital para controlar o excedente expropriado no momento da 

Organização do Espaço Rural. 

 

 

4.2. As Políticas Públicas Agrícolas: As Ações do Estado Sob Controle do Capitalismo 

 

 

O Estado passa a disponibilizar ações que atuam sobre o Espaço Rural e sobre a 

sociedade rural com o intuito de modificar todas as estruturas produtivas. Assim, as ações 

viabilizadas pelas Políticas Públicas Agrícolas fomentam um novo processo de 

desenvolvimento sócio-espacial, alicerçando, também, o poder do Capital sobre a estrutura 

social, econômica e espacial. 

As Políticas Públicas Agrícolas priorizam apenas os grupos dominantes. Advindo disso, 

as novas ações viabilizadas pelas Políticas Públicas Agrícolas submetem-se, apenas, aos 

interesses do Capital. Para Graziano da Silva (1998, p.42), a base de entendimento da essência 
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das Políticas Públicas Agrícolas torna-se perceptível através da estrutura do próprio Modo de 

Produção Capitalista.  

A raiz das Políticas Públicas Agrícolas está nas necessidades imperativas do capitalismo 

que se resumem no processo de apropriação capitalista do meio político e produtivo, 

controlando os principais recursos e projetos de fomento para a agricultura familiar. 

(GRAZIANO DA SILVA, 1998, p.43) 

O controle das metas propostas e embutidas nas Políticas Públicas Agrícolas para o 

sistema produtivo agrícola só viabiliza os interesses peculiares das grandes empresas que 

lidam com produtos e insumos agrícolas. (GRAZIANO DA SILVA, 1998, p.44-46) 

A “balconização” do Estado só auxilia o aumento do controle dos capitalistas e do setor 

de insumos e produtos agrícolas na elaboração de propostas políticas sobre o Espaço Rural 

(GRIFFIN, 1983, p.228). Assim, a apropriação do Estado por grupos de empresas do setor de 

produtos ligados à agricultura compromete a elaboração de ações ideais para a satisfação das 

necessidades imediatas dos agricultores familiares e do próprio Espaço Rural (preservação de 

recursos ambientais).  

Na concepção de Griffin (1983, p.229), o poder de elaboração de ações locais sob 

domínio geral do Estado, principalmente, na elaboração de projetos setoriais. A elaboração 

das Políticas Públicas para a agricultura está, amplamente, sob responsabilidade do Estado, 

sendo que este se encontra sob domínio exclusivo do Capital. Isto favorece o predomínio de 

ações sobre o Espaço Rural e sobre a sociedade rural. As Políticas Públicas Agrícolas são 

frutos da necessidade de expansão das ações afirmativas, para auxiliar o Capital no controle 

do excedente produzido no Espaço Rural.  

Da mesma forma, é preciso entender que as Políticas Públicas Agrícolas são uma série 

de medidas políticas para o setor agrícola. Isto faz lembrar que as Políticas Públicas Agrícolas 

condicionam o acesso do capital ao excedente produzido pelos agricultores. Assim, a Política 

Pública Agrícola é a ação prioritária do governo sobre o Espaço Rural, que atenta para a 

satisfação das diretrizes do capitalismo. (HÖFLING, 2001, p.31a)  

As Políticas Públicas Agrícolas passam a engendrar novas formas de ações para 

modificar as ações produtivas próprias dos agricultores familiares. Desta forma, o próprio 

capitalismo se utiliza das Políticas Públicas Agrícolas para auxiliar a promoção das mudanças 

do trato normal dos agricultores por tratos novos e estranhos ao Espaço Rural (Höfling, 2001, 

p.31b).  

Para Höfling (2001, p.30c), a “crescente sofisticação na produção de instrumentos de 

avaliação de programas, projetos e mesmo de políticas públicas é fundamental se referir às 
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chamadas “questões de fundo”, as quais informam, basicamente, as decisões tomadas, as 

escolhas feitas, os caminhos de implementação [de metas traçadas], e os modelos de avaliação 

aplicados, em relação a uma estratégia de intervenção governamental qualquer”. É uma 

relação considerada fundamental que se estabelece entre Estado e políticas sociais, ou melhor, 

entre a concepção de Estado e as políticas que este implementa, em uma determinada 

sociedade, em determinado período histórico.  

As Políticas Públicas Agrícolas são programas e projetos para o Espaço Rural inseridos 

numa lógica produtiva específica: o Modo de Produção Capitalista. Assume-se, pois, como 

instrumento de controle capitalista sobre os agricultores, os instrumentos de ações locais que 

se inserem num contexto histórico e produtivo. As Políticas Públicas Agrícolas são aqui 

entendidas como o “Estado em ação”. O Estado implanta o projeto de governo através de 

programas ou de ações locais voltadas para setores específicos da sociedade que se 

particularizam como elementos sujeitos à lógica capitalista. (HÖFLING, 2001, p.31) 

As Políticas Públicas Agrícolas são voltadas à garantia da produção e reprodução de 

condições favoráveis à acumulação do Capital e ao desenvolvimento do capitalismo.  As 

formas de políticas locais são pressupostos para se desvendar a análise da complexa questão 

da autonomia dos agentes e da forma de ação do Estado capitalista frente às reivindicações e 

demandas dos agricultores e dos setores não beneficiados pelo desenvolvimento capitalista. 

(HÖFLING, 2001, p.32)  

O processo de definição de Políticas Públicas Agrícolas, para as sociedades rurais, 

reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder que afetam as 

instituições do Estado (justiça e governo). (HÖFLING, 2001, p.38a) 

Num Estado em que os governantes organizam as políticas públicas (este é também o 

caso da elaboração de Políticas Públicas Agrícolas) a fim de atender aos interesses do capital 

financeiro, a alocação de recursos para atender às demandas da sociedade civil fica 

gravemente prejudicada e restringida. (HÖFLING, 2001, p.40) 

Não seria factível fundamentar a discussão sobre as Políticas Públicas Agrícolas 

desenvolvidas em uma determinada sociedade sem, pelo menos, aludir-se ao caráter histórico 

do Estado responsável por sua criação, implementação e concretização (Höfling, 2001, 

p.38b). No entanto, o Estado capitalista, que elabora as Políticas Públicas Agrícolas, tem 

também o intuito de auxiliar, de forma fundante e distintiva (e, portanto, estrutural), o Modo 

de Produção Capitalista baseado na utilização da agricultura para obtenção do lucro. 

(HÖFLING, 2001, p.38c) 
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Daí decorre que as políticas públicas (agrícolas) de então são geradas para estimular o 

trabalho produtivo de mercadorias e garantirem a produtividade (GEHLEN, 2004, p.97a).  

As Políticas Públicas Agrícolas são estratégias por meio das quais se viabilizam as 

intervenções reguladoras do Estado na agricultura, estabelecendo uma complementaridade 

funcional entre o sistema de instituições políticas e o sistema econômico. (HÖFLING, 2001, 

p.38d)  

Parte importante das Políticas Públicas Agrícolas direciona-se à expansão das condições 

técnicas e econômicas, necessárias à modernização da infra-estrutura e para a modernização 

da agropecuária, entendida como a expansão do capitalismo no campo.  (ELIAS, 2003, p.63a)  

Portanto, o Estado é o principal auxiliar do Modo Capitalista de Produção ao promover 

as Políticas Públicas Agrícolas. As atividades tradicionais dos agricultores agora são 

modificadas para atender às necessidades de expansão capitalista através de atividades mais 

modernas e mais condizentes com a capacidade de formação do excedente que deverá ser 

apropriado pelo Capital.  Agora, explicita-se a relação de dominação do capitalismo sobre a 

agricultura e como tal relação ocorre. (ELIAS, 2003, p.64) 

As Políticas Públicas Agrícolas não são concebidas pelo setor governamental. Em sua 

origem, natureza e conteúdo as Políticas Públicas Agrícolas se originam do esforço de amplos 

setores da população que lutam pela melhoria de suas condições de vida, exercendo seu poder 

de participação política, isto é, exercendo a Democracia. (ELIAS, 2003, p.65) 

Desvendar a essência das Políticas Públicas Agrícolas exige desmistificar o velho 

raciocínio desenvolvimentista, substituindo-o por dualidades, tão próprio da lógica ocidental. 

A dicotomia Estado-Sociedade implica no risco de uma análise que não considere 

devidamente os diversos grupos de interesses, os atores políticos e econômicos que, como a 

experiência já demonstra, atuam dentro do Estado, enfrentando e disputando com ele e, 

muitas vezes, subordinando-o. (ELIAS, 2003, p.66-67) 

O conjunto de políticas, programas e projetos especialmente dirigidos para as 

populações pobres chamados de política social, que tem por objetivo compensar a 

desigualdade social, assumindo assim, uma natureza corretiva e paliativa.  (ELIAS, 2003, 

p.70) 

A partir do momento em que a política pública representa o esforço-tentativa de 

condução ao interesse geral, ela se transforma em instrumento importante na construção de 

um projeto ideal da sociedade, conduzindo-a as mutações desejadas. As políticas públicas 

podem, até mesmo, estabelecer mecanismos que determinam à nova Ética definidora e 

transformadora do que é, sem a qual os esquemas classificatórios e simplistas - sugeridos por 
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um raciocínio de dualidades que não responde à riqueza da vida social, suas mutações e 

paradoxos - não podem ser superados. (ELIAS, 2003, p.74) 

Através das Políticas Públicas Agrícolas, o Estado abre um canal de comunicação, na 

maioria das vezes unívoco com a sociedade, demonstrando e praticando sua ideologia, metas 

e diretrizes, num movimento que interfere e regula o fluxo da vida cotidiana. No desenrolar 

deste processo, que engloba desde a elaboração até a implementação destas políticas, há um 

choque entre os interesses que contemplam e capitaneiam o embate entre mercado e a 

sociedade civil. As políticas sociais consideradas como maiores entraves a este mesmo 

desenvolvimento e responsáveis, em grande medida, pela crise que atravessa a sociedade 

rural. (HÖFLING, 2001, p.48) 

A intervenção do Estado constitui uma ameaça aos interesses e liberdades individuais, 

inibindo a livre iniciativa e a concorrência privada, podendo bloquear os mecanismos que o 

próprio mercado é capaz de gerar com vistas a restabelecer o seu equilíbrio. (HÖFLING, 

2001, p.37) 

A relação entre sociedade e Estado, o grau de distanciamento ou aproximação, as formas 

de utilização ou não de canais de comunicação entre os diferentes grupos da sociedade e os 

órgãos públicos que refletem e incorporam fatores culturais, como acima referidos, 

estabelecem contornos próprios para as políticas pensadas para uma sociedade. 

Indiscutivelmente, as formas de organização, o poder de pressão e a articulação de diferentes 

grupos sociais no processo de estabelecimento e reivindicação de demandas sociais são 

fatores fundamentais na conquista de novos e mais amplos direitos sociais, incorporados ao 

exercício da cidadania. (HÖFLING, 2001, p.39) 

As ações políticas sobre o Espaço Rural são amplamente voltadas à representação do 

capital no espaço e na estrutura sócio-produtiva rural. Assim, não é possível haver Políticas 

Públicas Agrícolas sem o favorecimento da continuidade, no contexto rural e na estrutura 

agrícola familiar, do sistema de reprodução capitalista, redefinindo a forma de produção 

antiga e substituindo-a por uma nova. (ELIAS, 2003, p.74) 

Para Elias (2003, p.64), a transformação engendrada pelas Políticas Públicas Agrícolas 

favorece o processo de acumulação de capital no setor agrícola, atingindo concretamente o 

Espaço Rural através das mudanças nas ações e nos objetos materiais criados, incluindo, 

também, a determinação do processo de expropriação espacial do excedente gerado na 

agricultura familiar. Assim,  
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As políticas púbicas [agrícolas] são estratégias por meio das quais se 
viabilizam as intervenções reguladoras do Estado, estabelecendo uma 
complementaridade funcional entre o sistema de instituições políticas e o 
sistema econômico. (RODRIGUES, 1997, p.3) 

 

Da mesma forma, 
 

Mecanismos institucionais diversos, a exemplo de eleições, são acionados 
para que o Estado passe a idéia de representação e realização dos interesses 
coletivos. Somente assegurando esta base de apoio e lealdade [ao 
capitalismo], possibilita ao Estado atender os requisitos da acumulação 
privada, ou seja, a apropriação do excedente econômico por classes, frações 
de classes e unidades individuais de acumulação. (RODRIGUES, 1997, p.4) 

 

As Políticas Públicas Agrícolas assumem o cargo chefe de defesas dos interesses 

capitalistas (RODRIGUES, 1997, p.15). As ações técnicas implantadas pelas Políticas 

Públicas Agrícolas originam mudanças nas ações dos agricultores familiares, e nos objetos 

anteriormente construídos no Espaço Rural, redefinindo outras gamas de ações e objetos que 

se adequam ao Modo de Produção Capitalistas: 

 

Dessa forma, parte importante das políticas públicas [agrícolas] direciona-se 
à expansão das condições técnicas e econômicas necessárias à 
modernização da infra-estrutura e das condições para a modernização da 
agropecuária, entendida como expansão do capitalismo no campo. (ELIAS, 
2003, p. 62) 

 

Santos (1979, p. 155) esclarece que as “formas correntes de ação rurais ajustam-se neste 

esquema geral [que contribui para a implantação do Modo de Produção Capitalista através das 

políticas agrícolas]”. Neste caso, nenhuma ação que favoreça o processo de autonomia 

técnico-financeiro do agricultor familiar pode prevalecer no Espaço Rural.  

As ações que devem estar sendo projetadas, com a introdução das Políticas Públicas 

Agrícolas, devem ser pautadas na modernização e na adequação tecnológica da agricultura 

familiar, ajustando-a ao modo de produção técnica do capitalismo. Conseqüentemente, 

adiciona-se à agricultura familiar a necessidade de novos objetos (tratores, adubos, 

agrodefensivos, armazém entre outros), e de recursos financeiros (através do crédito agrícola), 

produzindo transformações e um novo lócus de produção, dependência e organização do 

Espaço Rural a benefício do capital. (SANTOS, 1979, p. 155) 
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4.3. A Relação Contraditória Capitalismo-Agricultura: O Processo de Controle 

Capitalista sobre a Agricultura 

 

 

A relação contraditória Capitalismo-Agricultura é a confirmação da dualidade existente 

entre a Agricultura Familiar e a Forma Capitalista de Produção baseada na Modernização 

Conservadora da Agricultura. Esta última se insere diretamente e indiretamente sobre a 

agricultura familiar33 sobre dois aspectos: o primeiro aspecto atua sob forma de produtos e 

técnicas especializadas de produção ou, até mesmo, na transformação da forma produtiva 

através de uma total especialização produtiva e capitalista da agricultura familiar. O segundo 

aspecto age sob a forma de atuação das empresas do setor de insumos e implementos 

agrícolas através da utilização das Políticas Públicas Agrícolas e dos bancos. Este fato ocorre 

dentro de uma situação onde os bancos (agentes financeiros) atuam através da imposição aos 

agricultores familiares à compra de insumos de empresas atestados pelos bancos oficiais. As 

Políticas Públicas Agrícolas34 atuam segundo a determinação dos bancos para compra de 

insumos e implementos das empresas.  

O impacto capitalista sobre a estrutura produtiva agrícola familiar promove uma 

transformação generalizada do Espaço Rural em benefício dos novos objetos (áreas de cultura 

especializada) e novas ações – uso de adubos e outros implementos -, garantindo a 

dependência financeira e tecnológica do agricultor. Desta forma, a prevalência da lógica 

capitalista sobre a agricultura familiar e sobre o Espaço Rural se relaciona com o predomínio 

da ótica produtivista que atua no sentido de promover a elevação desenfreada da 

produtividade agrícola. Isto motiva a busca obcecada da elevada produtividade por parte do 

agricultor familiar, possibilitando que sua pequena produção entre na rede aparente de 

viabilidade econômica e produtiva a sua produção.  

A forma produtiva agrícola familiar, neste caso, fica relegada à forma comercial, 

causando a dependência do agricultor e a busca por financiamentos e por produtos químicos, 

                                                 
33A atuação direta e indireta do processo de Modernização Conservadora da Agricultura ocorre sobre dois 
aspectos centrais: No primeiro aspecto, o processo de Modernização Conservadora da Agricultura atua 
diretamente sob a forma de medidas políticas, industriais e produtivas que sustenta a forma moderna de produção 
sobre a agricultura familiar. No segundo aspecto, o processo de Modernização Conservadora da Agricultura age 
através de intervenções indiretas do governo baseados nas políticas de subsídios e financiamento agrícola. 
34A Política Pública Agrícola estabelece a utilização em massa de novos defensivos agrícolas (herbicidas e 
fungicidas), máquinas (tratores) e o uso de fertilizantes e adubos químicos que obstruem os saberes locais dos 
agricultores e as pesquisas sobre formas alternativas de geração de sementes e adubos ecológicos mais eficientes. 
O problema se encontra na forma de relação das políticas agrícolas e dos agentes financiadores da agricultura 
com as empresas que atuam no ramo de produção de insumos agrícolas. 
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sementes melhoradas e máquinas agrícolas que geram aumentos da produtividade por “tarefa 

plantada”; além de perseguir a elevação dos preços de mercado mais favoráveis para os grãos.  

O que se oculta na nova forma de produção especializada e capitalista da agricultura, é a 

intensa perda de valor agregado dos grãos durante a fase de venda ao atravessador o que 

inviabiliza os custos de produção e de financiamentos (juros), obtidos pelo agricultor familiar. 

A margem de inversão lucrativa do agricultor é ínfima e incompatível com as condições de 

venda promovidas pelos atravessadores.  

Segundo Kautsky (1980, p.32), o agricultor sofre a dependência em relação ao mercado, 

sujeitando-se às incertezas provindas das variações nos preços dos grãos. Esta sujeição limita 

a autonomia financeiro-produtiva do agricultor. Esta forma de dependência anela a pequena 

produção familiar à nova forma de produção agrícola capitalista.  

O Capital penetra na produção agrícola familiar, contribuindo para o surgimento do 

antagonismo entre a grande e a pequena exploração agrícola familiar (KAUTSKY, 1980, 

p.76a). Desta forma, a forma de produção agrícola familiar está inserida dentro da lógica 

capitalista pautada na constituição de um antagonismo entre a pequena produção familiar e a 

grande produção familiar capitalizada e comercial. Esta passagem denota a inclusão da 

agricultura familiar à lógica da agricultura capitalista: “A exploração agrícola moderna é, pois 

uma exploração capitalista”. (KAUTSKY, 1980, p.76b) 

Para Lênin (1982, p.35), o processo de conversão dos pequenos agricultores familiares 

em patrões ou operários agrícolas constitui a base sobre a qual se forma o mercado interno na 

produção capitalista. Assim, o pequeno agricultor é inserido dentro da lógica capitalista, 

integrando-se ao Modo de Produção do Capitalismo sob a forma de proprietário ou 

trabalhador agrícola, mas envolto na dependência econômica e tecnológica. Este fato sustenta 

a suposição deixada como contribuição à analise da questão agrária por Lênin ao se perceber a 

forma sob a qual o controle capitalista transforma a autonomia do agricultor familiar típico 

em “agricultor familiar comercial”.  

O processo de dependência advindo da inserção do pequeno agricultor familiar à lógica 

de capitalista se traduz na percepção, dentro da íntegra do sistema de produção agrícola 

familiar, da dependência financeira e tecnológica do agricultor. 

Segundo a contribuição de Rangel (2004, p.50a), o capitalismo, ao criar a divisão social 

do trabalho na agricultura, recria as condições para que exista o desenvolvimento da técnica 

agrícola, fixando-lhe outra meta: ao invés do aumento da produtividade “da terra”, busca-se 

preferencialmente o aumento da produtividade do “trabalho” [agrícola]. (RANGEL, 2004, 

p.50c) 
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Desta forma, o papel do capitalismo é exercido através das políticas públicas que versam 

o aumento da produtividade do trabalho agrícola, objetivando a elevação do excedente 

agrícola produzido no Espaço Rural. Desta maneira, o capitalismo condiciona as formas 

produtivas necessárias à expansão do modelo de produção agrícola capitalista. A estrutura de 

produção agrícola familiar é subsumida à forma de produção baseada no modelo técnico-

produtivo capitalista.  

O processo de controle capitalista da estrutura familiar de produção agrícola dá origem à 

agricultura dependente, destituindo o agricultor da autonomia financeira. O resultado não está 

na busca pela auto-sustentabilidade, mas pela dependência do agricultor familiar em relação 

às fontes de recursos técnico-financeira, os quais estão sobre o controle do capitalismo. Desta 

feita, a dependência é sinônimo de produtividade quando esta última está relacionada ao 

penetração do capitalismo no campo.  

Martins (1985, p.151) faz menção acerca da lei de reprodução crescente ampliada sob a 

qual delimita a tendência do capital em controlar progressivamente a estrutura agrícola.  

Singer é mais enfático ao afirmar que  

 

A verdadeira razão que parece se esconder por trás da formulação da “lei 
dos rendimentos crescentes” é o fato de que o progresso técnico na 
agricultura é necessariamente freado no seu processo de difusão e 
incorporação. Em outras palavras, tende a haver uma hierarquização 
crescente ao invés de uma homogeneização da estrutura produtiva no 
campo pelos limites que se impõem à modernização da agricultura no 
sistema capitalista. (SINGER, 1979, p.7a ) 

 

Singer (1979, p. 17b) menciona que, posteriormente, há uma tendência do próprio 

desenvolvimento das forças produtivas reduzirem as causas naturais de variação da 

produtividade na agricultura. Isto resulta introdução da necessidade de rendimentos crescentes 

na agricultura familiar. A existência dos rendimentos crescentes na agricultura implica na 

introdução de um projeto de desenvolvimento da agricultura familiar pautado nas inovações 

na agricultura capitalista. Para isto existir, há a necessidade de um grau de aperfeiçoamento 

técnico-produtivista que deverá ser seguido pela agricultura familiar.  

Singer (1979, p.19) aborda a questão relativa às transformações capitalistas da 

agricultura moderna, isto é, o desenvolvimento sob formas específicas de avanço técnico-

produtivos do capitalismo no campo que acompanha o desenvolvimento da ação produtiva 

moderna no conjunto da economia rural. Quando o capitalismo avança o meio agrícola, a 

produção agrícola familiar se insere no processo de acumulação de capital. De acordo com, há 
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um processo de industrialização do campo chamado de modernização tecnológica que é 

caracterizado, também, pelo desenvolvimento do capitalismo na agricultura. A modernização 

da agricultura é efetivada pelo capitalismo, ou seja, é empreendida pelas bases materiais do 

capitalismo no campo. Esta base material garante o surgimento da contradição entre pequeno 

e grande agricultor e é sinônimo de modernização da agricultura. A base da agricultura 

moderna está alicerçada no modo capitalista de produção, que abre caminho para o 

surgimento da nova classe social capitalizada e dependente do sistema de acumulação 

capitalista: a pequena burguesia rural. 

A introdução do modo capitalista de produção na estrutura agrícola familiar dá origem a 

uma nova dinâmica produtiva que insere o elemento pequeno e médio agricultor familiar 

dentro de uma lógica perversa e expropriatória. O pequeno e médio agricultor familiar 

modifica-se ao ponto de ver a sua prática produtiva tradicional modificada ou absorvida pelo 

capitalismo através da introdução da modernização na agricultura.  

A Relação Agricultura–Capitalismo é uma situação dual onde a forma expropriatória do 

capital determina o curso de desenvolvimento da agricultura familiar, convertendo todo o 

contexto produtivo rural tradicional e familiar numa “fábrica” de excedente revertido como 

capital agrícola. Assim, a complexidade da Relação Capitalismo–Agricultura Familiar é 

mantida com o intuito de garantir o sucesso no processo de expropriação capitalista do 

excedente gerado pelo agricultor familiar.  
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5. A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS 
 

 

5.1. As Ações e os Objetos Novos e a Transformação do Espaço Agrário do Município de 
Simão Dias 

 

 

O Espaço Agrário do município de Simão Dias é a totalidade composta por um conjunto 

indissociado de objetos artificiais e ações imbuídas de uma conotação transformativa e 

produtiva social. O Espaço Agrário simãodiense não é um Espaço permanente ou imutável; 

ele sofre as modificações necessárias à permanência da lógica econômica pré-determinada. 

Assim, os objetos e as ações devem está coadunando conjuntamente com os enterrasses desta 

lógica econômica capitalista.  

O Espaço Agrário de Simão Dias constitui-se de objetos e ações novos criados segundo 

à lógica capitalista. A lógica capitalista determina a criação destes objetos novos, 

transformando a estrutura social e espacial.  Os objetos e ações anteriores do espaço agrário 

são impactados pelas políticas agrícolas controladas pelo modo de produção capitalista. A 

influência do modo de produção capitalista sob as políticas agrícolas promove a 

transformação dos objetos e das ações anteriores, criando novas ações e novos objetos (Ver 

Figura 16). 
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         Figura 16: Processo de organização do espaço agrário pelo capitalismo 

Fonte: SANTOS, 2002, p.41-60. 
Elaboração: Luciano Ricardio de Santana Souza. 
 

As ações e os objetos anteriores do Espaço Agrário simãodiense são pautados nas 

práticas oriundas das formas pré-capitalistas como a agricultura familiar de subsistência. A 

lógica capitalista utiliza as Políticas Públicas Agrícolas para transformar os objetos e as ações 

anteriores do espaço em novas ações e novos objetos que deverão atender ao processo de 

acumulação do Capital.  

As ações como Monocultura Especializada em milho e as Políticas de Crédito Rural são 

ações que modificam as ações anteriores do Espaço Agrário. As políticas agrícolas de 

modernização inserem a lógica transformativa capitalista dentro dos sistemas de ações e de 

objetos anteriores do Espaço Agrário simãodiense, criando obstáculos à permanência das 

estruturas produtivas agrícolas tradicionais. 

Como objetos e ações novos criados no espaço, os galpões para armazenamento de 

grãos e as áreas de plantio especializado são exemplos de elementos modernos que 

transformam a totalidade do Espaço Agrário em Simão Dias, mediante a ação do imperativo 

capitalista sob as Políticas Agrícolas. (Ver Figura 17) 

 



 

 

88
 

 

 
           Figura 17: Beneficiadora de milho e feijão no povoado Triunfo – exemplo  
           de objeto novo criado pela lógica capitalista no espaço agrário simãodiense 
            Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 

 

 

5.2. Modernização da Agricultura Familiar no Município de Simão Dias 
 

 

O Espaço Agrário é um conjunto indissociável de ações e objetos novos criados segundo 

uma lógica pré-determinada. A nova lógica insere as ações e os objetos dentro de uma nova 

gama de relações que surgem dentro do próprio espaço, modificando as estruturas internas do 

mesmo. A forma de inserção de novas ações e de novos objetos artificiais no Espaço Agrário 

atinge, contundentemente, as estruturas agrícolas familiares e o meio ambiente. São, 

amplamente, os novos meios tecnológicos e as novas ações especializadas que transformam a 

agricultura familiar tradicional e o próprio Espaço Agrário.  

A forma de implementação de objetos e ações novos no Espaço Agrário e na agricultura 

familiar é chamado de processo modernização capitalista da agricultura familiar. Este 

processo vislumbra uma nova etapa de constituição produtiva e social, baseada na utilização 

massiva de novos elementos técnicos (novas formas de plantio) e novas tecnologias (novas 

máquinas, sementes e adubos químicos). Os novos elementos promovem uma metamorfose 

na forma produtiva agrícola tradicional, substituindo-a por uma mais condizente com o 

processo de produção capitalista do valor.  
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O modelo de desenvolvimento rural brasileiro apresenta-se pautado no processo 

modernizante da agricultura que, após a década de 70, promoveu uma transformação 

compulsória da estrutura agrícola nacional através dos programas de Desenvolvimento 

Setorial do Regime Militar da década de 60. O plano de Desenvolvimento Rural no Brasil 

concebe a tentativa de uso das novas formas ações de integração da agricultura familiar ao 

processo de Modernização da Agricultura.  

A modernização agrícola apresenta objetivos que não levam, necessariamente, ao 

desenvolvimento rural. Nesse sentido, alguns impactos causados pela modernização da 

agricultura, como o êxodo rural, as diferenças estruturais entre a indústria e a agricultura, o 

processo de especialização, a concentração fundiária, a concentração de renda, a exploração 

da mão-de-obra, os problemas ambientais, oriundos das políticas de desenvolvimento rural, 

motivaram as transformações espoliativas do setor agrícola nacional.  

Por conseguinte, o agricultor que moderniza sua produção se vê pressionado a comprar 

os insumos necessários a sua produção anual em um mercado oligopolizado e composto, na 

sua maioria, por multinacionais.  

A capacidade de sobrevivência dos pequenos produtores rurais passa a ser determinada 

pela competição inter-capitalista dos mercados de produtos e insumos, na qual grande parte 

está obrigada a abandonar a corrida, confirmando, assim, o caráter excludente da 

modernização capitalista no campo.  

A estrutura da agricultura familiar, no município de Simão Dias, a partir do ano de 1995, 

é inserida num processo de modernização ascendente da Agricultura sergipana, inserindo-a no 

contexto do agronegócio nacional do milho. Esta forma de modernização converte a estrutura 

familiar tradicional de produção agrícola em uma forma emblemática de criação do valor 

espacial através da introdução das técnicas modernas de produção agrícolas, subordinando a 

agricultura familiar tradicional ao imperativo do Modo Capitalista de Produção.  

Desta forma, desaparecem todos os elementos definidores da agricultura tradicional, 

como os tratos agrícolas baseado na agricultura consorciada de milho, feijão e fava e o uso do 

arado e a enxada, passando a implementar uma nova lógica expropriatória sobre a agricultura 

familiar simãodiense, baseada na introdução de novas técnicas de plantio, novas sementes e 

tratores; isto é, transmutando a agricultura familiar simãodiense em elemento acessório da 

rede de formação de valor encabeçada pela agricultura moderna capitalista.   

Para Plein (2006, p. 37), o processo de modernização da agricultura familiar ocorre a 

partir do surgimento dos impactos socioeconômicos implicados nas políticas agrícolas que 

estão inseridas num processo crescente de mercantilização. 
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Da mesma forma, surge a conversão das estratégias de reprodução das famílias rurais 

em estratégias de produção agrícola sustentadas pelo Capitalismo. Muitas famílias passam a 

ser excluídas de algumas cadeias produtivas modernas num primeiro instante, retornando ao 

ciclo logo que o Capitalismo deseje ampliar seus ganhos na agricultura.  

O caso da modernização da agricultura familiar simãodiense testifica a eficácia da forma 

de conversão capitalista da prática produtiva agrícola tradicional numa prática produtiva 

agrícola moderna. 

Percebe-se que a forma familiar de produção agrícola tradicional, que atualmente 

denomina-se de agricultura familiar tradicional, no município de Simão Dias, caracteriza-se 

pela produção consorciada de milho, feijão e fava em pequenas propriedades rurais (Figura 

18). A forma produtiva agrícola familiar tradicional simãodiense sofreu grandes impactos 

decorrentes da sua inserção nos projetos modernizadores da agricultura brasileira pelo Capital 

internacional, denominada de agronegócio. A agricultura tradicional cede lugar a uma nova 

forma de produção predatória denominada agricultura moderna.  

 

 
                           Figura 18: Pequena propriedade agrícola familiar tradicional – cultura  
                      agrícola consorciada (roça de fava, milho e feijão) no povoado Poço  
                      Dantas, município de Simão Dias.                 
                      Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 
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A agricultura simãodiense foi, amplamente, “metamorfoseada”. Essa metamorfose 

caracteriza-se pela crescente integração mercantil e especialização produtiva, aumentando o 

seu grau de mercantilização da forma agrícola familiar tradicional. PLEIN (2006, p.37-38) 

Assim, considera-se que processo de alteração da forma produtiva agrícola tradicional, 

substituinda-a pela base tecnológica de produção agrícola, insere a base agrícola familiar 

simãodiense no processo produtivo moderno do sistema capitalista. 

 

 

5.3. Novas Dinâmicas Modernizadoras na Agricultura Familiar Tradicional 

Simãodiense 

 

 

Atualmente, o agronegócio especializado, oriundo da nova lógica agrícola capitalista, 

interfere na forma de produção agrícola familiar. A transformação da forma agrícola familiar 

insere novos objetos e ações locais que modificam a forma de produção local, inserindo no 

lugar dos instrumentos e da forma tradicional de produção agrícola familiar as novas formas 

(modernas) de produção agrícola. (PLEIN, 2006, p. 40a) 

Segundo Plein (2006, p.40b), observa-se como essas novas tecnologias, especialmente 

as máquinas (tratores), os implementos (colheitadeiras mecânicas) e os agrotóxicos, fascinam 

os agricultores; principalmente, no que se refere à diminuição da penosidade do trabalho 

manual, que pode ser feita de uma maneira mais rápida e com menos pessoas envolvidas no 

processo de produção agrícola.  

Este fascinação do agricultor familiar simãodiense pelos novos implementos e insumos 

agrícolas motiva a convergência de uma agricultura que utiliza instrumentos e implementos 

tradicionais (como o adubo orgânico e a enxada) para o uso do trator e dos adubos químicos 

com alto valor agregado. A agricultura familiar tradicional simãodiense modifica-se ao ponto 

de renovar a forma de uso de instrumentais tradicionais (como a enxada) e elementos naturais 

oriundos do seu meio produtivo35. 

Confirma Plein (2006, p. 43a) que o processo de modernização da agricultura 

caracteriza-se pela alteração da base técnica da produção, no que se refere à utilização de 

máquinas, equipamentos, fertilizantes químicos, agrotóxicos para o controle de ervas 

                                                 
35Não mais é necessário o uso de adubos a base de estrume bovino, nem, mesmo cultivar áreas sem a correção de 
adubos, apenas confiando na fertilidade do solo das roças. 
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invasoras, pragas e doenças, e a utilização de sementes de variedades melhoradas 

geneticamente. Esse conjunto, forma o chamado “pacote tecnológico”36. 

As transformações pelas quais vem passando o meio rural simãodiense revelam a clara e 

forte tendência de queda das ocupações agrícolas. Essa tendência ocorreu, e continua 

ocorrendo, como conseqüência da modernização e mecanização das principais operações de 

cultivo das grandes culturas e também pela redução da área cultivada, motivada seja por crises 

de algumas culturas agrícolas familiares tradicionais, seja por políticas específicas de controle 

de excedentes.  

Como resultado da modernização da agricultura familiar, Plein (2006, p. 43b) afirma 

que há um grande aumento da produção física, com uma área cultivada substancialmente 

menor e um contingente cada vez mais reduzido de trabalhadores no processo produtivo 

agrícola. 

As transformações no campo ocorrem, porém, heterogeneamente, pois as políticas de 

desenvolvimento rural, inspiradas na “modernização da agricultura”, são repletas de 

desigualdades e privilégios.  

 

 

5.4. Uma “radiografia” do processo de modernização da agricultura familiar do 

município de Simão Dias 

 

 

A expansão da agricultura “moderna” ocorre paralelamente à constituição do complexo 

agroindustrial, através da modificação da base técnica dos meios de produção tradicionais, 

alterando as formas de produção agrícola e gerando efeitos sobre o meio ambiente.  

Os dados mostram que o crescimento de insumos mecânicos e químicos, em dez anos de 

dinâmica do processo de modernização da agricultura no município de Simão Dias, dar-se 

num ritmo forte, multiplicando por até sete vezes a base de ampliação dos insumos modernos, 

como é o caso dos fertilizantes.  

Considerando a produção destes insumos pelo setor extra-agrícola (a indústria de 

insumos e de máquinas agrícolas), a necessidade de monetarização da produção agrícola para 

sua aquisição fica patente. Ao lado do avanço da mecanização e quimificação, a 

especialização pela introdução da monocultora do milho em Simão Dias leva à ocorrência da 

                                                 
36O “pacote tecnológico” é um conjunto de novos implementos (tratores) e insumos (agrotóxicos e adubos 
químicos) modernizantes da agricultura que são oriundos do processo de modernização da agricultura. 
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dependência dos agricultores em relação aos setores não agrícolas, como os bancos, para a 

simples manutenção da vida no campo. 

A estratégia da modernização conservadora diante da inovação tecnológica salienta as 

características do “modelo” agrícola brasileiro, capitalista, concentrador, dominador, 

exportador e excludente.  

Conforme considerações de Graziano da Silva (1998, p.92), o processo de modernização 

da base técnica da produção agrícola familiar, ao promover a substituição de elementos 

produzidos internamente pelo complexo rural familiar por compras extra-setoriais (máquinas 

e insumos químicos) e intra-setoriais (sementes, mudas, reprodutores animais, etc.), abre 

espaço necessário ao desenvolvimento do mercado interno de produtos agrícolas que são 

dominados por firmas nacionais e multinacionais.  

Revela Graziano da Silva (1998, p.92-93) que o processo de modernização da 

agricultura familiar reflete-se no crescimento de bens industrializados (implementos e 

insumos agrícolas), que indica o crescimento da dependência da agricultura familiar em 

relação às compras de insumos vindos de fora do setor agrícola familiar.  

Para Graziano da Silva (2000, p.95-103), a inserção da pequena produção agrícola 

familiar deve estar subjugada aos imperativos da modernização do sistema produtivo agrícola. 

Daí vê-se que a agricultura familiar praticada em Simão Dias, também, destina-se a ampliação 

da produção, além do aumento da sua produtividade, somente com a sua integração ao 

processo de modernização da agricultura.  

Segundo Rangel (2004, p.55), o aparecimento do capitalismo na agricultura familiar dá 

origem a um processo convulsionário. Está convulsão parte do princípio da necessária 

capacidade de geração de um elevado índice de produtividade média do agricultor familiar 

para atender aos pré-requisitos do produtivismo no meio agrícola.  

Paiva (1971, p.183) afirma que o processo de modernização da agricultura deve ser 

iniciado pelas fases de adoção e expansão de técnicas modernas na agricultura familiar. As 

novas técnicas são colocadas para transformação da estrutura agrícola familiar tradicional, 

destruindo o saber e a técnica típica dos agricultores familiares.  

A indicação de que, com a modernização da estrutura familiar agrícola tradicional, as 

novas formas modernas de produção modificam ex post as formas produtivas agrícolas 

tradicionais em Simão Dias através das políticas propostas para a modernização da forma 

produtiva agrícola familiar tradicional.  
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As novas ações políticas estão integradas às novas propostas de industrialização do 

campo, constituindo as novas formas de ações políticas locais através da secretarias 

municipais de agricultura que se aderem às novas exigências do agronegócio capitalista. 

Com as políticas de modernização, a utilização de maquinários, adubos e agrotóxicos 

torna-se uma constante dentro da estrutura agrícola familiar simãodiense. A nova base técnica 

troca a tradicional agricultura da “roça”, que utilizava a enxada, o riscador e o arado a tração 

animal, pelo trator e o fungicida. Não mais é necessário utilizar a técnica de limpeza manual 

(chegar terra), e sim há a necessidade de se utilizar novos produtos químicos para combate 

pragas e ervas daninhas: os fungicidas e herbicidas. 

 

 

5.5. Dados sobre a Modernização da Agricultura Familiar Simãodiense 

 

 

No município de Simão Dias, o direcionamento da agricultura familiar tradicional para a 

agricultura moderna capitalista ocorre durante a necessidade de modificação da agricultura 

consorciada de milho, feijão e fava e a derrocada da pecuária bovina.  

As novas formas de produção agrícola moderna substituem o tradicional arado pelo 

trator e as relações de trabalho no campo se apresentam resumidas na diminuição do trabalho 

manual pelo uso de novas máquinas agrícolas modernas.  

Depois da instalação de políticas públicas agrícolas, como o PRONAF, a estrutura 

agrícola familiar de Simão Dias conhece uma nova dinâmica modernizadora pautada na 

mecanização da agricultura familiar, deixando-se de lado a velha rotina anual da aragem 

animal, da gradiagem animal. Até nos processo de beneficiamento do milho, a modernização 

da agricultura familiar simãodiense abandona o velho “giral”, substituindo-o pelo trator com 

debulhador/ensacadora embutidos (Figura 19).  
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              Figura 19: Trator utilizado para o beneficiamento do milho (a bata do milho). 

      Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 
 

Em Simão Dias, o direcionamento da agricultura familiar tradicional para a agricultura 

moderna capitalista ocorre durante a introdução de Políticas Agrícolas de incentivos 

financeiros que afetam a agricultura consorciada de milho, feijão e fava, modificando a forma 

de preparo tradicional do solo. As novas formas de produção agrícola moderna substituem a 

agricultura tradicional, baseada no arado, pelo trator e insumos agrícolas (adubos, 

agrotóxicos).  

Na estrutura agrícola familiar modernizada, em Simão Dias, há de se observar que o 

grau de Investimento em Mecanização das unidades agrícolas familiares apresenta mudanças 

significativas no volume de uso de tratores. Segundo dados do IBGE, dos 3.052 tratores 

existentes no estado Sergipe em 1995, 113 tratores (2,03%) estavam em operação no 

município de Simão Dias.  

Entretanto, em 2006, o número de tratores aumenta de 133 para 177 tratores, um 

incremento, no número de tratores, de 1,41%. Este aumento decorre dos incentivos propostos 

pelas Políticas Agrícolas modernizantes de crédito rural (a exemplo do Pronaf) que impele 

agricultor a contratar os serviços de tratores. 
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TABELA 05 

Uso de Tratores em 2007 

(Povoados Triunfos, Galho Cortado, Paracatu, Poço Dantas, Barnabé e o 

Assentamento Fazenda “Maria Bonita”) 

 

Variáveis pesquisadas 
N° de 
agricultores Percentual 

Uso de tratores 18 78.30% 
Uso de plantadeiras 
manuais e arados  5 21.70% 
Total 23 100.00% 

                          Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

De acordo com dados da Tabela 05, colhidos em campo, no ano de 2007, dos vinte e três 

agricultores entrevistados, dezoito agricultores (78,30%) confirmaram o uso de tratores para o 

plantio. Apenas cinco agricultores (21,7%) afirmaram não utilizar os serviços de tratores. Os 

tratores são contratados, entre os meses de abril a maio, para o período de preparo do solo 

(aragem e gradiagem) e para o plantio.   

Tal fato induz a afirmativa da modernização da agricultura familiar tradicional no 

município de Simão Dias. A elevação do uso de tratores para o plantio e a colheita significa 

dizer que a base agrícola familiar integra-se a lógica da tecnificação capitalista. Desta forma, 

há a elevação da dependência do agricultor familiar simãodiense em relação às técnicas 

modernas de produção agrícola. 

O uso de insumos agrícolas é difundido nas áreas de agricultura familiar tradicional, no 

município de Simão Dias, obrigando o agricultor a endividar-se para que haja a possibilidade 

de sua integração à modernização agrícola.  

A compra de adubos químicos e agrodefensivos colocam o agricultor familiar 

simãodiense num ciclo de dependência financeira em relação aos bancos oficiais (Banco do 

Brasil e Banco do Nordeste do Brasil). Nos contratos de adesão ao financiamento agrícola, o 

agricultor se compromete a comprar adubos e agrodefensivos. A comprovação das compras 

de insumos agrícolas é feita mediante apresentação de notas fiscais. Isto significa dizer que os 

programas de crédito rural são “braços” financeiros de sustentação do capitalismo agrícola.  

Conforme dados do IBGE, entre os anos de 1995 a 1996, em 62,58% dos 

estabelecimentos simãodienses, há o uso de fertilizantes. Em 32,04% dos estabelecimentos 
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observados em Simão Dias ocorre o uso de agrotóxicos. Outros usos como assistência técnica, 

conservação do solo e irrigação totalizaram apenas 5,38%. (Gráfico 01) 

 

Fonte: Censo Agropecuário IBGE, 1995/1996

32.04%

5.38%

62.58%
Agrotóxicos

Outros
Usos

Simão Dias
Fertilizantes, Agrotóxicos e outros usos em estabelecimentos

(1995-1996)

Fertilizantes

 
     Gráfico 01: Uso de Fertilizantes, Agrotóxicos e outros insumos no município de 

              Simão Dias. 
              Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 1995/1996. 
 

A difusão dos agrotóxicos ocorre juntamente com a introdução de novas sementes. 

Assim, relaciona-se o uso de sementes aos danos causados por novas pragas que infestam os 

milharais em Simão Dias. Uma dessas pragas é a chamada “podridão branca” e o “ferrugem 

do milho”, um fungo que ataca a espiga, apodrecendo os grãos. Desta forma, o uso de 

agrodefensivos pode inibir o aparecimento dos fungos e de outras pragas. (Tabela 06) 

A partir dos resultados das vinte e três amostras coletadas em pesquisa de campo, 87, 

00% dos agricultores usam fertilizantes no plantio. Os que não usam fertilizantes 

correspondem a 13,00%. Desta forma, verifica-se um crescimento no uso de agrodefensivos 

nas áreas rurais de Simão Dias, indicando que há novas ações técnicas-produtivas inseridas na 

estrutura sócio-espacial simãodiense. (Tabela 07) 

A partir das amostras colhidas nos Triunfo, Galho Cortado, Paracatu, Poço Dantas, 

Barnabé e o Assentamento Fazenda “Maria Bonita”, 73,90% dos agricultores familiares 

utilizam agrotóxicos em suas plantações. Apenas 26,10% dos casos observados não utilizam 

agrotóxicos.  
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TABELA 06 

Uso de Fertilizantes 

(povoados Triunfos, Galho Cortado, Paracatu, Poço Dantas, Barnabé e o 

Assentamento Fazenda “Maria Bonita”) 

 

váriaveis pesquiisadas 
N° de 
agricultores Percentual 

usam fertilizantes 20 87.00% 
não usam fertilizantes 3 13.00% 
Total 23 100.00% 

                 Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

TABELA 07 

Uso de Agrotóxicos 

(povoados Triunfos, Galho Cortado, Paracatu, Poço Dantas, Barnabé e o 

Assentamento Fazenda “Maria Bonita”) 

 

Variáveis 
pesquisadas 

Nº de 
agricultores percentual 

usam de agrotóxicos 17 73.90% 
não usam 
agrotóxicos 6 26,10% 
 Total 23 100.00% 

                           Fonte: Pesquisa de campo.  

 

 

Denota-se, pois, a abrangência do controle das empresas de insumos agrícolas sobre a 

EMDAGRO, a qual é responsável pela difusão dos agrodefensivos, adubos e sementes 

híbridas através dos eventos chamados “Dia de Campo”. O “Dia de Campo” torna-se uma 

vitrine de produtos das grandes empresas produtoras de insumos como a Bayer, Bunge, entre 

outras.  

Expõe-se que, com o uso de tratores, fertilizantes e agrotóxicos, originaram-se novos 

objetos e novas ações no Espaço Agrário de Simão Dias. Os novos objetos estão refletidos nas 

áreas de culturas especializadas em milho, onde se observa a formatação linear das áreas 

plantadas e dos galpões, onde o milho é estocado durante a colheita. As novas ações se 
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configuram na constituição de associações entre os agricultores familiares para a obtenção de 

crédito rural do Pronaf.  

A modernização denota apenas a dependência dos agricultores em relação aos aparatos 

tecnológicos, os quais são introduzidos pelas empresas nacionais e multinacionais através das 

Políticas Agrícolas. 

 

 

5.6. A Produção Especializada do Milho na Agricultura Familiar do Município de Simão 
Dias 

 

 

5.6.1. Monocultura Especializada do Milho em Simão Dias: A Produção Especializada 
do Milho na Agricultura Familiar 

 

 

A Espacialização produtiva na agricultura familiar constitui a forma especializada de 

produção integrada à estrutura familiar agrícola tradicional. Isto denota que a especialização, 

ao entrar na estrutura agrícola familiar tradicional, introduz as relações capitalistas de 

produção dentro da estrutura agrícola tradicional. A forma de especialização recondiciona 

novas ações e novos objetos para ativar o processo transformativo da estrutura agrícola 

familiar em Simão Dias. 

A base agrícola especializada em Simão Dias corresponde à especialização que vai 

dando direção a produtos/atividades com elevado valor agregado e cuja estrutura de produção 

está articulada à agroindústria. É a direção da especialização que determina maiores ganhos 

de produtividade total dos fatores. (GASQUES & CONCEIÇÃO, 2000, p.35) 

Assim, a especialização agrícola em Simão Dias denota um outro panorama para a 

questão do trabalho produtivo agrícola familiar: 

 

Como se pode perceber, esta discussão sobre trabalho produtivo — e, logo a 
seguir, sobre capital produtivo — é vital para entender os mecanismos da 
produção de excedente no âmbito do capitalismo, sempre sujeito a mutações 
(incessantes) nas suas formas de acumulação. (TAUILE & FARIAS, 2004, 
p. 285) 

 

O trabalho produtivo, dentro da especialização agrícola, em Simão 

Dias, demonstra a capacidade de aumento dos circuitos de acumulação espacial do excedente 

dentro da estrutura familiar agrícola. A base do trabalho produtivo une-se a questão da 
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necessidade de acumulação via especialização produtiva agrícola familiar. A velha estrutura 

agrícola une-se ao processo de especialização típica de agricultura capitalista mediante o 

trabalho produtivo. 

Por isso, 

 
A definição do que é ou não trabalho produtivo no capitalismo não é 
meramente uma questão histórica que diga respeito estritamente à época de 
constituição do capitalismo produtivo, isto é, ao ingresso do capital na 
esfera da produção por meio, sucessivamente, da subsunção formal e real do 
trabalho. Ela permanece ainda bastante importante para delinear os fatores 
que efetivamente alavancam o processo de acumulação capitalista. 
Especialmente em tempos de revolução tecnológica. Se entendermos onde 
se localiza ou para que âmbito conflui o trabalho produtivo, teremos uma 
noção mais precisa da fonte da geração do excedente e, conseqüentemente, 
da lógica que norteia esse processo de acumulação social de riqueza sob um 
modo capitalista. (TAUILE & FARIA, 2004, p. 282-285) 

 

A gênese do trabalho produtivo agrícola e da especialização rural está vinculada à 

permanências do dogmatismo produtivista no meio rural, o qual está atrelado ao molde de 

produção capitalista. As novas concepções produtivistas interferem no extensionismo rural e 

motiva o processo de modernização e especialização produtiva do meio rural, seguindo a 

lógica de acumulação capitalista multisetorial. A base do dogma capitalista é amplamente 

desenvolvida no meio rural através da transformação da prática tradicional dos agricultores 

familiares, originando o processo de precarização do modo de vida do agricultor familiar e o 

controle total do excedente produzido no Espaço Agrário.  

De tal forma, 

 

O padrão de desenvolvimento do mundo rural proporcionado pelo modelo 
produtivista trouxe consigo, como visto, uma série de conseqüências 
sociais, econômicas e ambientais. Para ajudar a pensar e a contribuir neste 
debate, no sentido da construção de padrões de sustentabilidade para a 
agricultura brasileira, julga-se pertinente apresentar e discutir duas 
abordagens da questão [...]. (TEIXEIRA & LAGES, 1996, p.351-355) 

 

O processo produtivista atinge toda a extensão da agricultura familiar tradicional 

simãodiense, desenvolvendo uma nova dinâmica para o Espaço Agrário. Assim, observa-se 

que o processo produtivista garante, na estrutura de especialização agrícola. Em Simão Dias a 

continuidade do processo de acumulação e expropriação do excedente, pois “o capitalismo 

utiliza enorme diversidade para atingir seus objetivos na agricultura todos os recursos 

disponíveis são usados para crescer e se desenvolver” (Felício, 2006, p.21). 
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A orientação produtiva atende as reivindicações da indústria de derivados do milho e da 

indústria multinacional do biodiesel e de implementos agrícolas, contemplando uma nova 

lógica no Espaço Agrário simãodiense. 

A produção consorciada de feijão, milho e fava é desmotivada no mercado. Tal fato é 

motivado pelo baixo preço da fava e do feijão em 2002 que desmotiva o plantio destes grãos 

em escala comercial. A produção deixa de ser consorciada para adotar uma base produtiva 

especializada na monocultura do milho. (Figura 20) 

 

 
              Figura 20: Área agrícola especializada na monocultura do milho no povoado  
              Poço Dantas em Simão Dias. 
                 Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2007. 

 

Em Simão Dias, a especialização produtiva se insere na estrutura agrícola tradicional 

através da monocultura do milho. O processo de adaptação do milho de sequeiro favoreceu o 

aparecimento de Política Agrícola e uma extensão rede de distribuição de sementes, 

transformando a agricultura tradicional numa vertente especializada do agronegócio do milho.  

Para Santos (1979, 153), as condições históricas presentes facilitam o mecanismo de 

expansão do capitalismo no espaço através do uso das formas especiais de especialização 

produtivas. 

O avanço da monocultura especializada do milho em Simão Dias favorece inclusive a 

criação de subsidiárias de empresas capitalistas do ramo de alimentos à base de milhos. O 
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caso do grupo industrial Coringa Alimentos Ltda., de Alagoas explicita o que Santos aborda 

em sua teoria de Espaço Banal. A expansão do capitalismo na agricultura familiar em Simão 

Dias garante a reversão da estrutura agrícola tradicional para uma estrutura agrícola 

especializada, o que vai fortalecer o mercado de matéria-prima para a indústria de rações e 

alimentos à base de milho.  

O grupo Coringa constituirá um monopsônio37 destinado a absorver toda a produção de 

milho de Simão Dias, Poço Verde e Carira. Toda a produção da monocultura especializada 

dependerá da exclusividade de demanda da empresa e as políticas de preços deverão ocorrer, 

seguindo a capacidade de compra da firma. Não será possível ao agricultor simãodiense 

negociar o valor do seu produto devido ao monopólio de compra estabelecido pelo Grupo 

Coringa em Simão Dias. (Ver Figura 21) 

 

 
               Figura 21: Local de instalação da subsidiária da fábrica de derivados de milho 
               da   empresa alagoana Coringa Alimentos Ltda. em Simão Dias. 
                  Fonte: Pesquisa de Campo, dezembro de 2007.       

 

Para Santos (1979, p.155) a ação direta sobre a estrutura agrícola tradicional envolve 

uma delicada negociação entre a forma capitalista e o agricultor familiar, correndo-se o risco 

de rejeição do sistema de compra capitalista e a ampliação dos entraves à sustentabilidade do 

                                                 
37Monopsônio constitui o processo de compra de uma mercadoria de vários produtores a uma única empresa, a 
qual estabelece um preço de compra muito menor que o preço de mercado. 
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agricultor familiar. Através das novas formas de ações e objetos criados no espaço pelo 

capitalismo, a estrutura socioeconômica pode ser facilmente atacada. 

A agricultura familiar muda a sua função tradicional, passando a aderir à funcionalidade 

ligada à especialização produtiva agrícola através da monocultura do milho. Como resultado, 

o próximo estágio, depois da metamorfose da agricultura familiar em agricultura 

especializada, é a comercialização do grão aos atravessadores e às indústrias de alimentos à 

base de milho e rações.  

O circuito de venda e dependência ocorre alicerçada pelas políticas agrícolas em Simão 

Dias, não desvinculando as ações estatais da reivindicação capitalista sobre estoques de 

matérias-primais para a indústria alimentícia. Aliado a este fato está a grande indústria de 

insumos e implementos agrícolas que alicerçam as indústrias de alimentos e rações na busca 

de conceber em Simão Dias um campo propício à continuidade do processo de acumulação 

através de uma agricultura baseada na monocultura subserviente e desprovida de rede de 

venda. (Ver Figura 22) 

  

                                                  

                                                       

Agricultura 
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em Simão Dias 
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Figura 22: Circuito de transformação da Agricultura Familiar em Agricultura Especializada e 
o destino final da comercialização do milho para a indústria de alimentos a base de milho.  
Fonte: Pesquisa de Campo.    
Elaboração: Luciano Ricardio de Santana Souza. 
 

Na Figura 31, o circuito de transformação da agricultura familiar tradicional em 

agricultura especializada permeia uma gamas de ações e objetos que deverão ser criados para 
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o aumento da produtividade por tarefa38 plantada. Assim, o destino final da produção 

especializada do milho em Simão Dias é a comercialização direta aos atravessadores e à 

indústria de rações e de alimentos a base de milho.  

Toda uma rede de logística e de compra adere-se a orientação capitalista. Os 

atravessadores do nordeste, em especial, os da Bahia, Pernambuco e Ceará, vêem na 

especialização produtiva do milho em Simão Dias uma vantagem comparativa para os 

negócios. A compra é garantida todos os anos, no período que vai do início de setembro ao 

final de maio. Esta forma de comercialização promove uma queda generalizada do preço, 

forçando o agricultor a baixar irrisoriamente seus ganhos. Toda a agricultura especializada na 

monocultura do milho atende apenas aos atravessadores (Figura 23) e as indústrias do setor 

alimentício nordestino e de São Paulo.  

 

 
              Figura 23: Caminhão proveniente de Pernambuco para transporte do  
              milho comprado aos agricultores familiares do Povoado Triunfo. 
                 Fonte: Pesquisa de Campo, dezembro de 2007. 

 

Os agricultores, na sua maioria, dedicam-se a monocultura do milho, devido a fácil 

comercialização.  Para eles, a possibilidade de venda do milho é muito maior do que a 

vantagens obtidas com a venda do feijão. Mas a lógica existente, por trás deste processo, é 

reflexo do processo da monocultura especializada do milho que concebe preços de venda mais 

                                                 
38 Uma tarefa sergipana consiste em 3.025 m2 (55 m x 55 m). 
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baixos que os custos auferidos pelos agricultores familiares durante o plantio. A taxa de 

retorno é irrisória, segundos alguns agricultores familiares.  

O volume de lucro não garante a obtenção de capital de giro para os pequenos 

agricultores familiares inseridos na especialização produtiva do milho. Os custos obtidos são 

mais exasperantes que os lucros auferidos durante a venda. Os lucros caem devido à baixa dos 

preços e devido à falta de poder de barganha do agricultor; sendo mais vantajoso para o 

atravessador e seus intermediários na região de Simão Dias.  

Contudo, o processo de especialização produtiva integra a agricultura familiar 

simãodiense na forma de relação comercial engendrada pelo capitalismo agrário, o que denota 

a falta de poder de determinação de preços por parte dos agricultores e o processo 

exploratório do capital comercial, dos atravessadores e da indústria de rações e de alimentos à 

base de milho.   

A fraca capacidade de barganha dos agricultores simãodiense os conduz às perdas de 

lucratividade, promovendo o retorno à lógica de dependência financeira em relação aos 

bancos. Além disso, a situação dos agricultores simãodienses explicita a gravidade da 

dependência tecnológica, a qual obriga o agricultor a se auto-capitalizar.  

Dados da pesquisa de campo relatam a ampliação das áreas de produção do milho. A 

cultura de milho excede a cultura agrícola consorciada (milho, feijão e fava) nas localidades 

rurais do Triunfo, Galho Cortado, Paracatu, Poço Dantas, Barnabé e no Assentamento 

Fazenda “Maria Bonita”. Através de resultados colhidos em campo, dos agricultores 

entrevistados, 12 agricultores (52,17%) constataram a preferência pelo plantio do milho. O 

grupo de 11 agricultores (47,83%) afirmou a continuidade com o plantio consorciado de 

milho, feijão e fava. (Ver Tabela 08) 

A gama de relações empreendidas pela especialização produtiva do milho em Simão 

Dias conduz a realidade do Espaço Agrário a uma série de transformações capitalistas, 

buscando inserir o agricultor familiar dentro de uma lógica perversa. Tudo isso também 

alicerçado pelas Políticas Agrícolas incoerentes idealizadas pelo Governo Federal e os 

poderes público-sindicais locais.  

Nas extensões de área de plantação de milho, as áreas compreendidas entre 0 a 90 

tarefas são as extensões mais comuns (pequena e média propriedade), onde se desenvolve a 

maior parte da produção de grãos de milho no município de Simão Dias. Nas demais 

categorias de extensão de área, compreendida entre 90 a 120 e mais de 120 (grande 

propriedade) corresponde uma minoria no município devido ser uma categoria de extensão de 

área de milho voltada para uma produção pautável de grandes margens de capitalização.  
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TABELA 08 

Tipo de Cultura Produzida nos povoados Triunfo, Galho Cortado, Paracatu, Poço 

Dantas, Barnabé e no Assentamento Fazenda “Maria Bonita” 

 

Cultura 
Nº de 
Agricultores Percentual 

Feijão 0 0% 
Milho 12 52.17% 
consorciada (milho, feijão e 
fava) 11 47.83% 
outras culturas 0 0% 
Total 23 100% 

                Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

De acordo com dados extraídos da pesquisa de campo, a extensão de áreas com 

plantações de milho apresenta às seguintes variações significativas. Para área plantada de o 

feijão, há um decréscimo de 2.390 hectares em 2006 para 1.200 hectares. Porém a área 

plantada do milho elevou-se de 12.000 hectares para 17.000 hectares. Para 2006 a área 

plantada e colhida do milho excede a área plantada e colhida de feijão. Em Simão Dias, 

17.000 hectares se especializaram em milho. Entretanto, a área plantada de feijão, apenas, 

apresentou um total de área plantada e colhida de 1.200 hectares. Desta a forma a quantidade 

produzida, em toneladas de milho, foi de 32.300 toneladas por hectare plantado. O 

Rendimento médio (quilogramas por hectares) apresentou um montante de 1.900 kg/ha, mas o 

feijão apenas logrou 600 kg/ha. O valor do milho totalizou R$ 1.098.200,00.  Para o feijão, 

em 2006, o valor R$ 561.000,00 (Tabela 09).  

Os dados observados comprovam a elevação da especialização do milho em Simão 

Dias. Este aspecto revela a existência de uma lógica para a especialização. Observa-se que, 

entre os anos de 2002 a 2006, a elevação da área plantada significa ampliação da monocultura 

em Simão Dias, integrando o município à lógica de dominação do agronegócio do milho no 

estado de Sergipe (Tabela 10). 

Assim, a especialização do milho torna o Espaço Agrário simãodiense subsumido ao 

Agronegócio Capitalista do milho no Nordeste. Mesmo com o rendimento médio do milho e o 

aumento do valor em reais e em escala crescente significa dizer que a produção em grãos de 

milho confere um aumento de alta capitalização para os atravessadores e empresas ligadas ao 

agronegócio. Não há aqui uma verificação do aumento do rendimento líquido por parte dos 

agricultores familiares simãodienses.  
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TABELA 09 

Progressão anual da área plantada 

 

Unidades da 
Federação, 

Mesorregiões, 
Microrregiões e 
os Municípios 

2002 2003 2004 2005 2006 

Feijão (em grão) 
Simão 

Dias 2 390 2 445 2 900 1 500 1 200 
Milho (em grão) 

Simão 
Dias 12 000 12 200 14 000 14 500 17 000 

         Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 2006. 

                                                                  

 

                                                                  TABELA 10 

                                        Dados sobre produção em 2006 

 

Unidades da 
Federação, 

Mesorregiões, 
Microrregiões 

e os 
Municípios 

Área 
plantada 

(há) 

Área 
colhida

(ha) 

Quantidade
produzida

(t) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

Valor 
(1000 R$) 

Feijão (em grão) 
Simão 

Dias   1 200   1 200    720    600    561
Milho (em grão) 

Simão 
Dias   17 000   17 000   32 300   1 900   10 982

        Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 2006. 

 

 

        A perda de rendimento líquido pelo agricultor ocorre já no processo de venda direta ao 

atravessador e aos representantes das empresas produtoras de alimentos à base de milho. O 

valor médio por saca de milho custa em torno de 26 a 30 reais. Os custos por hectares, 

segundos dados colhidos mediante entrevista com agricultores familiares dos povoados 

Triunfo, Galho Cortado, Paracatu, Poço Dantas, Barnabé e o Assentamento Fazenda “Maria 

Bonita”, revela que a existência de uma disparidade entre o valor real da produção (cerca de 
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50 reais, valor necessário para uma lucratividade mínima por saca plantada: 27 reais por área 

plantada) e os custos de 23 reais por área plantada (custo ideal para cobrir os custos com 

endividamento segundo alguns agricultores). A expropriação torna-se um fato real que, 

particularmente, amplia os cálculos de lucratividade das empresas de alimentos à base de 

milho e aos atravessadores.  

Um outro extremo da expropriação, para os agricultores entrevistados, está na 

expropriação feita pelos bancos. O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste exigem que a 

forma de produção do pequeno agricultor rural seja especializada em milho e que, da 

produção total, apenas 45% do valor obtido na produção de milho deve ficar com o agricultor 

e 55% do valor deve ser destinado ao amortecimento, ou seja, ao pagamento dos juros do 

Crédito Rural do Pronaf. 

 

 

5.7. As Políticas Agrícolas no Município de Simão Dias 
 

 

As novas ações, juntamente com os novos objetos, são elementos que compõe o Espaço 

Agrário do município de Simão Dias. Estes novos objetos e estas novas ações possibilitam a 

transformação sócio-especial, metaforseando o espaço na sua totalidade e redefinindo uma 

nova lógica de existência especial.  

As políticas agrícolas constituem novas ações deliberadas pelo Estado e são 

responsáveis pelas mudanças no Espaço Agrário simãodiense através de adoção de programas 

de crédito rural. Esses programas de crédito influem, primariamente, sobre as estruturas 

agrícolas familiares, modificando a forma de agricultura tradicional.  

As bases de sustentação das novas ações estão situadas nas políticas de motivação ao 

agronegócio do milho efetivados pelo capital agrícola e pelo governo federal. As mesmas 

ações de políticas agrícolas são os prolongamentos das ações do capital sobre o espaço agrário 

simãodiense que se corporifica na monocultura especializada do milho.  

 

 

5.7.1. O Pronaf: Uma Nova Ação do Estado subordinada à lógica do Capitalismo 
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O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) surge 

como forma de atrelar a agricultura familiar tradicional aos novos condicionantes de mercado 

e geração de renda e emprego no campo. Porém, as formas de sua atuação e de sua destinação 

deixam claro o viés produtivista dos programas estatais no Brasil.  

A base de inclusão do Pronaf não favorece a autonomia financeira do agricultor familiar, 

mas a sua dependência ou subordinação à lógica capitalista de controle do excedente, gerado 

espacialmente. Como tal, alguns dos objetivos modificadores do Pronaf para agricultura 

familiar tradicional são retratados através das seguintes características: 

 

1. Elevação do nível de profissionalização dos agricultores familiares através do acesso aos 

novos padrões de tecnologia e de gestão social; e  

2. Estímulo ao acesso desses agricultores aos mercados de insumos e produtos. 

 

Estas características indicam a abrangência da lógica capitalista sob as Políticas 

agrícolas em Simão Dias. A lógica de existência do Pronaf está em inserir a agricultura 

familiar tradicional à modernização capitalista. O grau de amplitude do programa deve 

promover a integração dos agricultores familiares ao produtivismo capitalista. 

Em Simão Dias, há a questão da implantação dos programas de crédito rural que estão 

também voltados à lógica de integração do agricultor ao capital financeiro e industrial 

agrícola. O programa de crédito rural permite o acesso ao médio e a um grupo de dez 

pequenos agricultores aos recursos financeiros disponibilizados pelo Banco do Brasil e pelo 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (Figura 24) 
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             Figura 24: Filial do Banco do Nordeste (BNB) em Simão Dias 
                Fonte: pesquisa de campo, agosto de 2007. 
 

Para tal caso, os recursos são liberados mediante a comprovação de adimplência dos 

agricultores junto aos bancos oficiais. Entretanto, o Pronaf é o principal programa de crédito 

rural que garante a inclusão do pequeno e médio agricultor sem a necessidade de grupo de 

credores.  

Por conseguinte, entre os anos de 1999-2006, o número de contratos de acesso ao Pronaf 

aumentou em Simão Dias. Porém, os dados de inadimplência também são consideráveis. 

Segundo pesquisa junto aos bancos, em 2005 o nível de inadimplência dos pequenos 

agricultores em Simão Dias ultrapassou o volume de contratos, chegando à casa dos 60% 

aproximadamente.  
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TABELA 11 

Valores dos contratos do Pronaf no município (2000-2007) 

(percentual por modalidade) 

 

Ano 
Valores dos 
Contratos (em R$) Custeio % Investimento % %

2000 3.670.898,93 2.527.141 68.84% 1143758.03 31.16% 100.00%
2001 6.192.495,34 4.247.227 68.58% 1945267.88 31.42% 100.00%
2002 3.506.925,23 3.187.345 90.88% 319.580.11 9.12% 100.00%
2003 1.826.012,42 1.653.173 90.53% 172.839.84 9.47% 100.00%
2004 3.214.903,40 2.200.971 68.46% 1013932.1 31.54% 100.00%
2005 3.712.457,66 2.744.565 73.92% 967893.05 26.08% 100.00%
2006 4.656.375,24 3.872.315 83.16% 784060.07 16.84% 100.00%
2007 4.659.664,20 3.946.522 84.69% 713142.13 15.31% 100.00%

    Fonte: PRONAF/SADE. 
   Elaboração: Luciano Ricardio de Santana Souza. 
   Disponível em: www.pronaf.gov.br.  

 

 

De acordo com a Tabela 11, no ano de 2000, dos R$ 3.670.898,93 em contratos, 68,84% 

(R$2.527.141,00) deste montante destinava-se a custeio. Entretanto o valor dos contratos de 

investimentos foi de R$1.143.758,00 (31,16%). Em 2001, para um total de R$ 6.192.495,34 

em contratos, 68,58% (R$ 4.247.227,00) foi somente de custeio e 31,42% (R$ 1.945.267,88) 

para investimentos.  

Em 2002, para o total de R$ 3.506.925,23, 90,88% (R$ 3.187.345,00) destinou-se ao 

custeio agrícola. Enquanto, para investimento, apenas 9,12% (R$ 319.580,11) do montante 

total destinou-se a investimentos em melhorias nas propriedades. No ano seguinte (2003), 

90,53% (R$ 1.653.173,00) do total de R$ 1.826.012,42 foi para custeio e, apenas 9.47% 

(172.839,84) para investimento.  

Para 2004, do total de R$3.214.903,40, R$ 2.200.971,00 (68.46%) orientou-se para 

custeio da produção de milho, mas, somente, R$ 1.013932,10 (31.54%) foram para 

investimento. Em 2005, o destino dos R$3.712.457,66 (73.92%) foi para o plantio da safra de 

milho. Para investimento, R$ 967.893,05 (26.08%) direcionou-se a pequenas melhorias em 

maquinário e nas propriedades.  

Por conseguinte, em 2006, dos R$ 4.656.375,24, R$ 3.872.315,00 (83.16%) foi para 

custeio da monocultura do milho. Para investimento, R$ 784.060,07 (16.84%) foi direcionado 

para a melhoria da propriedade ou contratação de tratores. Esta tendência continua em 2007, 
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dos R$ 4.659.664,20, 84.69% (R$ 3.946.522,00) destinaram-se a custeio. Somente 15.31% 

(R$ 713.142,13) dos R$ 4.659.664,20 dirigiram-se a investimentos. 

Desta forma, observa-se que há valores de custeio significativos, indicando que existe 

um interesse, pelos agricultores, em custeio para agricultura especializada do milho do que em 

benfeitorias nas pequenas, médias e grandes propriedades do município de Simão Dias entre 

os anos de 2000 a 2002. 

Neste caso, as elevações no volume de contratos de custeio e de investimento denotam 

que o uso dos recursos foram, terminantemente, voltados à modernização da estrutura familiar 

de produção agrícola e a inserção desta à monocultura especializado do milho.  

Os avanços dos contratos de custeio do Pronaf em Simão Dias entre os anos de 2000 a 

2007 comprovam o aumento das ações estatais voltadas à modernização produtiva. 

Decorrente da modernização produtiva, em Simão Dias, surge uma forte relação entre o 

Pronaf e a monocultura do milho. Desta forma, o volume de investimentos em modernização 

da agricultura familiar em Simão Dias também favoreceu a compra de insumos importados e 

de maquinário agrícola, passando a integrar novas formas de dependências: a tecnológica, 

técnica e financeiras agrícolas. 

Nos dados da Tabela 12, observa-se dois momentos significativos do volume de 

contratos. Em primeiro momento, há elevação dos contratos entre os anos de 2000 a 2001. No 

segundo momento, ocorre uma diminuição do número de contratos do Pronaf em Simão Dias, 

entre os anos de 2002 a 2006, passando de 2.756 para 1.617, significando um decréscimo de 

51,3%. Esse fato indica que a realidade das políticas agrícolas em Simão Dias, a exemplo do 

Pronaf, promove a dependência, o aumento do endividamento e a miserificação do agricultor 

familiar. Pelas informações qualitativas colhidas em campo, no ano de 2005 o nível de 

inadimplência dos pequenos agricultores em Simão Dias ultrapassou o volume de contratos, 

ou seja, os contratos efetivamente não cumpridos foram maiores que os novos contratos 

realizados.  

Entretanto, segundos os dados da Tabela 12, o montante em milhões de reais em 

empréstimos do Pronaf em Simão Dias, para o ano 2006, ultrapassou os quatro milhões de 

reais em empréstimos. Destaca-se também que é partir do ano de 2003, há uma variação 

descente acompanhada por um surto curto de recuperação no montante de investimento, a 

partir de 2005. O crescimento linear do volume investido no município, entre 2000 a 2001, 

coincide com a nova fase de intensificação do volume de especialização agrícola em milho. O 

mais interessante, é que, mesmo com a diminuição no total de contratos do Pronaf a partir de 

2002, o montante em milhões de reais do crédito aumentou no período 2004 a 2005. O que 
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demonstra uma questão crucial: a concentração dos financiamentos na modalidade voltada a 

agricultura familiar de base capitalista. 

 

 

TABELA 12 

PRONAF – número de contratos e volume de investimentos (em reais)  

2000/2006 

 

Ano Contratos Montante (R$ 1,00) 

2000 3.321 3.670.898.93

2001 5.451 6.192.495.34

2002 2.756 3.506.925.23

2003 1.033 1.826.012.42

2004 1.910 3.214.903.40

2005 1.521 3.712.457.66

2006 1.617 4.656.375.24
       Fonte: PRONAF/SADE. 

                               Elaboração: Luciano Ricardio de santana souza. 
       Disponível em: www.pronaf.gov.br.  
 

 

De acordo com informações colhidas das amostras de campo (Tabela 13), maioria dos 

agricultores familiares está inseridos no Pronaf, dos 23 agricultores entrevistados, 18 

(78,17%) agricultores são pronafianos. Os cinco produtores restantes (21,73%) não se 

integram ao Pronaf. São na sua maioria pequenos agricultores com produção de pequena 

monta em áreas de até 5 hectares, os quais estão inseridos nos projetos de modernização da 

agricultura e de dinamização do agronegócio do milho. 
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TABELA 13 

Números de produtores pronafianos nos povoados Triunfo, Galho Cortado, 

Paracatu, Poço Dantas, Barnabé e no Assentamento Fazenda “Maria Bonita” 

 

Tipo de Crédito Rural do 
Pronaf 

Nº de 
Agricultores Percentual  

Pronafianos 18 78,17% 
Nenhum dos grupos 
anteriores 5 21.73% 

Total 23 100% 
                    Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

Isto comprova que o aumento do programa de crédito rural do Pronaf em Simão Dias e o 

crescimento da monocultura do milho revelam que o Espaço Agrário e a forma produtiva 

agrícola familiar encontram-se subsumidos ao modelo de produção de capitalista.  

 

 

5.8. O papel do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dos Bancos, da Secretaria 

Municipal de Agricultura e da EMDAGRO na Constituição das Ações Voltadas à 

Agricultura Familiar Simãodiense 

 

 

As ações e objetos constituintes do Espaço não surgem alicerçados em paradigmas 

ideológicos somente. Eles dependem das intenções construtivas da realidade. As intenções 

construtivas da realidade estão baseadas na forma de organização sinérgicas dos agentes 

locais (governos e instituições sociais). Tais relações sinérgicas entre estes agentes locais 

ocorrem alicerçadas nas formas alternativas de transformação da realidade social e espacial. 

As formas alternativas da realidade social e espacial resultam nos projetos de 

desenvolvimento local.  

Os projetos de desenvolvimento rural, que privilegiam a autonomia financeira e 

produtiva dos agricultores, no município de Simão Dias, ainda não se tornaram realidade 

devido à falta de sinergia entres os principais atores ligados à efetivação da sustentabilidade 

rural: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os Bancos, a Secretaria Municipal de 

Agricultura, a EMDAGRO os agricultores familiares.  
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O problema da falta de sinergia entre os atores locais promove uma perda de capacidade 

decisória, de interação de metas e de constituição de alternativas para a resolução de possíveis 

problemas relatados nos resultados propostos para a realidade rural simãodiense. Os 

problemas da sinergia ocorrem devido a quatro fatores principais: 

  

i. O desinteresse dos Bancos do Brasil e do Banco do Nordeste em apoiar projetos de 

sustentabilidade rural; 

 

ii. A incapacidade do Sindicato em estabelecer links (ligações) aceitáveis entre as reais 

necessidades dos agricultores familiares e as alternativas de sustentabilidade  no Espaço 

Agrário; 

 

iii. O distanciamento da prática extensionista da necessidade de auto-sustentabilidade e 

autonomia produtiva do agricultor frente ao agronegócio capitalista; 

 

iiii. A indiferença e inatividade da Secretaria Municipal de Agricultura em promover o 

elo de integração entre o verdadeiro Desenvolvimento Rural Sustentável, o Espaço Agrário e 

os agricultores familiares.   

A incapacidade de diálogo prova que a falta de sinergia emudece as vozes que 

reivindicam uma melhoria no próprio processo produtivo que causa mais dependência do que 

almejar a simples liberdade financeira e sustentável dos agricultores familiares. 

 

 

5.8.1. A EMDAGRO: a vitrine de produtos agrícolas do Capitalismo 

 

 

Em entrevistas colhidas em campo com os agentes locais, constata-se que uma parcela 

dos agricultores vive uma verdadeira síndrome utópica da rentabilidade do milho e seu total 

sucesso produtivo. Porém, o que se revela é o “inferno dantesco” em que se encontram a 

maioria dos pequenos e médios agricultores familiares simãodienses. 

 

Não é fácil para nós produzir apenas feijão... o milho dá mais lucro na 
venda e a safra é bem rentável... (Coordenador da EMDAGRO de Simão 
Dias) 
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Os órgãos de extensão embutiram na mente do pequeno e do médio agricultor que não 

poderia haver rentabilidade sem produtividade. Para haver rentabilidade com produtividade a 

solução está na implantação de uma cultura produtiva que possa proporcionar uma boa 

reversão de capital a curto prazo para o médio e para o pequeno agricultor familiar. São 

induções deste tipo que motivam os agricultores simãodienses a abandonaram o cultivo 

consorciado de fava, feijão e milho, substituindo-o pela monocultura especializada.  

Não desmerecendo a idéia de que o agricultor é um homus economicus na sua 

totalidade, ou seja, é um maximizador da sua utilidade máxima, observa-se que a busca pela 

implantação da agricultura especializada do milho idealizada pela EMDAGRO convenceu o 

agricultor da rentabilidade máxima proveniente do cultivo do grão em escala esprcializada. 

Isto realmente alavanca o ânimo do agricultor simãodiense, mas esconde uma outra lógica 

perversa, a dependência financeira. 

 

Para nós técnicos extensionistas, é um privilégio observar que o agricultor 
seja atraído pelo novo e pelo que traz lucro... torna-se interessante analisar 
que ele é um ator social que busca aumentar os seus ganhos, mesmo que a 
custa da substituição de sua forma própria de cultivo... (Coordenador da 
EMDAGRO de Simão Dias) 
 

Inverdades aparecem quando o Coordenador da EMDAGRO de  Simão Dias é indagado 

sobre a presença do capitalismo no campo: 

 

É importante observar que não há interesse na inserção do agricultor ao 
cultivo do milho...lógico, a presença do capitalismo no campo sempre vai 
existir e seu controle é necessário...o agricultor tentará adaptar-se a esta 
realidade com maestria...os nossos agricultores conseguiram e o capitalismo 
está aí na roça...  
 

A busca pelo controle da agricultura familiar, leva o capitalismo a utilizar o órgão de 

extensão como a EMDAGRO, cuja principal função era promover a sustentabilidade do 

agricultor familiar simãodiense. Esta forma de extensão que busca a sustentabilidade e a 

autonomia do agricultor familiar é uma fantasia quando se observa a realidade do projeto 

extensionista rural em Sergipe. (Figura 25) 
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 Figura 25: Sede da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado  

          de Sergipe (EMDAGRO) em Simão Dias. 
          Fonte: Pesquisa de Campo, dezembro de 2007. 

 

Os órgãos de extensão não privilegiam a formação de um pessoal atualizado com as 

causas sociais e com a sustentabilidade sócio-ambiental. A base da formação do técnico 

extensionista, a Engenharia Agronômica e o Ensino Técnico Agrícola, impele o extensionista 

a proferir apenas o que a ótica produtivista prega. Não se observa que a base de uma técnica 

extensionista está integrada à base produtiva que promove a sustentabilidade. 

 

Os Dias de Campo são eventos interessantes, pois vêm agricultores de todos 
os cantos de Simão Dias, de Pião e Poço Verde para ver as novas técnicas e 
os novos insumos e implementos...Além de conversarmos sobre usos deste 
novos meios e a sua adaptabilidade na agricultura da região....vê-se também 
o interesse de mostrar as principais marcas de produtos do mercado para 
melhorar o desempenho da agricultura simãodienses. (Coordenador da 
EMDAGRO de Simão Dias) 

 

Há um sistema que favorece a crença de que as inovações estão ao alcance de todos os 

agricultores familiares a “preços módicos”. A adaptabilidade das marcas de produtos 

agrícolas, nos eventos de Dia de Campo, torna a tecnologia um sinônimo de produtividade 

sem risco para o agricultor e para o espaço agrário simãodiense.  

 

Aqui não se fala em inadaptabilidade produtiva... entre o agricultor e os 
novos meios técnicos e as inovações. Todas as marcas de adubos, 
fertilizantes e insumos chamam de igual modo o interesse dos agricultores 
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familiares. É um momento interessante, este vivenciado aqui em Simão 
Dias. (Coordenador da EMDAGRO de Simão Dias) 
 

A tecnologia e os novos insumos são indiscriminadamente difundidos no espaço agrário 

simãodiense. Este fato mostra que a forma de modernização da agricultura familiar auxilia o 

crescimento nas compras de insumos industrializados. Desta forma, a EMDAGRO torna-se o 

“garoto propaganda” ideal e o principal representante da Cargill e da Bayer. Este papel de 

vendedor faz da EMDAGRO mais um entrave ao processo de autonomia da agricultura 

familiar frente ao Modo Capitalista de Produção.  

 

 

5.8.2. Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Simão Dias: Mas que um 

sindicato... uma interrogação ... 

 

 

O sindicato seria a instancia máxima de representação de uma determinada categoria. 

Isto indica que a base de sustentação do sindicalismo rural está na defesa não só da qualidade 

de vida do agricultor, mas de sua autonomia produtiva e financeira.  

A participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simão Dias (Figura 26) é bem 

insipiente quando comparado com os atrativos produtivistas implantados pelo capitalismo 

através das Políticas Públicas Agrícolas.   

O sindicato torna apenas um fantoche que presta apenas alguns serviços básicos aos 

agricultores familiares como o atendimento médico-ondotológico, a concessão da Declaração 

de Aptidão do Pronaf (DAP) e os encaminhamentos previdenciários. Quanto a projetos que 

versem combater a dependência do agricultor, não existe ações do sindicato que encaminhem 

os agricultores familiares a uma nova forma de sustentabilidade produtiva, sem preciso 

recorrer aos bancos e aos insumos agrícolas industrializados.  

O sindicato não se destina ao auxilio aos agricultores na busca pela sustentabilidade. 

Não há interesse do sindicato em promover ações voltadas à busca de alternativas para tirar os 

agricultores familiares simãodienses da situação de dependência tecnológica e financeira. 

Assim, não se procura incentivar a melhoria da agricultura familiar com ações locais 

organizadas e mobilizadas, ou mesmo, projetos de constituição de bancos de sementes 

naturais, visando à permanência das formas tradicionais aliadas a algumas formas modernas, 
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como o uso de tratores; além da criação de máquinas para a agricultura, projetadas e montadas 

pelos próprios agricultores familiares.  

 

 
                 Figura 26: Sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município 

        de Simão Dias.  
        Fonte: Pesquisa de Campo, dezembro de 2007. 
 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simão Dias presta serviços ao 
trabalhador e à trabalhadora rural, encaminhando os documentos da 
aposentadoria e prestando serviços como dentista e médico. (Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais) 

 

As ações locais, voltadas à mobilização decisória entre os agricultores, através de 

projetos dos sindicatos de trabalhadores rurais, são propostas empreendidas em países do 

continente asiático, África e alguns países da América Latina, como o Peru e Chile. Porém o 

uso do sindicato para viabilizar tais ações é um fato distante, ou melhor, impossível para a 

realidade sindical rural em Simão Dias. Isto indica que o Capitalismo consegue o seu intento 

ao distanciar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos próprios agricultores.  

 

Temos apenas aqui ações para apoiar a agricultura e o agricultor de Simão 
Dias a ter acesso aos serviços de dentistas e aos serviços de médicos e 
oculistas. O Sindicato só faz isso: ajudar o agricultor e a agricultora familiar 
com a aposentadoria e auxilio médico. (Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais) 
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O distanciamento é bem definido pelo presidente do sindicato. As ações básicas como 

aposentadoria rural e alguns serviços médicos (dentistas e oculistas) são apenas algumas das 

principais ações idealizadas pelo sindicato para os agricultores familiares simãodienses.  

 

Não há projetos para treinamento do agricultor... Como eu disse, só 
ajudamos o agricultor e a agricultora de Simão Dias a obter a aposentadoria, 
o auxílio médico e a DAP. (Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais) 

 

Entretanto, estas ações não são particularmente as ideais para solucionar os problemas 

da dependência dos agricultores familiares em relação aos insumos e ao crédito rural. O 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais não se integra às causas voltadas à emancipação 

produtiva e financeira necessárias à auto-sustentabilidade do agricultor familiar simãodiense.    

 

 

5.8.3. Secretaria Municipal de Agricultura: Agente Público ou Agente do Capital? 

 

 

A Secretaria municipal de Agricultura do município de Simão Dias revela-se como 

apenas um intermediário entre os agricultores e os bancos. As desculpas acerca da 

intermediação pública escondem algo percebido durante a entrevista realizada no mês de 

setembro do ano de 2007 quando, ao ser inquirido, o secretário municipal da agricultura 

afirmou que o papel da Secretaria deve concentrar-se apenas em alguns projetos de 

zoneamento agropecuário e construção de cisternas nas residências rurais.  

Ademais, a única atuação intervencionista, aos moldes keynesianos, da Secretaria 

Municipal de Agricultura, em prol dos agricultores, é a ação conjunta com a CONAB para a 

compra e a política de preços mínimos para o milho em Simão Dias. 

Por conseguinte, a participação da Secretaria nos projetos locais de desenvolvimento 

rural é insipiente. As propostas do secretário para a agricultura familiar de Simão Dias 

resumem-se à implantação de algumas áreas voltadas à prática da pecuária (criação de 

caprinos) e o desenvolvimento de atividades alternativas, como a cultura da erva-doce e da 

arruda nos povoados Coração de Maria e Brinquinho.  

Quanto à proposta de ações que viabilizam as práticas agrícolas e que promovam auto-

sustentabilidade dos agricultores familiares simãodiense, a secretaria ainda não tinha 

interesses estratégicos em projetos para esta dinamização.  
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As ações afirmativas para a autonomia da agricultura familiar em Simão Dias não são 

vislumbradas, devido o distanciamento das entidades públicas e dos seus agentes em relação 

as reais necessidades da agricultura simãodiense. 

Por fim, o secretario municipal da agricultura garante que o principal foco do órgão 

público é a implantação de práticas alternativas como a caprinocultura e não as ações para 

sustentabilidade produtiva agrícola nas comunidades rurais. Isto revela que o foco equivocado 

da Secretaria esconde a relação do órgão com as intenções capitalistas, inclusive com as 

propostas de criação de um distrito industrial em Simão Dias para beneficiamento do milho. 

Este distrito está sendo criado para as instalações de uma fábrica do grupo industrial alogoano 

Coringa Alimentos Ltda..  

Além do mais, a Secretaria também concede a DAP para os agricultores familiares nos 

períodos de obtenção do crédito rural do Pronaf. O órgão torna-se, juntamente, com o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entendidas credenciadas para a testificação da situação 

de regularidade dos agricultores familiares simãodienses. De igual modo, atua em conjunto 

com a EMDAGRO, bancos e associações comunitárias rurais dos povoados na organização do 

Comitê Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentátavel, o qual não prover o espaço 

agrário municipal de soluções cabíveis para o problema da perda de autonomia do agricultor 

familiar. 

As verdades sobre a funcionalidade da Secretaria induzem ao pensamento marxista de 

que o Estado é um protagonista da verdadeira fase de expansão setorial do Capitalismo. Esta 

expansão é o supra-sumo de uma realidade contida na forma de preservação dos direitos do 

Capital para ampliar o seu processo de expropriação sócio-espacial do Valor.   

 

 

5.8.4. O Banco do Nordeste e o Banco do Brasil: Agentes financeiros e parceiros do 

Capital 

 

 

Os bancos assumem a função de intermediários financeiros e esta intermediação 

favorece a obtenção, por parte dos agricultores familiares simãodienses, do crédito rural do 

Pronaf. Porém sua principal meta é conseguir sucesso nos negócios de crédito rural. Estes 

negócios colocam os extremos, agricultores familiares e gerentes dos bancos em constantes 

embates. Não há uma sincronia entre os interesses dos bancos oficiais (Banco do Brasil e 
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Banco do Nordeste) na melhoria das condições de vida e nas condições de renda do agricultor 

familiar do município de Simão Dias, mas na dependência financeira do produtor rural.  

 

Para tal caso, o banco garante ao agricultor o acesso aos empréstimos e a 
retirada do dinheiro para o plantio imediato. (Gerente do Banco do Nordeste 
de Simão Dias) 

 

Eu faço uma entrevista e observo se o agricultor é apto para ser pronafiando 
c ou b, ou seja, qual modalidade de contrato a que pertence o cliente. Se ele 
tem o perfil de contrato de custeio ou investimento, eu posso garantir o 
empréstimo. (Gerente do Banco do Brasil de Simão Dias) 

 

Os bancos oficiais não promovem uma rede de treinamentos, buscando assessorar o 

agricultor na administração dos recursos financeiros, no planejamento dos investimentos e em 

projetos de capacitação empreendedora para os produtores familiares.  

Tudo gira em torno dos empréstimos para os agricultores familiares, não se importando 

com a forma de gestão dos recursos financeiros obtidos pelos mesmos. Esta lógica perversa 

induz o agricultor a continuar acorrentado aos “grilhões dos empréstimos bancários” para o 

custeio da safra do ano seguinte.  

 
Nós não nos importamos se o agricultor sabe ou não manter os seus 
recursos... já fui a várias reuniões nas associações comunitárias rurais dos 
povoados... o que vejo é algo desmotivador...agricultores inadimplentes.  
(Gerente do Banco do Nordeste de Simão Dias) 
 

Surge, assim, uma forma fantasmagórica de efervescência dos bancos quando o assunto 

é produtividade da monocultura do milho em Simão Dias. A base do ânimo dos bancos não 

está nas alternativas de sustentabilidade para a agricultura familiar simãodiense, e sim na 

sustentação do agronegócio do milho no município.  

 

Eu vejo que há uma nova dinâmica produtiva em relação ao milho em 
Simão Dias. A fronteira produtiva do grão tem-se ampliado. A agricultura 
de Simão Dias passa a pulsar de uma maneira interessante... Eu vejo isso de 
forma positiva para a agricultura de Simão Dias. (Gerente do Banco do 
Brasil de Simão Dias) 

 

Surge, assim, a verdadeira face da forma de decisão dos agentes gestores de políticas 

agrícolas em Simão Dias: seu total distanciamento da realidade rural. Os debates entre estes e 

os agricultores familiares resumem-se a fatos distanciados da situação rural e das 

necessidades de construção eficiente do Espaço Agrário em Simão Dias.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O Espaço Agrário é um conjunto completo de objetos e ações novos. Os novos objetos e 

as novas ações promovem o surgimento de outros elementos na realidade sócio-espacial. O 

Espaço Agrário sofre uma mutação não somente física, mas também social. As novas ações e 

os novos objetos são oriundos de uma lógica exógena e remodelam o espaço num contínuo 

transformativo, motivado pela abrangência da lógica exógena capitalista. 

A lógica exógena capitalista é a personificação do capitalismo agrícola que se insere no 

Espaço Agrário através de seus elementos internos, integrando-os ao circuito internacional de 

reprodução do valor.  

O excedente gerado dentro do Espaço Agrário é absorvido pelo próprio modo de 

produção capitalista agrícola. Tal fato afeta negativamente as especificidades sociais e 

produtivas anteriores à implantação da lógica capitalista, remodelando o Espaço Agrário 

segundo o dogma de continuidade do processo de acumulação de capital. 

As novas ações e os novos objetos redefinem outras estratégias para a criação espacial 

do valor, reconstruindo e reorganizando a estrutura sócio-espacial agrícola. As novas ações 

inserem ações excludentes e os objetos indiferentes ao modo produtivo do agricultor familiar, 

originando o desaparecimento da forma produtiva agrícola tradicional. O acesso às ações e 

aos objetos novos torna insatisfatório o convívio das novas técnicas com as técnicas 

tradicionais na agricultura familiar. 

Assim, o processo de Organização do Espaço Agrário no município de Simão Dias 

contribuiu para a verificação dos fatos relacionados à criação e implantação de novas ações e 

novos objetos. As novas ações e os novos objetos surgidos foram originados das políticas 

públicas estatais que denotaram uma nova dinâmica para o Espaço Agrário e para os 

agricultores familiares. 

Com a instituição das Políticas Agrícolas, em especial o Pronaf, no município de Simão 

Dias, a estrutura familiar tradicional de produção agrícola foi severamente substituída por 

uma monocultura especializada em milho, integrando a base produtiva agrícola local ao 

sistema de provimento de estoques de matéria-prima à indústria de alimentos à base de milho 

e à indústria de rações; além de favorecer as multinacionais e empresas nacionais produtoras 

de insumos e de implementos agrícolas (tratores, agrotóxicos, etc.) com a compra massiva de 

produtos agrodefensivos.  
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Uma estrutura tradicional agrícola desaparece dando lugar a outra forma produtiva 

muito mais destinada à reversão de lucros para os capitalistas que para os agricultores 

familiares. 

A especialização produtiva inseriu ações e objetos novos no Espaço Agrário 

simaodiense. O processo de exploração envolto em tais novos objetos e novas ações chama 

atenção pelos impactos sociais negativos sentidos devido à conversão da forma produtiva 

tradicional familiar para agricultura especializada e pelas transformações nocivas no âmbito 

ambiental no Espaço Agrário. 

As políticas agrícolas introduzem as ações e os objetos novos, sendo que tais elementos 

espaciais surgem subservientes ao modo capitalista de produção e promovem o processo de 

dependência do agricultor. Desta forma, o agricultor familiar não mais se desprende das 

formas de dependência financeira e técnica para dar continuidade ao seu processo de 

reprodução social e a obtenção um estoque anual de excedente. Ele constitui elemento centro 

do novo circuito espacial de produção capitalista do valor pautado no agronegócio. 

Todo excedente gerado é absorvido pelos bancos e capitalistas (atravessadores e 

comerciantes). Os baixos preços e a incapacidade dos bancos em prestar auxílio orçamentário 

e técnico ao agricultor na gestão dos recursos possibilitam a decadência da reprodução social 

do agricultor familiar simãodiense e sua autonomia financeira e técnica.  

De todos os lados, novas dinâmicas expropriatórias integram o processo de 

transformação capitalista do Espaço Agrário à estrutura agrícola familiar, dando corpo ao 

processo exploratório do Capital Agrícola sobre o agricultor familiar em Simão Dias. 

A forma de modernização da agricultura familiar simãodiense revela uma catástrofe 

social e ambiental travestida de desenvolvimento rural. Isto simboliza o agravamento da crise 

da agricultura familiar no século XXI. O modo tradicional de agricultura familiar, mais auto-

sustentável, é revertido para uma agricultura subordinada ao sistema de reprodução do valor 

expropriatório patrocinado pelo capitalismo.  

Os meios técnico-produtivos são, na verdade, tentáculos articuladores do capitalismo 

agrícola, colocando em cheque as vantagens de permanência e de valorização do saber 

produtivo tradicional do agricultor familiar. Este processo de dominação capitalista resulta na 

forma contínua de garantia do uso das políticas agrícolas na ampliação dos níveis aceitáveis 

de lucratividade e exploração do agricultor familiar.  

De igual modo, a especialização produtiva garante a reversão de lucros ainda mais 

rápidos, extirpando a forma agrícola tradicional e redirecionando todos os recursos locais para 

um novo processo de reversão do valor espacial. 
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A monocultura do milho é um fato delineador do grau de isenção do agronegócio em 

áreas periféricas do Nordeste, a exemplo de Simão Dias. Ademais, a forma de emersão da 

agricultura familiar tradicional simãodiense ao circuito nacional e internacional do 

agronegócio possibilita que os estoques de excedente sejam, facilmente, extorquidos pelos 

atravessadores e a indústria de insumos, mediante o uso do Pronaf como forma de propagação 

do capitalismo no campo. 

Particularmente, as políticas de crédito rural do Pronaf possibilitaram as condições para 

que a lógica de modernização e especialização agrícola fosse absorvida pelos agricultores 

familiares tradicionais em Simão Dias, provocando o agravamento da situação de 

inadimplência e exclusão do pequeno agricultor familiar ao crédito.  

A falta de um dinamismo decisório por parte dos gestores públicos locais e do sindicato 

possibilitou os instrumentais para que o agricultor familiar fosse subsumido ao capitalismo 

agrícola. Desta forma, está consumado o intento do agronegócio capitalista e seu poder 

expropriatório na Organização do Espaço Agrário e na agricultura familiar tradicional 

simãodiense.  

Destra forma, pode-se extrair um entendimento sobre a forma de uso das Políticas 

Agrícolas na Organização do Espaço Agrário simãodiense: primeiro a conversão total da 

forma agrícola tradicional para a forma agrícola especializada mais condizente com o 

agronegócio. Em segundo momento, percebe que o papel das Políticas Agrícolas, inclusive, o 

Pronaf torna mais abrangente o nível de integração da estrutura produtiva agrícola tradicional 

ao circuito de Reprodução Espacial do Valor que favorecerá o programa de lucratividade 

capitalista. No Terceiro momento, observa-se a constituição de uma estrutura produtiva 

agrícola especializada que se baseia na monocultura do milho. Finamente, surge a integração 

da nova estrutura produtiva agrícola simãodiense aos mercados através da absorção dos 

agrodefensivos pelos agricultores. Há, também, a garantia de permissividade do processo de 

exploração capitalista mediante a falta de sinergia dos agentes locais como a Prefeitura, os 

bancos e os órgãos de extensão rural. 

Todos os momentos anteriormente expostos resultam a um ponto convergente 

fundamental: o processo de Organização do Espaço Agrário, no município de Simão Dias, 

está inserido no processo internacional de acumulação capitalista mediante o uso das Políticas 

Agrícolas pelo Agronegócio. 
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ANEXO A 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 

 

BLOCO 1 – INDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO. 

 

Entrevistado: ___________________________________________________________. 

 

Organização ou Instituição:________________________________________________. 

 

Data: _____/______/_______.  Entrevistador: _________________________________. 
 

 

BLOCO 2 – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE POLÍTICAS AGRÍCOLAS E AÇÕES 

INSTITUCIONAIS SOBRE O ESPAÇO AGRÁRIO SIMÃODIENSE. 

 

1. Qual a finalidade da instituição no contexto agrário simãodiense?  

 

2. Qual a principal forma de atuação da instituição sobre o Espaço Agrário simãodiense? 

 

3. Qual o principal instrumental de auxílio que a instituição utiliza para fomento do 

desenvolvimento agrícola em Simão Dias? 

 

4. A instituição promove alguma rede de auxílio direto (assessoria, planejamento e 

treinamento) para os agricultores simãodienses? Justifique a resposta. 

 

5. Há projetos de capacitação empreendedora para os agricultores efetivados pela instituição? 

Comente sobre a resposta. 

 

6. Há projetos de auxílio à tomada de decisões locais e propostas de planejamento rural 

estratégico (produção agrícola alternativa e redes de comercialização direta) para a melhoria 

na geração de renda e emprego nas comunidades de agricultores, coordenadas pela intuição? 

Comente a resposta. 
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7. Há, pela instituição, programas de assistência técnica e educacional (cursos de capacitação 

em atividades agrícolas, comerciais e não-agrícolas)? Comente a resposta. 

 

8. Há projetos culturais (música, literatura, revalorização dos saberes locais, etc.) voltados 

para as áreas agrícolas de Simão Dias, patrocinados ou efetuados pela instituição? Comente a 

resposta. 

 

9. Há projetos de cursos voltados à capacitação tecnológica e ambiental para os agricultores 

de Simão Dias coordenadas pela instituição? Comente a resposta. 

 

10. Existe alguma forma de assistência da instituição para a comercialização dos produtos 

agrícolas (redes de comercialização agrícola direta) em Simão Dias? Comente a resposta.  

 

11. Há pesquisas da instituição, em Simão Dias, para o fomento do desenvolvimento agrícola 

sustentável? Comente a resposta. 

 

12. Há programas da instituição voltados à modernização agrícola sustentável? Comente a 

resposta. 

13. Quais ações da instituição para o Espaço Agrário de Simão Dias? 

 

14. Existem estudos locais elaborados pela instituição sobre a dinâmica e o desempenho do 

setor agrícola simãodienses? Comente a resposta.  

 

15. Que tipos de ações e/ou políticas são elaboradas pela instituição para o Espaço Agrário de 

Simão Dias? Comente a resposta. 

 

16. Existem programas de inserção mercadológica dos agricultores simãodienses elaborados 

pela instituição? Comente a resposta. 

 

17. Existe apoio da instituição para mudanças no processo produtivo no Espaço Agrário 

Simãodiense? 

 

18. A instituição promove seminários e outros eventos locais voltados ao desenvolvimento da 

agricultura em Simão Dias? Comente a reposta.   
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19. A instituição estimula os agricultores simãodienses nas decisões em âmbito local? 

Comente a resposta. 

 

20. Existe incentivo ao cooperativismo rural em Simão Dias? Comente a resposta.  

 

21. Qual a forma de participação da instituição para a difusão tecnológica no Espaço Agrário 

de Simão Dias? Comente a resposta.  

 

22. Qual a forma de participação da instituição na agricultura familiar de Simão Dias? 

Comente a resposta. 

 

23. Qual a forma de participação da instituição na implantação de atividades agrícolas 

sustentáveis no Espaço Agrário de Simão Dias? Comente a resposta. 

 

24. Qual a forma de participação da instituição para o fomento da pluriatividade agrícola e do 

turismo rural em Simão Dias? Comente a resposta. 

 

25. Existem programas sociais, ambientais e econômicos sustentáveis da instituição para as 

áreas rurais de Simão Dias? Comente a resposta. 

 

26. Quais as estratégias futuras que a instituição pretende adotar para o Espaço Agrário 

simãodiense? Comente a reposta.  

 

27. Existem articulações (da instituição) com outras instituições governamentais e não-

governamentais (ongs) para projetos de desenvolvimento agrícola sustentável em Simão 

Dias? Comente a resposta.   
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ANEXO B 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES 

 

BLOCO 1 – INDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO. 

 

Entrevistado:___________________________________________________________. 

 

Organização ou Instituição:________________________________________________. 

 

Data: _____/______/_______.  Entrevistador: _________________________________. 
 

BLOCO 2 - DADOS GERAIS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO ESPAÇO 

AGRARIO SIMAODIENSE. 
 

1. Situação do agricultor familiar, o processo de produção do espaço agrário e mudanças na 

forma produtiva agrícola em Simão Dias.  

 

2. Quantos hectares (tarefas) possui o agricultor? 

 

______________________________________________________________________. 

 

3.  Qual a cultura produtiva principal da unidade agrícola familiar? 

 

(  ) Feijão. 

(  ) Fava . 

(  ) Milho. 

(  ) Consorciada (Feijão, Milho e Fava). 

(  ) Outra. 

 

Especificar: ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________. 
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4.  O agricultor utiliza alguma espécie de ferramenta manual no trato agrícola? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

 

5. Qual tipo de ferramenta (as) que o agricultor utiliza? 

 

______________________________________________________________________. 

 

6. Qual a técnica utilizada pelo agricultor para preparação do solo e para o plantio anual? 

 

______________________________________________________________________. 

 

7. O agricultor utiliza algum tipo de máquina (arado, grade e plantadeira manual) para o 

plantio anual? 

 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

8. Que tipo de máquina (arado, grade plantadeira manual) é utilizada pelo agricultor? 

 

______________________________________________________________________. 

 

9. O agricultor utiliza algum fertilizante?  

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

10. Qual tipo de fertilizante é usado pelo agricultor? 

 

______________________________________________________________________. 
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11. O agricultor contrata o serviço de tratores para o plantio anual? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

12. Qual é a forma de limpeza da área plantada? 

 

(  ) Limpeza com uso da enxada (“chegar terra”). 

(  ) Limpeza com uso de herbicidas. 

(  ) Outra. 

 

Especificar: ___________________________________________________________. 

 

13. Agricultor utiliza algum produto químico na lavoura? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

14. Qual tipo de semente o agricultor utiliza? 

 

______________________________________________________________________. 

 

 

15. O agricultor armazena a sua produção anual? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não.  

 

 16. Qual processo de armazenagem dos grãos produzidos? 

 

______________________________________________________________________. 

 

17. O agricultor consome uma parte de sua produção e comercializa a outra? 

 



 

 

138
 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

18. Sendo a resposta afirmativa, como consome? 

 

______________________________________________________________________. 

 

19. Onde comercializa a outra parte da sua produção? 

 

______________________________________________________________________. 

 

20. A quem e onde comercializa? 

 

______________________________________________________________________. 

 

21. O agricultor comercializa toda a sua produção? 

 

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

 

22. Onde e a quem comercializa? 

 

______________________________________________________________________. 

 

23. O agricultor participar de alguma associação comunitária rural local? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

24. Onde se localiza a associação comunitária rural? 

 

______________________________________________________________________. 

 

25. Qual a forma de financiamento da produção agrícola? 
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(  ) Próprio.  

(  ) Parceria.  

(  ) Credito Agrícola. 

(  ) Outro. 

 

26. Se a resposta for outro, especificar qual outro tipo de financiamento: 

 

______________________________________________________________________. 

 

27. Se a reposta for Crédito Agrícola, qual tipo de crédito: 

 

______________________________________________________________________. 

 

28. Qual instituição que fornece o financiamento? 

 

______________________________________________________________________.  

 

29. O agricultor foi contemplado pelo PRONAF e pelo Fundo de Aval? 

 

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

 

30. Qual outro programa de auxilio do qual participa o agricultor? 

 

______________________________________________________________________. 

 

31. O agricultor recebe alguma assistência técnica do governo? 

 

(  ) Sim.   

(  ) Não.  

 

32. Qual instituição estatal que fornece tal auxílio? 
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______________________________________________________________________. 

 

 

33. O agricultor participa de algum programa de auxílio safra? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

34. Qual tipo de programa de auxílio safra (Seguro Safra, Proagro, etc.)? 

 

______________________________________________________________________. 
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ANEXO C 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS SINDICATOS 

 

BLOCO 1 – INDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO. 

 

Entrevistado: ___________________________________________________________. 

 

Organização ou Instituição:________________________________________________. 

 

Data: _____/______/_______.  Entrevistador: _________________________________. 

 

BLOCO 2 – DADOS GERAIS. 

 

1. Qual a forma de atuação do Sindicato de Trabalhadores Rurais em Simão Dias? 

 

2. Como se caracteriza a atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em relação aos 

problemas de ordem jurídica e previdenciária dos agricultores simãodienses?  

 

3. Há alguma ação de intermediação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simão Dias 

com os bancos, prefeitura, DEAGRO para promover o acesso do agricultor ao apoio técnico-

financeiro e às políticas agrícolas federal e estadual?  

 

4. Como se processa a intervenção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais nos problemas 

relacionados à Agricultura Familiar em Simão Dias? 

 

5. Qual a forma de atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais nas ações decisórias nas 

comunidades rurais de Simão Dias? 

 

6. É realizada alguma forma de reunião com os agricultores simãodienses? 
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7. De que forma atua o Sindicato dos Trabalhadores Rurais no acesso do agricultor ao 

PRONAF? 

 

8. Como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais atua durante a concessão da Declaração de 

Aptidão (DAP)? 

 

9. Quais ações alternativas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para o fomento de 

emprego e renda nas comunidades rurais de Simão Dias? Qual a proposta do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais para um projeto local de desenvolvimento rural sustentável?  

 

10. Quanto ao fomento de ações para melhoria do emprego-renda nas comunidades rurais, 

qual seria a forma de atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no planejamento e na 

efetivação destas ações? 

 

11. Há interesse, por parte do Sindicato, na criação de conselhos de agricultores em cada 

comunidade rural com a finalidade de resolver os problemas socioeconômicos locais?  

 

12. São realizados cursos de capacitação produtiva para o agricultor? 

 

13. São criados conselhos específicos para debater as ações governamentais, uso inapropriado 

da tecnologia agrícola e seus efeitos sobre a estrutura socioeconômica rural de Simão Dias? 

 

14. Há algum estudo realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais sobre as ações 

estatais e sobre a difusão da tecnologia agrícola na agricultura simãodiense?  

 

15. Qual a forma de auxílio ou atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na resolução 

dos problemas de endividamento do agricultor simãodiense? 

 

16.  Como se comporta o Sindicato dos Trabalhadores Rurais nas questões relativas ao acesso 

a terra?  

 

17. Como se comporta o Sindicato dos Trabalhadores Rurais nas questões relativas às 

relações de trabalho no campo simãodiense?  
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18. Há algum incentivo por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para a difusão do 

cooperativismo agrícola de forma sustentável nas comunidades de agricultores 

simãodienses?  
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                                                 APÊNDICE H 

 


