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RESUMO 

A questão camponesa, parte da questão agrária, tem sido retomada nos estudos 
que tem o desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira, como tema. 
Desde o período colonial até a atualidade a prática da agricultura camponesa para o 
autoconsumo, produtora de alimentos parte na dieta alimentar brasileira, têm 
cumprido um papel que além de garantir a reprodução dos camponeses nas terras 
de trabalho permitiu e permite que uma diversidade de atores ocupasse os 
meandros das grandes fazendas e propriedades no Nordeste açucareiro e pecuário. 
A presente pesquisa buscou analisar os processos de constituição e as 
transformações por que passam os camponeses entendendo que o avanço do 
capital no campo tem uma feição: o monopólio do território. Na atualidade, a 
agricultura camponesa persiste em se multiplicar cumprindo um duplo papel: 
barateia os preços dos alimentos consumidos pelos trabalhadores da indústria no 
mercado interno, puxando para baixo os salários e custos na produção capitalista e 
contribui na produção de capital quando parte da renda camponesa é cedida a 
bancos, comércio e ao Estado. Estes agentes através de instituições reguladoras 
como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente - SUDEMA, Cia. 
de Água e de Esgotos da Paraíba - CAGEPA e Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, estimulam a aquisição de insumos e implementos 
agrícolas ou ainda mudanças na dieta alimentar camponesa, adquirida no comercio 
das cidades. O que observamos é que, Unha de Gato comunidade analisada, não 
fugiu a estas implicações e teve sua formação territorial combinando relações 
capitalistas de produção com a produção e a reprodução de relações não 
tipicamente capitalistas, como as camponesas. Assim, a comunidade Unha de Gato 
está localizada no município de Juazeirinho semi-árido paraibano distante 212 Km 
da capital João Pessoa. É formada por 15 estabelecimentos familiares com atores 
diversos, dentre os quais, camponeses proprietários, parceiros e agregados. Uma 
constatação é que o Estado, ente regulador das relações sociais, a indústria de 
pescado, o comércio e as trocas que o campo estabelece com a cidade vem 
determinaram as novas dinâmicas e mudanças territoriais garantindo a apropriação 
da renda da terra camponesa. É na década de 1980 que o Programa Pró-Álcool do 
Governo Federal vai fazer avançar as áreas de cultivo e de plantio de cana de 
açúcar no litoral e na Zona da Mata paraibana intensificando o uso de recursos 
tecnológicos e de equipamentos e insumos agrícolas, modificando parte da matriz 
produtiva e do uso e manejo da terra em todo o território paraibano, em especial em 
Unha de Gato. Estas alterações fizeram avançar o sistema produtivo baseado na 
grande propriedade de terras que anexou áreas de pequenas propriedades no 
município de Juazeirinho concentrando a estrutura fundiária. Outras ações 
promovidas pelo Estado como a construção do açude de Mucuitú, iniciado na 
década de 1980 e concluído no ano de 2001, resultou no estabelecimento de novas 
relações sociais com camponeses e novos atores: os pescadores associados a 
Colônia de Pesca local. Assim, o que a pesquisa apontou é que apesar das 
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modificações na dinâmica territorial camponesa as famílias pesquisadas em Unha de 
Gato vêm garantindo a reprodução familiar com base em processos sociais. 

Palavras-chave: Campesinato, Monopólio, Renda, Território, Unha de Gato. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Indagações a respeito da produção camponesa em áreas de assentamento e 

de comunidades rurais resultaram da necessidade de se desvendar as implicações, 

no interior dos pequenos estabelecimentos de consumo e de produção, do avanço 

do capitalismo. Os pequenos estabelecimentos na atualidade passam por 

transformações em função do avanço do capital na forma da indústria e do comércio 

sobre a agricultura e da ânsia/ ganância por garantir a apropriação da renda 

camponesa, na forma de lucro. O resultado é que parte dos recursos necessários à 

reprodução social dos camponeses tem sofrido determinações. Conforme observa 

Souto (2007), a constatação é que o campesinato e a questão camponesa são 

partes integrantes de uma questão agrária mais ampla que se evidencia no campo e 

nas cidades, quando os camponeses na luta pela terra e no desenvolvimento de seu 

modo de vida consolidam uma relação com os recursos naturais e um regime de 

propriedade privada familiar visando garantir a reprodução da vida ao invés do lucro. 

Camponeses proprietários, parceiros, posseiros e arrendatários são possuidores de 

conhecimento, tecnologia, apropriação e distribuição dos frutos do trabalho numa 

diversidade desenvolvida territorialmente localizada e própria contraditória, às 

relações tipicamente capitalistas.  

Diferentemente daquelas relações, que buscam ser hegemônicas nas ações e 

nas relações sociais no campo, Gusmán (2005) aponta que há um conflito aberto na 

ocupação e nos territórios camponeses. Este conflito se concretiza de várias 

maneiras em algumas práticas de luta, como na luta nacional realizada pelo 

movimento nacional de luta por terra desenvolvido em todo território nacional pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, no enfrentamento entre 

posseiros e latifundiários, bem como na negação de parte do campesinato em se 

tornar proletário, quando não permite que o capital se aproprie e separe os 

camponeses dos seus meios de produção, essencialmente a terra de trabalho, como 

observa Oliveira (2001).  

Diferentes autores estudaram a produção camponesa no interior do modo de 

produção capitalista demonstrando que há uma questão agrária ainda por ser 

solucionada em muitos países, particularmente no Brasil. O destaque do trabalho 

está mais diretamente relacionado na compreensão das relações entre os 
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camponeses e entre estes e a apropriação do espaço composto por diversas 

territorialidades, do que propriamente no resgate histórico da questão agrária.  

Esses elementos nos permitem afirmar que o campesinato da comunidade 

Unha de Gato, inserido no município de Juazeirinho, semi-árido paraibano se articula 

a uma totalidade econômica e sócio-cultural mais ampla, não apenas para contestar, 

mas superar as dificuldades, os empecilhos e as contradições engendradas no 

desenvolvimento do modo de produção capitalista almejando autonomia. Os quinze 

estabelecimentos de consumo-produção visitados e analisados não fugiram a estas 

implicações já que a formação e as dinâmicas territoriais evidenciam possibilidades 

de manutenção daquilo que parece ser o processo mais “caro” aos camponeses: a 

garantia da reprodução social do campesinato nas terras de trabalho.   

Como objetivos específicos analisamos como o capital vem monopolizando o 

território da comunidade Unha de Gato via apropriação da renda da terra 

camponesa, bem como compreender a importância que aquele exerce na 

manutenção e alteração das relações (sociais e técnicas) entre os produtores 

familiares identificados na comunidade Unha de Gato. Portanto, não nos interessou 

diretamente identificar e analisar as relações capitalistas de produção que se 

concretizam no território do município de Juazeirinho, em especial na comunidade 

Unha de Gato. 

Inicialmente tratamos de localizar a comunidade Unha de Gato 

contextualizando a sua territorialidade no município de Juazeirinho microrregião do 

Seridó Oriental. Buscamos desvendar as possibilidades e os conflitos inerentes ao 

desenvolvimento territorial entendendo os estabelecimentos e as relações existentes 

entre os produtores e entre estes e a natureza. Localizamos, territorializamos, 

identificamos os atores e o papel da pequena produção no interior da comunidade 

Unha de Gato.  

Avançamos no segundo capítulo considerando que o capital ao monopolizar o 

território produz mudanças e permanências nas relações dos camponeses com o 

mercado, o comércio, a indústria e o Estado. Este último, enquanto agente 

regulador, alterou as relações sociais e técnicas quando construiu o açude de 

Mucuitú imprimindo novas dinâmicas no território de Unha de Gato. Processos de 

concentração de terra, conflito entre sistemas produtivos baseados em terra de 

trabalho e terra de negócio e o monopólio territorial fruto do avanço do capital em 
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Unha de Gato não alteraram a diversidade produtiva identificada nos 

estabelecimentos pesquisados.  

Seguimos adiante, compondo o terceiro capítulo, evidenciando a diversidade 

de interpretações do desenvolvimento da agricultura no interior do capitalismo e 

como os autores interpretam o papel da classe camponesa e dos diversos atores em 

questão. Resgatamos de forma breve as correntes de pensamento no interior da 

discussão camponesa e da questão agrária ressaltando os papeis que devem 

ocupar ou não o campesinato na atualidade, ou seja, o seu lugar. Partimos do 

princípio que a sociedade é organizada em classes e que a agricultura camponesa é 

desconsiderada pelo Estado, quando imprime novas funções para um antigo 

problema e joga na “vala” comum uma diversidade de modos de produção tipificando 

como agricultura familiar.  

Apesar das considerações acima, fruto das contradições inerentes ao 

desenvolvimento do capitalismo, o número de pequenos estabelecimentos tem 

aumentado no Brasil, conforme os dados oficiais referentes à estrutura fundiária 

brasileira divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(1995/1996) e INCRA (2003), expressos na tabela 1 em anexo.  

A comunidade Unha de Gato forma parte desta estrutura fundiária marcada 

pela desigualdade que também está condicionada pela intensiva tecnificação e 

especialização agrícola por que passa os diversos tipos de agriculturas (capitalista, 

familiar, camponesa) paraibana e brasileira. As implicações desses processos nos 

chamam a atenção no estudo do modo de vida e de trabalho camponês, e as 

mudanças que vêm sofrendo por diversas razões como a anexação de áreas por 

grandes fazendas e estabelecimentos agrícolas (propriedades), pela retirada parcial 

da renda da terra camponesa quando os parceiros e os camponeses proprietários 

moradores da comunidade Unha de Gato adquire no comércio local e na cidade de 

Juazeirinho parte dos meios de trabalho necessários ao processo produtivo. Vale 

salientar que, ainda que produzam parte do que consomem os produtores locais 

necessitam adquirir no comércio parte dos insumos e implementos agrícolas, bem 

como parte dos produtos que compõe a dieta alimentar da família camponesa e este 

é um dos momentos de transferência de parte da renda camponesa ao conjunto da 

sociedade. 

Partimos da hipótese que a reprodução das famílias camponesas na 

comunidade Unha de Gato vêm se alterando em relação ao uso de recursos da 



 14 
 

natureza (técnicas) e entre as próprias famílias produtoras (relações sociais). Essas 

novas dinâmicas sócio-espaciais podem comprometer as condições necessárias 

para a sua reprodução, mas também criar novas possibilidades de autonomia 

naquilo que parece ser o objetivo do campesinato: o atendimento das necessidades 

de consumo alimentar e a manutenção dos membros das famílias Oliveira (2001). 

Assim, a comunidade Unha de Gato, localizada na microrregião do Seridó 

Oriental paraibano, situa-se historicamente e estabelece relações com o conjunto de 

outros territórios em três dimensões: local, regional e nacional. Em seu território 

analisamos um total de quinze estabelecimentos familiares de consumo-produção 

numa área de aproximadamente 2000 ha com predomínio de relações sociais 

camponesas com base no trabalho familiar e em regimes de parceira entre os 

produtores. Quatro estabelecimentos familiares são compostos por camponeses 

proprietários e outros onze reproduzem-se camponeses parceiros e agregados. Com 

o objetivo de tornar claro como o campesinato tem absorvido as mudanças, 

repercussões e transformações promovidas pelo modo de produção capitalista é que 

buscamos amparo em estudiosos e pesquisadores clássicos tais como Kaustky 

(1986), Lênin (1981, 1985) e representantes da escola Narodnista Russa tais como 

Shanin (1980), Oliveira (1990, 2001), Silva (1997, 1996), Fabrini (2002, 2003), 

Fernandes (2002), Chayanov (1980), Gusmán e Molina (2005), Guzmán (2006a, 

2006b) entre outros. 

Metodologicamente, a abordagem territorial quanto a perspectiva de análise 

da reprodução camponesa, nos permite estudar as formas como ás famílias 

camponesas da comunidade Unha de Gato, se colocam ante as mudanças em 

curso, recorrendo para isso a técnicas qualitativas de análise, como a recuperação 

da memória histórica dos atores, através de depoimentos colhidos durante os 

nossos trabalhos de campo. Em relação aos procedimentos utilizados destacamos o 

uso da revisão bibliográfica, documental e jornalística nas bibliotecas públicas, no 

museu Manoel Vital na cidade de Juazeirinho, em instituições de pesquisa como 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A –EMEPA, na 

Secretaria de Educação do Município de Juazeirinho e na Colônia de Pescadores e 

Aquicultores João Roma e Rafael Leite na cidade de Juazeirinho. Nas nossas saídas 

a campo utilizamos como técnica de pesquisa entrevistas semi-estruturadas com o 

uso de gravador e caderno de campo. O registro de imagens através de fotografias, 

também constituiu uma dimensão importante na análise da comunidade, bem como 
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os documentos acessados à documentação histórica do Museu Cultural Manoel Vital 

situado na cidade de Juazeirinho.   

 Assim, concluímos o presente trabalho de pesquisa destacando o potencial 

de adaptação dos camponeses e de seu modo de produção em Unha de Gato frente 

às mudanças impulsionadas por diversos agentes como o Estado, o comércio e a 

indústria que na ânsia por fazer avançar o capital sobre o campo faz avançar o 

monopólio territorial sobre determinadas frações do território de forma desigual, 

combinada e contraditória. O capital ao mesmo tempo em que expande suas 

relações assegura sua produção em relações não tipicamente capitalistas e apropria 

parte da renda da terra camponesa gerada em Unha de Gato.  
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CAPÍTULO 1 

 

A comunidade Unha de Gato: possibilidades e conflit os 

 

Neste capítulo apresentamos a comunidade, Unha de Gato e o seu entorno, 

destacando como elementos fundamentais de análise os estabelecimentos 

familiares de consumo-produção. Para tal iniciamos a nossa discussão com os 

dados relativos à região e ao município de Juazeirinho destacando como se insere 

econômica e socialmente no estado da Paraíba para, em seguida, enfatizarmos a 

organização do espaço pela comunidade e território do nosso estudo.  

 

1.1 O Território do Seridó Oriental Paraibano e do Município de Juazeirinho 

O modo camponês de produção1 tem como objetivo garantir a reprodução da 

família e, conforme as condições econômicas e sociais, a produção de excedente 

econômico. Ele envolve vários atores que se diferenciam entre si pela condição de 

posse ou não da propriedade da terra e dos meios de vida, existindo: camponeses-

proprietários, parceiros, arrendatários, agregados entre outros, mas que 

desenvolvem suas atividades produtivas com base na força de trabalho familiar. Esta 

é objetivamente destinada ao autoconsumo familiar. É uma produção caracterizada 

como simples produtora de mercadorias. (OLIVEIRA, 2001).  

Identificamos entre os pequenos estabelecimentos do município de Juazeirinho 

a predominância de pequenas propriedades camponesas compostas por sitiantes2, 

camponeses proprietários3 e em menor quantidade parceiros4 e arrendatários5. 

Estes atores ora desenvolvem atividades produtivas no regime de trabalho familiar 

                                                 
1 Martins (1998) compreende por modo de produção o modo historicamente determinado de exploração da força 
de trabalho no processo de produção, no qual são produzidas também as relações sociais fundamentais de uma 
sociedade. Para este autor quando Marx se refere ao modo de produção camponês está se referindo ao processo 
camponês de trabalho, que não exclui a sujeição do trabalho camponês ao capital. 
2 Sitiantes são produtores que não detêm a propriedade da terra, mas que produzem e se reproduzem no interior 
de grandes fazendas e propriedades agrícolas cedendo parte do que produzem aos proprietários. 
3Camponeses é o pequeno produtor familiar no campo (OLIVEIRA, 1987).  
4Parceiros são relações de trabalho na qual o proprietário da terra e o trabalhador dividem entre si, em partes 
combinadas, os custos e a produção obtida (Idem, 1987).  
5 Arrendatário é o capitalista que arrenda a terra de outrem para produzir através do trabalho assalariado (Idem, 
1987). 
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na agricultura e criação de animais, ora em regimes de parceria (meia e terça6) e 

ainda submetem parte da força de trabalho familiar junto às mineradoras e 

cerâmicas locais, como diaristas. Esta forma de trabalho acessório é recorrente na 

comunidade Unha de Gato, principalmente entre os agregados e parceiros que 

estão em situação econômica mais desfavorável. 

O município de Juazeirinho está situado a 212 Km da capital do Estado, João 

Pessoa, fica às margens da rodovia BR-230 entre o Cariri e o Curimataú, na 

microrregião denominada de Seridó Oriental7 ou Médio Seridó paraibano. Limita-se 

ao Norte com o Rio Grande do Norte e São Vicente do Seridó, ao Sul com Gurjaõ e 

Taperoá; a Leste com Soledade e a Oeste com os municípios de Salgadinho e 

Junco do Seridó.  

Já a comunidade Unha de Gato, território estudado fica a Oeste no município de 

Juazeirinho limitando-se com os municípios de Santo André e Assunção conforme 

MAPA exposto na figura 1. O seu acesso pode ser feito pela BR-230 e dista 6km da 

sede da cidade de Juazeirinho. A entrada à comunidade Unha de Gato pode ser 

feita através de uma estrada de barro no sentido Juazeirinho – Assunção, 

acessando o lado esquerdo da rodovia BR-230. O conjunto de estabelecimentos que 

configura o núcleo central da comunidade pode ser observado após um percurso de 

aproximadamente 8km desde as margens da BR (JUAZEIRINHO, 2003). 

Com aproximadamente 2000 ha a comunidade conta com uma infra-estrutura 

composta de: 01 grupo escolar; 15 pequenos estabelecimentos familiares todos com 

                                                 
6Meia e terça são formas de pagamento que se desenvolve na produção camponesa com o pagamento feito em 
produtos, ou seja, para cada dez dias que o camponês parceiro trabalha com/ para o camponês proprietário três 
dias dos resultados dos frutos do trabalho são pagos ao proprietário privado familiar da terra.   
7Juazeirinho junto a Picuí são dois municípios que polarizam a microrregião do Seridó Oriental encravada na 
região da Borborema que compreende as microrregiões do Cariri Oriental e Ocidental e os Seridós Ocidental e 
Oriental numa área de 15.489,3 Km2 e uma população aproximada de 276.939 habitantes (RODRIGUEZ, 2002). 
O clima na microrregião varia entre 28° a 32°C com registro de temperaturas mais baixas entre os meses de 
janeiro a junho com seus dias quentes e as noites têm temperatura agradável com chuvas de verão.   A cidade de 
Juazeirinho está à uma altitude média de 553 M acima do nível do mar e seu sistema hidrográfico pertence à 
bacia do rio Taperoá com destaque para os riachos: Juazeiro, Salgadinho, Seridozinho e Posse além dos açudes 
de Escurinho, Barra, Posse, Tenório, da Cidade e por último o açude de Mucuitú. No município o açude da Barra 
é o que apresenta a maior capacidade de armazenamento: 3.500.000 m3 e fica sob a responsabilidade da 
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba –CAGEPA. Recebe tratamento por cloração e abastece a rede de 
saneamento básico do município. A capacidade de armazenamento do açude de Mucuitú é de 25.000m3 e o total 
de armazenamento de água no município é de 4.225.000m3 de água (JUAZEIRINHO, 1983). Recebe 
aproximadamente 650 a 680 mm anuais de queda pluviométrica e suas serras principais são: Serra dos Borges e 
Serra da Carneira. Angico, Aroeira e Pau d’arco são as principais madeiras de lei identificadas na vegetação de 
caatinga do município. Paulatinamente fora sendo derrubada para o fornecimento de material de construção 
consumidos com a expansão de cidades como Campina Grande e circunvizinhas (Idem, 1983).     
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energia elétrica; 01 açude público8; e uma área de cerrado do tipo caatinga 

irregularmente distribuída9. A área de mata ocupa aproximadamente 500 ha de 

terras na comunidade Unha de Gato servindo-a de diversas maneiras como, suporte 

à retirada de lenha e a caça de pequenos animais10.  

As duas vias de acesso à comunidade são feitas por estradas de terra: Um 

acesso é feito a Oeste pela estrada que liga a comunidade à cidade de Assunção e 

outra possibilidade é a estrada que limita territorialmente com a BR-230 que fica a 

Norte (JUAZEIRINHO, 1983).  

Em relação aos aspectos físicos e de localização o município de Juazeirinho é 

cortado pela BR-230, canal de circulação e de escoamento da produção sertaneja, 

que liga o Estado de Leste a Oeste (IDEME, 2004).  

                                                 
8 O açude público de Mucuitú tem seu sangrador e sua barragem na comunidade de mesmo nome com uma 
capacidade de armazenamento 25.000 M3 de água. Sua represa ocupa parte das terras dos estabelecimentos da 
comunidade Unha de Gato. 
9 A caatinga é um tipo de vegetação que apresenta características de domínio da vegetação de Cerrado 
apresentando no Nordeste brasileiro duas formas: uma fechada e densa com arbustos e árvores de médio a 
pequeno porte como a identificada na comunidade Unha de Gato e outra aberta menos densa de menor porte.   
10 Os animais que identificamos na caça realizada foram pássaros e tatus de espécies conhecidas localmente 
como rolinha e tatus peba que embora já escasso e reduzidos é no período seco e de estiagem que entram na dieta 
alimentar dos produtores locais.  



 19
 

Figura 1  – Mapa de Localização do Município de Juazeirinho/ PB. 
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Juazeirinho possui uma economia que se destacam as atividades da agricultura 

e da pecuária, bem como, a extração de minerais e exploração de rochas graníticas. 

Existem inúmeras “fabriquetas” e incipientes indústrias exploradoras de recursos 

naturais na forma de jazidas de Caulim, Berilo, Espudomênio, Cassiterita e 

Columbita-Tantalita identificadas na propriedade da fazenda Seridozinho e reservas, 

conforme anuário do Estado da Paraíba (IDEME, 2004). Algumas destas jazidas de 

minérios são exploradas comercialmente por empresas mineradoras que exportam 

para o Brasil e para o mercado externo, como a retirada de Caulim, com uma 

capacidade da ordem de 66.895 Ton, a Cassiterita 338m³ e a Columbita com 47.488 

Ton.  

Além das riquezas minerais, há também cerâmicas de argila produtoras de tijolo 

e telhas distribuídas em todo o espaço do município no interior das comunidades. 

Vale ressaltar que estas atividades extrativistas consomem, além de recursos 

minerais, parte do cerrado e da vegetação local, fornecedora de madeira para a 

queima e cozimento nos fornos movidos à lenha. Estas pequenas indústrias 

extrativistas retiram da caatinga as principais matérias primas consumidas em seus 

processos produtivos com pouca ou nenhuma regulação por parte dos órgãos 

públicos de fiscalização (IDEME, 2004) e (JUAZEIRINHO,1983). A figura 2 abaixo 

representa o interior de um estabelecimento localizado na comunidade Unha de 

Gato nela podemos apreciar como participa o uso da vegetação e da natureza no 

processo produtivo local.  

Outro elemento que compõe as explorações minerais no município e na região é 

a falta de salubridade no trabalho diário dos mineiros. Matéria veiculada em Jornal 

de circulação estadual do dia 16 de março de 2008, conforme anexo 3, nos dá a 

dimensão real e concreta da situação de parte dos mineiros força de trabalho 

utilizada na ocupação do garimpo. Vale salientar que parte dos trabalhadores 

permanece ocupada quase que exclusivamente como subempregados, sem vínculo 

empregatício algum, portanto, sem garantias trabalhistas legais no interior de 

processos produtivos industriais. As empresas de extração mineral utilizam a força 

de trabalho de camponeses e de trabalhadores rurais que durante o rigoroso e 

intenso período de seca é explorado e durante o inverno retornam às suas 

comunidades, o que garante a geração de renda necessária para permanência nas 

terras de trabalho. 
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Figura 2  – Uso da lenha na indústria produtora de tijolos 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, estabelecimento da família Galdino na comunidade Unha de 
Gato, Nov/ 2007. 

 
 

Dados sociais e econômicos mais amplos referentes ao aspecto agrícola, 

como número de estabelecimentos e área cultivada do estado e do município fora 

coletado em trabalho de campo junto às Secretarias Municipais de Agricultura e de 

Educação e Cultura de Juazeirinho, sob os cuidados, respectivamente, do Secretário 

da Agricultura Humberto Gonçalves de Araújo e da professora Rosa Lúcia dos 

Santos juntamente com consulta dos anuários estatísticos da Paraíba IDEME (2004) 

e censos do IBGE (1975, 1985, 1996, 2006) buscando compará-los. A Tabela 2 

mostra o desenvolvimento dos estabelecimentos agropecuários no Estado da 

Paraíba. 
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Tabela 2 – Número de estabelecimentos, área total cultivada, pessoal ocupado e 

condição dos produtores no Estado da Paraíba. 

1975 1980 1985 1995 2006 Nº de 

estabelecimentos  199.987 167.485 203.277 146.539 167.477 

Área total (há) 4.736.225 4.906.465 4.872.094 4.109.347 3.750.206 

Pessoal ocupado 799.632 648.607 763.963 479.987 489.403 

Condição do 

produtor 

Estado da Paraíba – Nº de estabelecimentos 

Proprietário 115.312 104.852 120.379 96.969 - 

Arrendatário 34.147 25.654 25.345 7.561 - 

Parceiro 9.139 6.533 15.263 8.390 - 

Ocupante  41.389 30.446 42.290 33.619 - 

Ocupado com 

parente 11 

- - - - 409.289 

Empregados - - - - 80.114 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1995. 

 

De acordo com os dados da Tabela 2 acima, podemos inferir que 

predominam na Paraíba estabelecimentos cuja relação com o produtor é tipicamente 

familiar, ou seja, aproximadamente 80% dos estabelecimentos registrados são os 

parentes e os familiares que conduzem a produção no interior dos pequenos 

estabelecimentos.  

Sem fugir a esta realidade observada no ultimo Censo Agropecuário (1995), o 

território da comunidade Unha de Gato, desenvolve com base no trabalho familiar e 

nas relações de produção no regime de parceria, atividades nos estabelecimentos 

que buscam garantir a reprodução familiar. As atividades estão baseadas na bovino 

e caprinocultura, combinadas à agricultura camponesa que de acordo com os ciclos 

produtivos tem sua prática determinada pelas necessidades de autoconsumo das 

famílias. Assim, esses cultivos se realizam em regime de vazante às margens do 

antigo rio da Barra, hoje lago da represa do açude público de Mucuitú. Culturas 

como capim, batata-doce, feijão e milho são comumente encontrados. A figura 3 

mostra duas práticas comuns no interior dos estabelecimentos agrícolas: a criação 

                                                 
11Ocupados com laços de parentesco e empregados é a nomenclatura utilizada pelo IBGE no último censo 
agropecuário e divulgado preliminarmente em 2006 diferindo da classificação anterior em relação à condição do 
produtor.  
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de animais produzidas com base no trabalho familiar e o cultivo no regime de 

parceria praticado por uma agricultura de vazante. 

 

Figura 3 – Agricultura de vazante ao fundo e a criação de animais 

 
Fonte:  Pesquisa de campo, estabelecimento produtivo na comunidade Unha de Gato, 

Nov/2007. 

Durante o nosso trabalho de campo pudemos constatar que a comunidade 

conta ainda, em função do represamento da água, com a prática da pesca 

profissional feita com uso de redes e anzóis no interior de três dos estabelecimentos 

visitados. No período de reprodução dos peixes, que varia conforme a determinação 

das portarias do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, a pesca fica restrita ao uso apenas de anzóis.  

Uma das instituições, que atua junto aos camponeses que têm na pesca uma 

das fontes de renda em Unha de Gato, é a Colônia de Pesca e Aqüicultura João 

Roma e Rafael Leite Z-21. Situada na cidade de Juazeirinho a Colônia conta com 

trezentos pescadores associados, moradores de oito municípios da região. Sua ação 

na comunidade Unha de Gato deve-se ao fato de que, anteriormente à construção 

do açude de Mucuitú na década de 1980, pescadores e produtores locais tinham na 

pesca uma garantia de alimento e de geração de renda com a comercialização de 

peixes retirados no Rio da Barra, rio que cortava toda a comunidade Unha de Gato. 

É com a construção do açude que surge a necessidade de organizar e regular o uso 
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do açude e racionalizar a produção coletiva local de peixe. Quando indagamos sobre 

a atuação da colônia de pesca na região é nítida a importância para o conjunto dos 

municípios localizados no Seridó Oriental especialmente para Juazeirinho: 

 
 

(...) a associação tem por volta de 300 pescadores associados de oito 
municípios e conta com a participação ativa de 100 pescadores do município 
de Juazeirinho, devido ao açude de Mucuitú ser o maior, com uma 
capacidade de 25 milhões de metros cúbicos (Secretária da Colônia João 
Roma e Rafael Leite, Juazeirinho, Nov/2007).    

 

A secretária12 da Colônia declarou, em entrevista realizada durante a visita à 

comunidade, que embora o açude de Mucuitú não esteja entre os maiores em 

termos de capacidade de armazenamento de água é neste açude que se concentra 

parte das atividades econômicas e projetos desenvolvidos e apoiados pela Colônia. 

Um dos conflitos que atinge parte dos produtores da comunidade Unha de Gato 

surgiu durante a construção do açude e parece ser àquele relativo ao uso das terras 

e aos limites definidos para o uso coletivo pelos pescadores da área do açude. Dos 

três estabelecimentos de camponeses proprietários visitados todos foram atingidos e 

tiveram suas terras alagadas. Apenas a propriedade do senhor Galdino e de dona 

Tereza composta por seis unidades familiares de agregados, não aceitou o valor 

pago pela indenização, embora não impeça o acesso dos pescadores. Essas e 

outras indefinições nos permitem afirmar que o uso coletivo das terras e o acesso ao 

açude dos pescadores associados à Colônia têm sofrido limitações já que parte dos 

proprietários e fazendeiros que tiveram suas terras alagadas questione judicialmente 

as indenizações, gerando conflitos e limitações de toda ordem nas relações 

estabelecidas entre os pescadores, os camponeses proprietários e corpo de 

funcionários da Colônia.  

Em relação à infra-estrutura Juazeirinho conta com serviço público como 

abastecimento de água realizado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - 

CAGEPA, de energia elétrica fornecido pela Sociedade Anônima de Eletrificação da 

Paraíba – SAELPA na forma de concessão cedida ao grupo empresarial 

Neoenergia, rede de telefonia e uma rede de estrutura e lazer composta por: 02 

pousadas, 01 hospital público gerenciado pela Fundação Assistencial e Hospitalar 

de Juazeirinho somados a cinco postos de saúde na forma de unidades básicas de 

saúde ligadas ao Programa Saúde da Família - PSF, 46 escolas públicas sendo 
                                                 
12Os depoimentos de nossos entrevistados são reproduzidos preservando a originalidade de suas falas.  
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trinta e oito rurais com três estaduais de ensino médio, 06 praças públicas, 01 

ginásio poliesportivo, 01 museu cultural em homenagem a um dos fundadores da 

cidade meu avó materno Manoel Vital Filho, 01 terminal rodoviário e 01 terminal 

ferroviário, 01 campo de pouso, 01 difusora, 01 mercado público onde se realiza 

uma feira todas as terças-feiras e 05 açudes e barragens pública controlada pela 

Estado. Uma delas está localizada na comunidade Mucuitú, território limite com 

Unha de Gato conhecida como Barragem de Mucuitú. Passamos a partir destas 

considerações gerais acerca da constituição e do território do município buscar 

ressaltar como os camponeses e as famílias produtoras se relaciona com o seu 

entorno. 

 

1.2 Estrutura dos estabelecimentos familiares e da produção no território da 

comunidade Unha de Gato 

Como frisado anteriormente a comunidade Unha de Gato situa-se na porção 

oeste do município de Juazeirinho limitando-se com os municípios de Assunção e de 

Santo André e é composta por quinze unidades produtivas familiares sendo três 

destas de camponeses-proprietários compondo um quadro diversificado de relações 

sociais e econômicas particular em cada pequeno estabelecimento. São quatro os 

estabelecimentos núcleos centrais que conformam o território de aproximadamente 

2000ha, com parte dele recortado pelo lago da represa da barragem de Mucuitú. A 

Tabela 3 abaixo detalha a conformação dos estabelecimentos de camponeses 

proprietários em Unha de Gato: 

Tabela 3 – Composição das famílias, número de estabelecimentos e relação social 
predominante em Unha de Gato, 2007/08. 

Relações 
sociais/ 

estabelecime
nto familiar  

Francisco G.  Tereza C.   Salvino Maria da C. 

Proprietários  1 casal e 01 filho 
menor 

1 casal e 1 
filho adulto 

-  1 Casal, 3 
adultas solteiras 
e 1 filho adulto 

de parceiro 
Parceiros 02: 1 casal com 

06 filhos menores 
e 1 adulta solteira 

com 08 filhos 
menores 

- 1 casal com 
3 filhos 

menores 

03: com 03 
casais sendo 02 
deles cada um 
com 01 filho 

menor 
Agregados - 06   - - 

   Fonte: Dados coletados em trabalho de campo, Unha de Gato, 2008. Elaborado pelo autor. 
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A partir do quadro acima é possível afirmarmos que predomina 

estabelecimentos cuja relação social é a parceira com os agregados localizados em 

um único estabelecimento que fez a opção por manter as relações familiares 

levando em conta os laços de parentesco no interior do estabelecimento.    

O resgate histórico da constituição das relações passa pela importância 

relativa das atividades econômicas desenvolvidas no interior do território. A 

agricultura e as práticas de cultivo, manejo e uso da terra se confundem no tempo e 

no território quando indagamos sobre a constituição e a história da dinâmica e da 

reprodução camponesas na comunidade Unha de Gato. Podemos constatar no 

depoimento recolhido durante o nosso trabalho de campo, de uma camponesa de 

Unha de Gato: 
     

quando meu pai era vivo também assim nas beiras do rio, nesse tempo não 
tinha esta água não (a referência na fala refere-se ao lago do açude)13, mas 
aí quando o rio cortava ele enchia até o outro lado de feijão e de batata-
doce....batata-doce tinha demais!! Era muito bonito, tinha muito...Tanta 
batata, como feijão, como milho verde (Camponesa T. L.).  

 

O depoimento da camponesa remete a um tempo passado de riqueza e de 

fartura com lucro para os camponeses em todas as safras agrícolas. Após a 

construção da barragem de Mucuitú o leito do rio da Barra já não corta14 mais, já que 

o lago da represa permanece cheio, impedindo que parte das terras à montante, 

agora ocupadas com água, sejam cultivadas.  

Outra limitação imposta pela construção do açude de Mucuitú, que parece ter 

alterado parte das estratégias adotadas pelos camponeses foi à modificação da 

fertilidade do solo pelo intenso nível de sais originado das rochas cristalinas 

carreado e depositado pela água das chuvas que resultaram em maiores níveis de 

sais. Estas mudanças alteraram a qualidade da terra e a sua fertilidade a cada ciclo 

agrícola anual (safra), inviabilizando determinadas faixas de terra no interior dos 

estabelecimentos o cultivo de culturas como a da mandioca e do milho, culturas 

tipicamente alimentares componentes da dieta e da cesta básica camponesa. 

                                                 
13 Grifo nosso - a água que a camponesa se refere é aquela parte do lago da represa do açude de Mucuitú que 
alagou parte das terras e dos estabelecimentos da Comunidade Unha de Gato com o projeto iniciado na década 
de 1980, gestão do então Governador Wilson Braga e concluída somente no ano de 2001 durante a gestão do 
Governador José Maranhão. Antes, no entanto, por ali passava durante o período do inverno o leito do Rio da 
Barra que abastecia as cacimbas e cacimbões fonte de água para a criação e para a agricultura de vazante.   
14 Cortar o leito do rio é como os camponeses identificam o período das cheias e de água abundante.  É quando 
no período das chuvas o rio tinha seu leito principal preenchido pelas águas.  
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Declarações do tempo da fartura são evidenciadas com a clara 

predominância e importância das relações de parceria e trabalho familiar na 

produção estabelecida entre os camponeses. A partilha dos resultados ou frutos do 

trabalho em regime de meia ou de terça é comum, embora o comercio de alguns 

produtos entre as famílias esteja presente. Um dos moradores quando indagado da 

forma de cultivo e das relações estabelecidas em tempos passados, entre o 

camponês-proprietário e os parceiros relata: 
 

na época do finado Antônio nós plantava na terça, aí depois nós enchemos 
todinho de caroço de algodão, era cada um algodãozão danado!!! Aí pegou 
a dar aquele bicudo, nós arranquemos todinho. Ele decidiu vamos plantar 
somente o milho e o feijão. Do meio pro fim quando nós aposentemos ele 
chegou e disse: Doca, agora aí, eu só quero só a forragem, e o que tu fizer 
é teu!! Aí eu disse: tá certo! (CAMPONÊS J. A., Unha de Gato, Nov/2007). 
 

Alterações na dinâmica comercial, municipal e estadual, resultaram em 

alterações nas atividades produtivas e nas práticas de manejo e uso da terra em 

Unha de Gato e nos seus estabelecimentos. A ocupação principal dos moradores no 

município de Juazeirinho, agricultura e pecuária, se alteraram significativamente a 

partir dos anos de 1970 inclusive com a mudança do perfil econômico municipal, 

perdendo espaço as atividades agropecuárias para aquelas do ramo de serviços 

fazendo com que parte das atividades produtivas desenvolvidas em Unha de Gato 

absorvesse algumas dessas alterações fruto de novas interações e novas formações 

territoriais, resultado da intensificação e  determinações na relação campo-cidade.  

A expressão marcante do avanço destas alterações nas relações sociais são 

as mudanças observadas quanto à forma de garantir parte do alimento necessário 

para a reprodução familiar. Atividades e ocupações que anteriormente tinham como 

base a pecuária e a agricultura, no conjunto da economia municipal, perderam 

espaço para atividades como a mineração, o comércio e os serviços. Os 

camponeses não passaram incólumes a estas alterações provocadas pelo intenso 

avanço do capital nas décadas de 1970 e 1980 com parte da produção de alimentos 

e da base da dieta alimentar local foram perdendo espaço para produtos 

industrializados, agora comercializado nas redes de mercados e supermercado 

locais.  

O assalariamento temporário é outra indicação das limitações enfrentadas 

nos processos e na dinâmica de constituição e de formação do território camponês e 

é notado nos estabelecimentos cuja relação com a terra, para os filhos e netos dos 
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parceiros e agregados, é precária. São atividades localizadas na cidade ou ainda 

nas fábricas de Caulim e Cassiterita com o fim de geração de renda o que possibilita 

a manutenção na terra e a condição camponesa.  

Embora garanta a permanência na terra, o trabalho acessório soma-se ao 

trabalho familiar, atividade que permanece central nos estabelecimentos visitados 

garantindo que a força de trabalho esteja disponível durante o ciclo agrícola e 

período de maior intensidade no dispêndio de energia na agricultura durante a 

colheita e o plantio. Somente no período seco, que as atividades agrícolas e de 

criação registram menor intensidade, é que a indústria da cerâmica torna-se uma 

possibilidade garantindo complementação na renda do grupo familiar em Unha de 

Gato.    

Segundo Chayanov (1974) quando se refere à produção camponesa, 

retirando a disponibilidade dos meios de produção (terra, instrumentos de trabalho), 

é a quantidade da força de trabalho disponível na unidade produtiva que se 

relaciona diretamente à avaliação do grau de fadiga e a quantidade crescente de 

trabalho, balanço consumo-produção. Se sua intensidade aumenta de forma 

desequilibrada, ou forçadamente, pode ocorrer desequilíbrio na produção necessária 

à garantia mínima das condições de reprodução da família camponesa, razão pela 

qual a constituição dos componentes e membros da família é essencial na 

determinação do uso dos fatores de produção.   

Oliveira (2001) destaca que os resultados sociais da propriedade familiar 

camponesa são distintos daqueles da propriedade privada capitalista da terra. A 

terra camponesa é terra de trabalho e se distingue quando a produção e a 

reprodução das condições de vida não são reguladas pela necessidade de lucro do 

capital, mas o ganho resulta do seu trabalho e do trabalho familiar, apoiado nos 

instrumentos de trabalho e nos conhecimentos adquiridos entre os membros da 

família e da comunidade.  

O lucro do camponês em Unha de Gato é aquele que após as atividades 

desenvolvidas numa safra ou ano, com base nas colheitas dos principais produtos 

agrícolas, milho, feijão, inhame e batata-doce, estes produtores após retiram o 

necessário para o consumo familiar, fazem estoque de sementes e de insumos para 

a próxima safra e, porventura, comercializam o excedente produzido. Na declaração 

de um camponês o lucro é assim reproduzido: 
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aqui na época de Antônio, ele plantava milho, feijão e algodão e sempre tinha 
o gado. Então ele tinha uma reis, duas pra vender e era um cabra folgado....... 
Lucrou muito milho, muito feijão aí...ele não comprava quase nada! Eu nunca 
vi ele comprar um saco de feijão! (CAMPONÊS A. B., Unha de Gato, 
Nov/2007).   

Já o processo de socialização camponês destacado em Santos apud Oliveira 

(2001) efetiva-se na procriação e complementação via socialização das crianças 

membros da unidade que condensa núcleo familiar e núcleo produtivo. Assim, a 

divisão familiar do trabalho faz com que as crianças ao atingirem aproximadamente 

14, 15 anos já desempenhem tarefas dentro da unidade familiar, muito embora por 

razões diversas, como a exigüidade de terras e meios de produção, a saída de filhos 

de camponeses parceiros e agregados para os centros urbanos tem sido comum.  

Propriedade dos meios de produção e jornada de trabalho são outros dois 

elementos que compõe o fecho que distingue a produção e a reprodução 

camponesa no interior da unidade e da comunidade Unha de Gato daquela 

desenvolvida no interior das empresas que visam lucro baseada na divisão técnica 

do trabalho, no trabalho coletivizado e na apropriação privada dos resultados do 

trabalho.    

 

1.2.1 O papel da pequena produção no semi-árido e as dinâmicas territoriais em 

Unha de Gato 

 

Dos quinze estabelecimentos visitados na comunidade Unha de Gato, três 

deles são consumidores e produtores de leite e de derivados, dos quais dois 

fornecem diariamente leite para o Programa Estadual do Leite, embora os criadores 

de gado produzam queijo e manteiga para o consumo familiar.  

Outra fonte de renda e de alimentos no interior dos estabelecimentos 

camponeses de Unha de Gato é a caprinocultura, servindo para a alimentação e 

reserva de valor nos momentos de maior dificuldade financeira. A pecuária criada no 

regime intensivo fornece renda e alimento no conjunto dos estabelecimentos 

visitados. Quando indagamos para o Secretário de Agricultura do Município sobre o 

fornecimento de leite para o Programa Estadual do Leite, a falta do equipamento 
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resfriador de leite e o elevado custo do transporte diário feito pelos produtores até a 

sede do município, ainda é um fator de limitação: 

(...) é que para aumentar a produção e fazer estoque de leite é preciso. Por 
que hoje agente tem que mandar o leite todo dia! Com o tanque de 
resfriamento não! Agente vai ficar mandando leite de três em três dias e 
agente vai tá se programando para tirar o leite na hora que for conveniente 
para cada um (Secretário Municipal de Agricultura Humberto Gonçalves 
Araújo, Juazeirinho, Nov/2007). 

    

Assim, um dos pressupostos na definição do campesinato parece indicar a 

importância e a valorização dos processos e dos regimes no interior das 

comunidades rurais e dos estabelecimentos. Isto implica, necessariamente, na 

compreensão das relações daqueles com o seu entorno, o que explica 

qualitativamente a realidade e a diversidade do campesinato local e mundial. 

Resulta disto que o modo de produção camponês deve levar em conta, para melhor 

explicar a realidade, que o campesinato estabelece relações com outros modos de 

produção mesmo em situação de dominância destes.  

Segundo Shanin (1980) “a especificidade camponesa reflete assim, a 

interdependência entre os elementos básicos devendo o camponês ser 

compreendido, portanto, através da investigação das características do 

estabelecimento rural familiar camponês tanto interna quanto externamente isto é, 

suas especificidades, reações e interações com o contexto social mais amplo”. Já 

Brandão (1981) na sua discussão sobre as relações de produção e a complexidade 

do modo de vida do campesinato no estado de Goiás na década de 1980, coloca a 

importância da representatividade: 

 

Entre as muitas e complexas atividades e relações da produção direta de 
alimentos de origem vegetal e animal; entre os esforços por fazer circularem 
tipos de mantimento e os momentos de consumo da comida, o lavrador 
emprega a maior parte do seu tempo de cotidiano e organiza o núcleo mais 
motivado (...), (BRANDÃO, 1981, p. 8). 

  

Entre as estratégias de reprodução social adotada pelos filhos e filhas de 

camponeses agregados e parceiros na comunidade Unha de Gato, e devido a 

limitações como a falta de terra fértil suficiente para assegurar a permanência e a 

constituição de família no sítio, a recorrência ao trabalho acessório como diaristas é 

marcante entre os mais jovens.  

Das atividades observadas durante o nosso trabalho de campo alguns desses 

jovens realizam trabalhos no interior da comunidade como faxineiros, cozinheiros, 
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coletores de lenha, lavadeiras, em sítios vizinhos. Outros jovens, como forma de 

ampliar a renda familiar, produzem e comercializam alimentos oriundos da produção 

familiar de milho na forma de subprodutos como as canjicas, as pamonhas e os 

bolos ou, ainda, trabalham na coleta de argila e de lenha, matéria-prima básica na 

produção local de tijolos para a cerâmica. Todos são moradores e filhos e filhas de 

camponeses de Unha de Gato.  

Vale ressaltar que estas ocupações ocorrem, sobretudo, no período que os 

tratos na agricultura e com a criação permite. Não somente na comunidade Unha de 

Gato, mas em parte do município a integração entre atividades é uma realidade 

como forma de complementar a geração de renda necessária à reprodução 

camponesa. 

Outra estratégia adotada é aquela que no inverno permite aos lavradores se 

voltarem ao cultivo dos roçados enquanto que no período seco, maior parte do ano 

compreendido entre os meses de agosto a fevereiro, estes pequenos cultivadores 

combinam as ocupações como diaristas na indústria extrativista de Caulim e nas 

cerâmicas locais produtoras de tijolos e telhas. Esta última é fonte de renda 

complementar em toda microrregião do Seridó Oriental.  

No município, a prática da agricultura e da pecuária intensiva em pequenos 

estabelecimentos produtores, com maior expressividade as lavouras permanentes 

de algodão e de caju, é facilmente identificada na atualidade. Esta última é 

incentivada e financiada via Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar - 

PRONAF15. Identificamos também em todo o município lavouras típicas da 

agricultura camponesa para o autoconsumo, como a bata-doce, o feijão, o milho e a 

fava em grãos.  

Comumente encontrada nos pequenos estabelecimentos a técnica da 

produção de culturas consorciada combina, nos 15 estabelecimentos visitados em 

Unha de Gato o cultivo do feijão com o milho para fins de autoconsumo. Outra 

atividade observada nas unidades visitadas é a criação de animais ocupando a 

maior parte do tempo de trabalho dos camponeses parceiros e proprietários. Esta 

atividade participa como complementação da renda com os pequenos animais como 

galinhas, patos, porcos e cabras participando da dieta alimentar. 

                                                 
15PRONAF – Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar executado nos Estados pelo INCRA e órgãos 
de desenvolvimento agrário estadual que no Estado da Paraíba é Instituto de Terras e Planejamento Agrícola da 
Paraíba - INTERPA que recebem repasses de recursos direto e indiretamente gerenciados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA.   
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Assim nos momentos de crise financeira, os camponeses comercializam o 

gado e as cabras que, além de possibilitar uma renda adicional entra como 

fornecedores de parte das necessidades da dieta alimentar camponesa.  

Outra característica fundamental da produção familiar camponesa é a relação 

de integração e complementaridade que há entre a agricultura e a criação 

(PAULINO, 2006). O regime de rodízio com base no sistema intensivo garante as 

necessidades de adubo nos terrenos com baixa fertilidade junto aos lotes produtivos, 

além de fornecer parte das proteínas necessárias ao consumo através da carne, do 

leite e de seus derivados como o queijo. Na época das chuvas os lotes produtivos 

são reservados aos cultivos a partir do mês de março, permanecendo até o período 

de estiagem, quando o gado retorna em outro ciclo agrícola, para fertilizar o terreno 

barateando os custos de produção na aquisição de fertilizantes e adubos químicos. 

Nas palavras de Woortmann sobre o saber e as inovações camponesas foram 

identificados 26 sistemas de consorciamento expressos em relações técnicas e em 

princípios morais: 

 
A produção camponesa é familiar não apenas no sentido de usar a força de 
trabalho familiar (o que implica mudanças ao longo do ciclo de 
desenvolvimento do grupo doméstico, como já mostrara CHAYANOV, 1974), 
mas também que o sítio produz de acordo com as necessidades dos variados 
membros da família – crianças, mulheres gestantes ou “de resguardo”, 
doentes, idosos –, o que implica não só distintos consorciamentos, mas 
variadas alocações de partes da terra disponível. O perfil da família e suas 
necessidades são um dos fatores centrais na lógica produtiva do sitiante 
(WOORTMANN, 2004, p.134).    
 
 

Determinado por estas limitações e pela necessidade alimentar dos grupos 

familiares visitados, as culturas do milho e do feijão ocupam uma área de 800ha com 

um rendimento médio de respectivamente, 400 kg/ ha e 600kg/ ha conforme 

disposto na Tabela 4 (pg 41), segundo o IBGE (2006). O PIB - Produto Interno Bruto 

e a renda per cápita de R$ 2.273,00/ pessoa, apesar de serem indicadores 

econômicos estatísticos que não esclarecem a dinâmica das relações no campo, 

registraram no município o valor total de R$ 35.161,00 com o setor de serviços (lojas 

de vestuário, construção, serviços públicos, mercado de alimentação) representando 

71% do total no PIB municipal.  

 

Shanin (1981, 1993) destaca que é a diversidade de ocupações uma 

especificidade e peculiaridade camponesa. Estes são possuidores (posse) de 
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pequenas propriedades de terra ao mesmo tempo em que são detentores da força 

de trabalho, o que os torna peculiares e singulares, em relação aos estudos que 

levam em consideração apenas relações entre o capital e o trabalho.  

Os camponeses do semi-árido paraibano, e entre eles os que formam o 

território camponês de Unha de Gato, estrategicamente definem a melhor 

organização das atividades produtivas de acordo com o ciclo natural e conforme as 

necessidades de consumo numa balança que, subjetivamente, é calculada levando 

em consideração o gasto de energia e as necessidades de consumo no interior dos 

estabelecimentos produtivos familiares (CHAYANOV, 1980). Com o inicio do período 

das chuvas, normalmente no mês de março, o consumo de determinados produtos 

torna-se comum e a produção da “imbuzada”, feita a partir do fruto do Imbu16, torna-

se uma festividade na comunidade conforme recolhem as figuras 4, 5 e 6.  

ETAPAS 1, 2 e 3 DO PROCESSO PRODUTIVO  – A produção de imbuzada no 
estabelecimento familiar 

 
         Figura 4  – Cozimento do Imbu         Figura 5  – Peneira e retirada da polpa 

 

     
 

Fonte: Pesquisa de campo, Unha de Gato, Março/2008. 
 
 
 
 
 

                                                 
16Imbu – Fruto do imbuzeiro. A imbuzada para o sertanejo não se trata apenas de um doce, mas simbolicamente 
para os produtores significa ano de safra boa, já que é no inicio do período chuvoso que é colhido o imbu para o 
fabrico do doce, útil no consumo e na dieta alimentar. Imbu ou Umbu como é conhecido popularmente é um 
fruto encontrado em regiões secas como o semi-árido e que permite aos produtores o consumo “in natura” 
quanto à produção de polpa e de doces. A sua peculiaridade está no fato de sua capacidade de reserva de água já 
que quando grande parte da vegetação de Caatinga perde suas folhas (caducifólia) durante o período seco no 
sertão, o pé de Imbu por possuir uma espécie de batata em sua raiz acumula água suficiente para permitir que 
mantenha sua folhagem verde e contrastante com o seu entorno. 
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Figura 6  – A imbuzada já pronta depois de processada em liquidificador 
 

 
        Fonte: Pesquisa de campo, estabelecimento produtivo na comunidade Unha de 

Gato, março/2008. 

 

Observado isto é importante frisar de forma breve que historicamente o 

processo de ocupação no Nordeste é antigo e nos remete ao período colonial 

quando o espaço do Semi-árido exercia o papel de fornecedor de alimentos para as 

regiões da Zona da Mata e do Litoral, já comprometida com a produção de açúcar, 

monocultura exportada para a Europa. A criação de gado para corte e reprodução 

coube aos sertanejos, agregados e, especialmente, aos moradores no interior das 

grandes fazendas de criação de gado no sistema extensivo. 

Após período de domínio da pecuária extensiva (ciclo econômico) durante o 

período colonial e nos séculos XVIII e XIX a necessidade de produção têxtil cresceu, 

já que núcleos como Patos e Campina Grande e distritos como Pombal, Cajazeiras e 

Soledade se dinamizaram, bem como o avanço dos processos de industrialização e 

de fiação do algodão, inicialmente fabriquetas localizadas no litoral (ANDRADE, 

1980). Novamente, durante o novo ciclo econômico do algodão tem no sertão o 

espaço privilegiado para o cultivo desta cultura exigente de energia solar e pouca 

água, que encontrou as condições físicas e humanas mais adequadas para sua 

exploração. Recentemente com incentivo financeiro e de recursos de capital dos 

governos Estadual e Federal, via instituições bancárias e de fomento à pesquisa 
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agropecuária apoiado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA na forma do algodão colorido.  

Estas mudanças e transformações ocorridas no uso da terra resultaram em 

alterações profundas na ocupação humana e no crescimento e expansão das 

cidades e distritos mudando a relação do homem com a natureza e com seu espaço, 

particularmente entre os pequenos produtores e criadores de Unha de Gato. 

Brandão (1981) descrevendo o processo de ocupação no interior do estado de 

Goiás e as conseqüências para os camponeses nas mudanças das relações entre 

os produtores e a natureza: 

 

Durante todo o tempo da conquista da região e até poucos anos atrás, grandes 
florestas cercavam a cidade por todos os lados e escondiam os trilheiros entre as 
poucas fazendas e os caminhos entre Mossâmedes e a cidade de Goiás. Estas 
matas foram ricas em caças de grande e de médio porte. Tanto os mamíferos quanto 
as aves e como também os peixes do rio fartura fora parte complementar de alguma 
importância na dieta dos lavradores agregados (...), (Brandão, 1981, p. 9). 

 

As relações entre os lavradores não se encerram no interior do 

estabelecimento ou da comunidade da qual fazem parte, mas interagem com as 

mais variadas instâncias sejam elas locais, regionais ou nacionais, influenciando e 

absorvendo as mudanças sociais e econômicas provocadas pelos mais diversos 

atores, como o estado, o mercado e as organizações sindicais e políticas.  

Na descrição de um camponês-parceiro morador do local evidenciamos o 

caráter e a importância que exerce a agricultura e a criação na comunidade Unha de 

Gato: 

aqui se plantava milho, feijão quando terminava plantava o algodão....tinha 
tudo isso. Aí quando terminava tudo isso aí, agente entrava na beira d’água e 
plantava a batata-doce, o arroz e o capim para o gado, tudo tinha na beira 
d’água né! (CAMPONÊS A. B. Unha de Gato, Nov/ 2007).  

Uma experiência de transformação das relações de produção que resultou na 

alteração das atividades no conjunto da comunidade Unha de Gato fica evidenciada 

no relato do camponês e é enriquecedora para explicar a importância da atividade 

agrícola. Quando indagado sobre as mudanças acarretadas quando parte da família 

Galdino, na década de 1980, fez questão de produzir tijolos na cerâmica de sua 
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propriedade17 ainda em precário funcionamento. O camponês é enfático em afirmar 

que só houve piora, inclusive para o proprietário, hoje completamente endividado, 

com os financiamentos e empréstimos tomados ao banco: 

após uns dois anos pra frente que eu trabalhava mais ele, ele botou na 
cabeça....vamos fazer um campo do mato. Aí nós Continuemos! Aí pronto, 
nós plantava tomate, plantava de tudo, de tudo ele tinha em casa! Não 
faltava nada.... Hoje18 o cabra chega lá no final de semana, sai inté com raiva 
dele. É os operários hoje! É o que? É a indústria que matou ele! Tinha o 
queijo, tinha de tudo ali e hoje não tem mais isso (Idem).   

O relato acima evidencia que as atividades agrícolas não se confundem, para 

o camponês, com a atividade industrial e que as relações sociais são determinantes 

no desenvolvimento das atividades econômicas configurando a formação territorial. 

Assim, o conhecimento acumulado na relação entre os homens e a natureza em 

Unha de Gato e entre estes em suas relações familiares reproduzidas no conjunto 

dos estabelecimentos pelos camponeses é que tem garantido a permanência e o 

desenvolvimento de atividades econômicas de forma complementar e integrada. A 

atividade industrial não só não se confunde com a agricultura praticada pelos 

camponeses como significou, anteriormente observado no “tempo de fartura”, maior 

dependência de mercadorias e de meios de vida não produzidos pelos produtores 

em Unha de Gato.     

É no final da década de 1990 e início do século XXI que a construção da 

barragem de Mucuitú se concretiza ficando a montante o lago de sua represa à 

comunidade Unha de Gato. Parte das terras e dos estabelecimentos foram alagados 

e uma parcela dos camponeses proprietários indenizados. Suas obras foram 

iniciadas na década de 1980, retomadas e paradas durante várias gestões no 

governo do Estado e por volta do ano de 2001 foram finalmente concluídas. O 

processo de construção, segundo observações dos camponeses de Unha de Gato, 

seguiu o ritual político de manutenção das relações de poder clássicas no Nordeste, 

beneficiando parte das terras de uma das famílias detentoras do poder local, 

                                                 
17  A propriedade da família Galdino é um dentre os três estabelecimentos de Unha de Gato que além de manter a 
indústria cerâmica com sete funcionários tem uma pequena criação de gado. Dos funcionários apenas dois têm 
Carteira de Trabalho assinada e os outros são agregados e filhos de parceiros moradores da comunidade que 
trabalham recebendo diárias no valor de R$ 10,00.  
18 Hoje, para o camponês não é atualmente, é o tempo em que o camponês refere-se as alterações por que passou 
um dos estabelecimentos após a instalação da pequena fábrica de produção de tijolos, criada na década de 1980 
por um dos cunhados de Dona Tereza e que por diversos motivos foi a falência. Após alguns anos outro 
investimento foi feito com a aquisição de novas máquinas agora sob os cuidados de outro filho de seu Basílio o 
senhor Edgar, também devedor junto ao banco.   
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território de propriedade privada do senhor Genival Matias, então candidato a 

prefeito municipal. Esta propriedade privada faz limite com a comunidade Unha de 

Gato e foi a grande beneficiária da construção do açude de Mucuitú já que a 

barragem e o lago artificial cobrira parte da fazenda.   

Do quadro de alterações observado no local vale destacar, numa época 

passada não muito remota, que a natureza no território de Unha de Gato se 

diferenciava já que o rio da Barra, apesar de não ser perene, não deixava faltar água 

nas cacimbas, cacimbões e barreiros construídos pelos camponeses. A escassez e 

a necessidade de definição de estratégias para a coleta e a manutenção da água 

era um fato como comprova a figura 8. Atualmente a estratégia adotada pelos 

camponeses no local para garantir a água leva em conta as necessidades: humana, 

dos animais e da criação, bem como a manutenção de água para as afazeres 

domésticos e somente por último a água para o plantio daquelas culturas mais 

exigentes.  

A construção de cisternas é utilizada para armazenar água de chuva no 

inverno e durante secas prolongadas para funcionar como depósito para água que é 

comprada por preços que variam de R$30,00 a R$70,00/ carro pipa, conforme figura 

7.  

Figura 7  – Abastecimento de água para uso doméstico com carro pipa. 
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Figura 8  – Estratégia de acúmulo de água para criação em barreiro. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, Estabelecimento em Unha de Gato, Nov/ 2007. 

É fundamental não apenas descrever o conjunto de relações, mas, sobretudo 

analisar o desenvolvimento e a combinação de relações no interior das atividades 

econômicas entre os produtores da comunidade Unha de Gato e a natureza, bem 

como confrontar as relações sociais constituídas sobre a natureza com base nas 

categorias de produtores na esfera da agricultura. Para Brandão (1981), houve um 

momento anterior ao avanço do capital que tecnificou a agricultura a partir da 

“revolução verde” na década de 1970 que as relações entre os produtores diretos 

eram possuidoras de um caráter solidário, hoje já antagonizadas e desiguais, são 

dominadas numa base territorial já monopolizada pelo capital. Os camponeses e 

camponesas de Unha de Gato não passaram incólumes a estas alterações e 

determinações, embora continuem na terra de trabalho com seus meios de produção 

garantindo com base no trabalho familiar e em regime de parceria a reprodução de 

parte das famílias. Estes se distinguem de outras formações territoriais em seu 

entorno quando, ao promoverem relações sociais e com a natureza distinta daquela 

concretizada no capitalismo, abrem a possibilidade da construção de um caminho e 

de territórios alternativos ao desenvolvimento hegemônico da agricultura capitalista.    

Quanto à desigualdade e aos processos de dominação entre modos de 

produção, especialmente na relação da indústria com a agricultura, produzidos no 

interior do modo capitalista de produção vale lembrar o conceito de formação social 
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que implica na definição do conteúdo da expressão dominação de um modo de 

produção, como observado por: 

 

1)a dominação da lei fundamental do modo dominante, que determina as 
condições de reprodução do conjunto da formação (...); 2) 
conseqüentemente, a transferência de uma parte do excedente produzido 
pelos modos de produção dominados para o modo de produção dominante 
(...); 3) a dominação política da classe dominante, sendo as outras classes 
reduzidas, na melhor das hipóteses, à condição de aliadas (...) (AMIN,1977, 
p. 12).  

 

Assim como os modos de produção se concretizam numa base territorial é 

preciso evidenciar e especificar qual o território analisado. Trabalhamos com o 

conceito de território enquanto expressão e condição de desenvolvimento, de 

relações de poder tendo como premissa a apropriação do espaço. Compreendemos 

a partir das idéias de Raffestin (1993) que o espaço é anterior ao território e este se 

forma ou é resultado de uma ação conduzida de apropriação. Como aponta este 

autor:  

(...) território é espaço trabalhado, conseqüentemente marcado por relações 
de poder que resulta da produção. Esta presume campos de poder já que 
ocorrem relações simétricas e desiguais, com práticas e conhecimentos 
controlados. (...) O espaço é, em primeiro lugar, um dado que antecede à 
intervenção humana, (...) (RAFFESTIN, 1993, p. 48). 

 

Concordamos com Raffestin quando afirma que o “objeto não é o espaço em 

si, mas a prática e o conhecimento que os homens têm dessa realidade que 

chamamos de espaço”. O que por sua vez o autor sintetizou com precisão, como 

sendo o objeto da geografia humana.  

A apreensão da realidade deve então, perpassar pela explicitação e reflexão 

da apropriação dos frutos resultado do trabalho e dos meios de produção, na base 

do território, presumindo a necessidade de analisar duas formas de relação: aquela 

dos atores com a natureza e entre os homens. Antes de expormos estas relações e 

as implicações provocadas pelas mudanças e alterações técnicas junto aos 

camponeses, vale compreender a constituição e as implicações dos sistemas de 

propriedade da terra, a produção e a apropriação monopolista da renda territorial, 

composição do mosaico dos elementos determinantes da atual estrutura fundiária 

brasileira.     

Uma possível constatação, a partir dos dados da Tabela 2 (pg 23), é aquela 

que permite afirmar o aumento na concentração de terras no período de 1975 a 
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2006 na Paraíba. O número de estabelecimentos aumentou sem, no entanto, ocorrer 

à mesma expansão na área cultivada e de pessoal ocupado. O que se percebe é 

que a área total sofreu redução no conjunto do estado entre os anos de 1995 e 2006 

de aproximadamente 10%.  

É possível afirmarmos que a agricultura camponesa praticada no município de 

Juazeirinho é representativa, em relação a outras formas de agricultura, pelo fato de 

que estão nos pequenos estabelecimentos, ou seja, àqueles com até 100 hectares 

os produtores que utilizam o trabalho familiar, fato que das quase 500.000 

ocupações registradas no último Censo Agropecuário, um percentual aproximado de 

80% são unidades produtivas que utilizam as relações não tipicamente capitalistas, 

entre elas as camponesas.  

No município de Juazeirinho, do número total de 1.253 estabelecimentos, 

94% estão na faixa entre 10 a 100ha com predominância do uso do trabalho familiar 

entre os produtores conforme Tabela 4. É importante frisar que embora 

consideremos pequenos estabelecimentos aqueles com até 100 ha há uma 

variedade e diversidade de organização da produção nos estabelecimentos situados 

na faixa entre 10 a 100 ha.  

Tabela 4 – Número de estabelecimentos segundo a condição do produtor e grupos 

de área: município de Juazeirinho (1995). 

Nº de estabelecimentos segundo a condição do produt or 

Proprietários  Parceiros  Arrendatários  Ocupantes  

859 123 - 271 

Nº de estabelecimentos segundo os grupos de área total (ha) 

Menos 

de 10 

10 a 

menos 

de 100 

100 a menos 

de 200 

200 a 

menos 

de 500 

500 a menos 

de 2000 

2000 e 

mais 

Sem 

declaração 

 

800 390 22 30 9 2 - 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1995. 
  

Processos como apropriação da renda camponesa e exploração da força de 

trabalho camponesa são visíveis quando período longo de seca e quando o inverno 

não resulta em chuvas o que provoca junto àqueles camponeses agregados e 

parceiros que não possuem terras, a escolha pela venda de sua força de trabalho. 

As empresas mineradoras sediadas no município e na região, aproveitando-se 

destas limitações reforçam uma característica típica do desenvolvimento da 
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agricultura brasileira: o monopólio territorial pelo capital. Este não necessariamente 

estabelece relações tipicamente capitalistas como observado pela autora:  

 
A constatação de que o capital, em vez de se territorializar, monopoliza o 
território, (...). Designa a possibilidade de que a lógica da acumulação 
ampliada não sofra restrições, ainda que determinados agentes não atuem 
diretamente na esfera produtiva, controlando apenas a circulação de 
mercadorias.  
É nessa forma de produzir no campo que se define a monopolização do 
território pelo capital: a produção propriamente dita se dá no interior de 
relações não tipicamente capitalistas, em que os trabalhadores não estão 
despojados dos meios de produção. 
(...), o capitalismo não tem o poder de reproduzir integralmente as relações 
em uníssono à sua lógica.(PAULINO, 2003, p.103).    

 

Uma outra constatação na dinâmica territorial de Unha de Gato é que a 

atividade mineradora além de extrair de forma predatória os recursos naturais e 

produzir com base nas necessidades do mercado externo são empreendimentos 

privados e seus ganhos não permanecem no local, já que parte das empresas são 

explorações de origem de outros estados.  

Portanto, a produção de capital oriunda da atividade mineradora pouco deixa 

no município de Juazeirinho, o que resulta além de uma dívida ambiental devido ao 

uso intensivo dos recursos naturais e humanos, não há preocupação alguma em 

repor parte da intensa atividade exploradora no desenvolvimento municipal. Os 

pequenos estabelecimentos agrícolas e as comunidades são atingidos diretamente 

quando parte da lenha utilizada nos fornos de cozimento é retirado da mata local, já 

parcialmente exaurido, o que compromete os níveis reduzidos e irregulares de chuva 

no local afetando indiretamente à agricultura camponesa.  

Para os camponeses da comunidade Unha de Gato o trabalho nestas 

indústrias se concretiza apenas na medida que a agricultura e a criação de animais 

assim o permite funcionando, sobretudo como complementação na geração de 

renda através do trabalho acessório (OLIVEIRA, 1987).  

Apesar do município apresentar economicamente a predominância 

econômica de atividades de serviços e industrial quando comparado à atividade 

agrícola, conforme as pesquisas do IBGE, seus 15.899 habitantes persistem em 

residir 49% no campo. A moradia no campo reforça o fato de que a atividade 

industrial praticada nas comunidades rurais não exige que todas as relações 

observadas na exploração tenham o caráter tipicamente capitalista, mas o capital 
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contraditoriamente monopoliza o território subordinando e utilizando relações não 

tipicamente capitalistas como as camponesas, caminho para a produção de capital. 

O que ficou latente é que o trabalho que é o gerador de valor é mais 

intensamente apropriado pelo capital no território analisado nas formas das 

indústrias de cerâmica e de mineração e nas relações comerciais somente quando 

os produtores no período seco da safra agrícola necessitam se sujeitar às piores 

condições de trabalho e de remuneração, sem garantia trabalhista alguma, para 

permanecerem com suas famílias nas terras de trabalho ou quando necessitam 

adquirir parte dos meios de produção (instrumentos, insumos, alimentação). São 

momentos cíclicos em que o capital aproveita para efetivar a sua reprodução 

ampliada superexplorando os produtores precariamente.  

Já no período das chuvas, tempo de execução de atividades como plantar, 

limpar e arar a terra, portanto de maior exigência e uso da força de trabalho familiar 

nas atividades é na agricultura que parte dos camponeses produtores se dedica e 

estão ocupados com o cultivo e a criação de pequenos animais e na bovinocultura e 

a caprinocultura como ocorre com os camponeses na comunidade Unha de Gato. 

Contudo, não estamos afirmando que é o clima e as condições físicas que 

determinam as relações sociais, mas os camponeses levam em consideração as 

limitações e as variações de todas as ordens na composição das prioridades e 

possíveis combinações entre as atividades produtivas desenvolvidas no 

estabelecimento. Pelo contrário, são as relações sociais determinantes na forma 

como os atores estabelecem os planos e àquelas combinações, já que são as 

possibilidades de relações simétricas ou desiguais, elementos essenciais no plano 

do desenvolvimento da territorialidade camponesa.   

São 2000 ha de área plantada no município no regime de consórcio de 

culturas que combina com a criação intensiva de pequenos animais e a 

bovinocultura leiteira. A Produção Agrícola Municipal (PAM) e os principais cultivos 

são evidenciados na Tabela 5: 
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Tabela 5 - Produção Agrícola Municipal  

 Produção 
agrícola 

municipal 

Lavoura 
permanente 

Lavoura temporária 

Culturas Feijão Milho Algodão 
arbóreo 

Castanha 
de caju 

Batata-
doce 

Fa
va 

Feijã
o 

Milh
o 

Extração 
vegetal e 
silvicultu
ra (M3) 

Qtde 
produzid

a (t.) 

600 1200 96 20 125 13 80 12 5.460 

Valor 
(mil R$) 

600 420 104 26 63 14 95 4 33 

Área 
plantada 

(ha) 

2000 2000 260 50 25 42 800 800 - 

Fonte: Censo agropecuário, IBGE (2006). 

O destaque para as lavouras temporárias fica por conta da produção de 

batata-doce que alcançou uma quantidade de 125t numa área plantada de 25ha 

com volume de comercialização no valor de R$ 63.000,00. Estas lavouras não 

necessitam de uso intensivo de recursos tecnológicos e, portanto de capital sem 

falar que emprega a força de trabalho familiar de forma intensiva razão pela qual os 

bons resultados e os elevados índices de produtividade permanecem nos pequenos 

estabelecimentos familiares. A figura 9 mostra como se desenvolve o sistema 

produtivo com base no plantio de vazante, às margens da represa do açude de 

Mucuitú, no território de Unha de Gato.  

No detalhe o plantio de batata-doce é combinado ao plantio de feijão com dois 

leirões19 havendo necessidade de recobertura de terra constante da rama da batata 

para que seu desenvolvimento seja pleno. Especificamente neste estabelecimento 

parte dos cultivos se desenvolve com base em relações de parceria e os seus 

resultados são divididos com base na meia. Um dos agricultores presente na foto 

reside na cidade e não possui terra se inserindo enquanto parceiro nas atividades 

produtivas no interior do estabelecimento camponês. Aqui se divide os custos e os 

frutos do trabalho com o pagamento da meação feito em produtos.  

 

 

 

                                                 
19 Leirão são grandes leiras abertas em terrenos úmidos e sujeitos a inundações com o fim de aproveitar a 
umidade existente na terra.     
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Figura 9  - A agricultura camponesa de vazante praticada no regime de parceria 

 
Fonte: Pesquisa de campo, comunidade Unha de Gato, Nov/2007. 

Assim, estas relações que analisamos evidenciando o território de Unha de 

Gato inserido com suas relações em uma formação mais ampla, a do município de 

Juazeirinho e da região do Seridó Oriental paraibano serão apreendidas com maior 

profundidade buscando refletir o caráter das mudanças sociais e por conseqüência 

técnicas, provocadas por agentes reguladores como o Estado. 

É preciso observar que os processos de formação territorial não estão 

isolados e isentos de influencias e determinações das diferenças e das lutas de 

classes. Alianças e pactos são estratégias promotoras de desiguais processos de 

produção e de circulação constituintes de diferentes classes sociais em reprodução 

no modo capitalista de produção (AMIM, 1977). Aliás, a aliança de classes preenche 

uma função essencial no processo de acumulação primitiva, ou seja, conduz a uma 

extração na mais-valia em proveito da classe de proprietários: a renda absoluta.  

No caso do Brasil a aliança de classes significou a união entre o grande 

proprietário de terra, via de regra, latifundiário com o capital industrial detentor dos 

meios de produção em atividade nas cidades.  

É o que passaremos a analisar no próximo capítulo buscando atender os 

objetivos do trabalho: analisar os processos constitutivos de formação territorial 

camponesa na comunidade Unha de Gato. 
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CAPÍTULO 2 

Monopólio territorial e produção de capital na comu nidade Unha de Gato: 

Mudanças e permanências 

 

A lógica do desenvolvimento do modo 
capitalista de produção é, pois, gerada pelo 
processo de produção propriamente dito 
(reprodução ampliada/ extração da mais-
valia/ produção do capital/ extração da renda 
da terra), circulação, valorização do capital e 
a reprodução da força de trabalho. É essa 
lógica contraditória que constrói/ destrói 
formações territoriais em diferentes partes do 
mundo ou faz com que frações de uma 
mesma formação territorial conheçam 
dinâmicas desiguais de valorização, 
produção e reprodução do capital, 
conformando as regiões.  Ariovaldo U. de 
Oliveira (2004, p.41). 

 

 

Compreender a produção de capital e a reprodução capitalista de capital 

desvendando os meandros do desenvolvimento da produção e da apropriação da 

renda camponesa pelo capital no território da comunidade Unha de Gato pode 

contribuir na compreensão dos processos constitutivos e de formação do território 

camponês.  

Se levarmos em conta que a reprodução da classe camponesa presume o 

controle de parcelas do território e que está articulada a um sistema orientado para 

acumulação ampliada de capital é fundamental que o território seja apreendido como 

síntese contraditória, como totalidade concreta do processo/ modo de produção/ 

distribuição/ circulação / consumo e suas articulações e mediações. O território é 

assim produto concreto da luta de classes travada pela sociedade no processo de 

produção de sua existência (OLIVEIRA, 2004).  

Dessa forma, são as relações sociais de produção que dão a configuração 

histórica específica ao território. A análise territorial na agricultura deve levar em 
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conta que o modo de produção camponês se concretiza no interior do modo 

capitalista de produção, com base em relações sociais de produção que não são 

simétricas e no contraditório desenvolvimento das forças produtivas determinantes 

da configuração histórica territorial Oliveira (2004). O capitalismo, modo de produção 

dominante, engendra relações não tipicamente capitalistas em seu interior 

ampliando as possibilidades de produção do capital e realizando a acumulação 

necessária a sua reprodução.  

Assim, entendemos que os três pequenos estabelecimentos familiares, 

núcleos produtivos territorializados, não fogem no processo de formação e nas 

dinâmicas territorial a estas implicações e determinações econômicas e sociais de 

caráter mais amplo, embora somente na medida em que seus membros 

permaneçam enquanto camponeses e mantenham seu modo de vida na terra de 

trabalho.  

Para a compreensão da realidade é necessária a apreensão de conceitos que 

permitam explicar o desenvolvimento da produção, da peculiar repartição dos frutos 

do trabalho camponês e das relações e processos sociais que são concretizados na 

agricultura e na indústria, no campo e nas cidades. Para tal empreitada é preciso 

delimitar o estudo evidenciando que é a formação territorial que está em jogo e que 

esta é complexa e formada por uma série de combinações que exigem referenciais 

metodológicos suficientemente amplos para amparar a análise dos processos e das 

relações que nos propomos desvendar, já que os fenômenos estão em constante 

movimento.    

A alteração das relações de produção, as mudanças e a intensificação da 

base técnica modernizadora na agricultura a partir da década de 1970 com a 

chamada “revolução verde” significou o uso intensivo de processos industriais. 

Essas alterações resultaram historicamente no avanço do capital, na forma da 

concentração da estrutura fundiária, concomitantemente a processos de 

territorialização camponesa. Comungamos com Oliveira (1987,1995,2001,2004) 

quando afirma que é preciso relacionar àqueles processos técnicos a processos de 

territorialização camponesa analisando a estrutura fundiária. Assim, a propriedade 

da terra passa a ser categoria central para entender a questão agrária. O objetivo a 

ser considerado nessa problemática, deve deslocar o foco de análise, lançando mão 

das relações para explicar os processos sociais, de modo a destituir a centralidade 

explicativa da técnica (PAULINO, 2006). 
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A base de dados que utilizamos na nossa pesquisa foi o IBGE a partir do 

Censo Agrícola de 1980. Este recorte se justifica pelo fato de se concentrar nesta 

década o avanço de área plantada e colhida de cana-de-açúcar na microrregião da 

Zona da Mata paraibana com o advento do Programa Nacional do Álcool - Pró-álcool 

do Governo Federal. Foi a partir desta regulação, desempenhada pelo Estado que 

alterações nos padrões de uso da terra, da base tecnológica, das ocupações e 

atividades desenvolvidas no campo e da intensividade de processos industriais, têm 

garantido horizontalmente a concentração de capital e de terras de negócio. 

(ANDRADE, 1980) e (MOREIRA,1989, 1997).       

 

 

2.1 Concentração, terra de negócio e terra de trabalho  

 

Mas para que o bem-estar chegue a ser uma 
realidade, é preciso que o imenso capital 
deixe de ser considerado como uma 
propriedade privada, de que o seu detentor 
disponha de seu capricho. É necessário que o 
rico instrumento da produção se transforme 
em propriedade comum a fim de que o 
espírito coletivo retire dele os maiores 
benefícios para todos. Necessita-se da 
expropriação (KROPOTKIN, 1971, p.25).  

 

 

Analisar as alterações nas formações territoriais provocadas pelo avanço do 

capital no campo, passa por entender os processos que resultam em concentração 

de terras, que nos remetem a noções tais como a de latifúndio, monocultura e de 

terra de negócio. Esta última presume a propriedade privada capitalista da terra em 

contraposição ao uso da terra para realização do trabalho familiar em regime comum 

e coletivo. As terras de trabalho estão baseadas em sistemas produtivos que se 

desenvolvem no interior dos pequenos estabelecimentos com base na propriedade 

privada familiar.  

São sistemas de propriedade em oposição, e presumem práticas e valores 

distintos no processo de formação da estrutura fundiária e territorial. A terra de 

negócio é uma das contradições do desenvolvimento da agricultura brasileira que 

expropria, parte dos camponeses, e garante a renda da terra explorando e se 

apropriando da força de trabalho e dos produtos camponeses.  
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São também, regimes diferenciados de propriedades da terra que se 

desenvolveram no campo brasileiro diferentemente do avanço do capitalismo 

ocorrido em alguns países da Europa. Nestes países, inicialmente o capital 

expropriou milhares de camponeses e de pequenos produtores, para num segundo 

momento explorá-los, característica típica do desenvolvimento clássico do 

capitalismo. Já no Brasi, ex-colônia de Portugal, o avanço desigual do capital no 

campo contraditoriamente resultou simultaneamente na realização de dois 

processos: a expropriação e a exploração (PAULINO, 2006). 

No Brasil a distribuição de terras nasceu desigual com as capitanias e depois 

no regime sesmarial durante o período colonial originando os latifúndios do país. A 

Lei de terras de 1850 cimentou a propriedade privada da terra, tornando possível 

somente através da compra com pagamento em dinheiro, o acesso a terra. Este 

caminho foi praticamente impossível para os escravos recém libertados adquirirem 

as terras já que não detinham o capital.  

Outra característica determinante na caracterização da atual estrutura 

fundiária brasileira é a grilagem de terras20, o expediente da procuração21 e o saque 

de terras indígenas não legalizadas pelo Estado, o que permite a incorporação de 

territórios por latifundiários e empresas (OLIVEIRA, 1995).    

 Como conseqüência de pactos políticos e econômicos o Brasil consolidou o 

capital industrial através da união entre o latifundiário e o proprietário capitalista de 

terras. Ambos exploradores de força de trabalho alheio. Paulino observa que o 

desenvolvimento do regime fundiário no país permitiu a consolidação da classe 

camponesa ao preço dos efeitos perversos da supremacia oligárquica e da 

renovação constante de pactos políticos, como coloca: 

 

Nas primeiras décadas do século XX, novos agentes entram em 
cena, alterando a composição do pacto político. Entretanto, a origem 
da burguesia urbano-industrial não destoa, (...), já que no geral seus 
representantes são oriundos diretos do modelo agro-exportador. 
(PAULINO, 2006, p.69). 

 

                                                 
20 Grilar terra é falsificar documento de propriedade de terra engavetando falsos títulos junto com grilos para 
caracterizar o envelhecimento do documento a ser registrado em cartório. Este recurso ainda hoje é utilizado por 
grandes fazendeiros e latifundiários em todo o Brasil. 
21 O expediente da procuração é simples e visa superar o dispositivo constitucional que impede a aquisição e a 
compra por um único proprietário privado de terras acima do limite. Este sabiamente emite procurações a seus 
familiares a adquire terras em nome de “laranjas”.  
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A partir dos anos de 1970 e 80 no Nordeste açucareiro em especial na 

Paraíba, são as usinas de álcool, com a ampliação e expansão horizontal de áreas 

plantadas e colhidas de cana-de-açúcar, que propiciam o processo de acumulação 

de capital para estrategicamente, fazer avançar a industrialização sobre o campo. 

Em especial, sobre a atividade da agricultura, resultando na concentração de terras 

e na expansão horizontal das propriedades privadas.     

 Assim, revelar os sistemas produtivos e o desenvolvimento da propriedade da 

terra no Brasil passa por compreender os processos de formação territorial no 

espaço e no tempo concretizados na distribuição da estrutura fundiária e numa 

diversidade de camponeses (proprietários, parceiros, posseiros, agregados) que 

nela trabalha e dela busca viver e se reproduzir. Martins (1982) já observava durante 

a década de 1980 que no Brasil 52% dos estabelecimentos agropecuários com até 

10ha ocupava somente 2,8 % das terras agricultáveis, enquanto que 0,8% daqueles 

com mais de 1000ha ocupava 42,6% da área total. Essa diferença vem se 

ampliando na atualidade se considerarmos que do total de estabelecimentos, 85,2% 

com até 100ha ocupa uma área apenas de 20%, enquanto aqueles acima de 

1000ha representa apenas 1,6% do total de estabelecimentos “abocanhando” uma 

área de 43,8% do total, segundo dados oficiais das próprias agencias 

governamentais (IBGE, 1975, 2006) e (INCRA, 2003). 

Antes de analisar a concentração fundiária no município de Juazeirinho é 

importante destacar elementos históricos que contribuíram para as mudanças no 

espaço e na formação territorial e devem ser levados em conta. A expansão no 

Nordeste de áreas de plantio destinada à monocultura da cana-de-açúcar e de pasto 

para o rebanho, criado extensivamente na propriedade capitalista conhecida como 

fazenda, significou o avanço do capital e o arrefecimento de parte da agricultura 

camponesa praticada no Estado.  

A bovinocultura praticada no sertão nordestino teve inicialmente o papel de 

fornecer a energia animal suficiente para fazer rodar os engenhos de açúcar, com os 

animais de trabalho, e numa dimensão menor fornecer parte do alimento da força de 

trabalho humana empregada nos engenhos e mais atualmente nas usinas de álcool 

e destilarias de açúcar. Como observa o autor: 

 

(...), foi a pecuária quem conquistou para o Nordeste a maior porção 
de sua área territorial. Complementou a área úmida agrícola com uma 
atividade econômica indispensável ao desenvolvimento da 
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agroindústria do açúcar e ao abastecimento das cidades nascentes. 
(...) Permitiu, assim, a formação daquilo (...), que a um só tempo se 
opõe e complementa, o Nordeste do massapé e da cana-de-acúcar 
(ANDRADE,1980, p.168). 

 

 Portanto, a produção de carne sustentou a força de trabalho no espaço úmido 

do Estado e ainda forneceu parte da energia animal necessária utilizada nos 

engenhos localizados na Zona da Mata e no Brejo paraibanos.  

Vários foram os ciclos agrícolas que se desenvolveram no sertão paraibano: o 

da pecuária, do fumo e do algodão. Este último teve seu início no século XVIII com 

grande parte do produto consumido na própria região, após ser tecido manualmente 

pelas tecedeiras. Outra parte considerável da cotonicultura era exportada pelo porto 

da cidade de Recife e servia como matéria prima nas indústrias têxteis inglesas. 

Assim, o algodão dividiu o espaço com a pecuária que teve suas cercas de pau e 

pedra construídas pelos camponeses e moradores de condição22 nas antigas 

fazendas sertanejas, atualmente latifúndios produtores de pecuária extensiva. Por 

tratar-se de uma cultura para exportação, o algodão, tinha parte de seu preço 

regulado pelo mercado internacional abalado pela guerra de secessão, nos E.U.A., 

período que aumentou de seu preço.  

Somente com o fim da guerra é que os algodoais têm seu preço normalizado 

no mercado internacional e os produtores retomam o plantio. Com o 

desenvolvimento tecnológico e as máquinas de tear utilizadas no século XX os 

agricultores sertanejos passaram a produzir o algodão e produtos alimentícios no 

sistema de consórcio como afirma: 

 

(...) Assim, nos anos regulares, costumavam os sertanejos reunidos 
em mutirão “brocar” os seus roçados em outubro, fazendo a queima 
em fins de dezembro, a fim de que em janeiro fossem construídas as 
cercas. Com a chegada do inverno – período chuvoso- o chefe da 
família, ajudado pela mulher e pelos filhos, fazia semeadura. (...) A 
mandioca, o algodão, o milho e o feijão eram semeados depois 
(ANDRADE, 1980, p.176). 

 

A pecuária e o algodão se constituíram em duas intensas atividades 

econômicas desenvolvidas em regime de associação nos pequenos 

estabelecimentos sertanejos com base nas relações de parceria e de trabalho 

familiar do início do século XVIII até 1970.  

                                                 
22 É aquele morador de fazenda e grandes propriedades de terra que permanecia com seu lote de terra cultivando 
culturas temporárias permitidas e controladas pelo proprietário.   
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Atualmente, mudanças na base técnica e transformações nas relações sociais 

de produção e de trabalho durante as três últimas décadas do século XX, em todo o 

Estado da Paraíba, alteraram parte das práticas agrícolas conduzidas nos pequenos 

estabelecimentos. Foi com a inserção e utilização de insumos agrícolas e de 

produtos químicos industrializados (fertilizantes, adubos, pesticidas, fungicidas) nas 

fases de limpa, plantio e colheita dos lotes produtivos, durante o ciclo agrícola, que 

os produtores passaram a produzir em novas bases técnicas, já que as antigas 

relações sociais foram alteradas. Essas alterações, fruto do avanço do capitalismo e 

da agricultura capitalista no Brasil, resultaram no avanço do capital e na 

subordinação da pequena propriedade familiar e de parte dos frutos do trabalho, a 

renda da terra camponesa, a esquemas financeiros, comerciais e empresariais.  

É a chamada apropriação da renda camponesa da terra pelo capital que se 

desloca parcialmente para o comércio e outra parte indiretamente para garantir a 

reprodução da força de trabalho, que mantém a máquina industrial a um nível tal que 

permita a máxima acumulação de capital pelos capitalistas. Em relação a este duplo 

processo de acumulação capitalista a autora observa: 

 

Assim, a existência do campesinato não deve ser vista como algo 
descolado do capitalismo, mas como parte integrante desse modo de 
produção. (...) a atividade camponesa não inverte as bases da 
acumulação ampliada; nota-se exatamente o contrário, pois o fato de 
estar assentada em relações não tipicamente capitalistas possibilita a 
maximização da acumulação nos setores capitalistas, visto que o 
excedente de renda gerado é passível de ser apropriado pelo capital 
sob duas formas: direta, ao ocorrer a intermediação entre produtores 
e consumidores finais, num circuito que passa pelo rebaixamento do 
preço inicial do produto à sua supervalorização nas etapas 
subseqüentes; indireta, ao serem despendidos menos recursos com o 
pagamento de salários, visto que a reprodução da força de trabalho 
tem o custo reduzido(...), (PAULINO, 2006, p.35).    

 
 

Esses processos na Paraíba devem ser compreendidos nos interstícios do 

desenvolvimento das usinas de álcool e cana-de-acúcar. Nos anos de 1980 a fusão 

e o avanço da indústria sobre a agricultura, com mudanças no padrão de uso da 

terra, se acentuaram em áreas até então policultoras no sistema da pequena 

propriedade familiar, com conseqüente perda de espaço e área cultivada para as 

monoculturas de cana-de-açucar, de fumo e de algodão.  
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Os processos de tecnificação da agricultura ficaram conhecidos com o 

chamado avanço da “revolução verde23”, e o avanço da atividade industrial sobre o 

campo, resultado da necessidade de crescimento e expansão do capital industrial, 

tomaram a forma das usinas produtoras de álcool e de açúcar, alterando as relações 

sociais de produção. Era importante para o Brasil, durante o período militar, 

consolidar o modelo de desenvolvimento baseado na indústria e fazer avançar a 

união entre as atividades agrícolas e industriais no campo, fazendo avançar diversos 

processos e dinâmicas de formação territorial (Oliveira, 1995). 

 Vale observar do Gráfico 1 o crescimento generalizado do número de 

estabelecimentos, o que comprova a tese do avanço daqueles estabelecimentos 

camponeses muito embora, sem significar que a estrutura fundiária tenha se 

alterado: persiste a desigual concentração de terras. Este elemento reforça a 

compreensão de que há em desenvolvimento no campo do Brasil dois tipos 

contraditórios de regimes de propriedade em conflito aberto, um capitalista e outro 

camponês. O peculiar em relação ao município de Juazeirinho é que até a década 

de 1980 estabelecimentos acima de 1000 ha não tinham sido registrados conforme 

os dados do IBGE (2006).  

Contraditoriamente é na década de 1980 que o número de pequenos 

estabelecimentos (até 20ha), cresce em torno de 25% mas é também neste período 

que se registra grandes estabelecimentos com dimensões acima de 1000ha. Entre 

1985 a 1995 houve redução em todos os grupos de estabelecimentos e somente 

naqueles pequenos com dimensão entre 50ha e 100ha foi registrado aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Processo de tecnificação da agricultura concretizado a partir da década de 1970 através de ações do Estado 
centralizador brasileiro que incentivou o uso massivo de insumos químicos e implementos agrícolas como forma 
de ampliar a produtividade no campo.  
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Gráfico 1 - Número de estabelecimentos produtivos por grupo de área. 
Juazeirinho/PB 
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Fonte:  IBGE (2006).  

Organização: Jackson Vital Souto, 2008. 

 

Desta forma, a concentração fundiária no município é um traço do 

desenvolvimento territorial desigual na agricultura do Brasil sob o comando do 

capital e os camponeses resistem nas terras de trabalho negando o avanço e 

espaços homogêneos do capital concebendo formações territoriais com dinâmicas 

produtivas que escapa ao domínio deste, ao mesmo tempo em que tira proveito de 

suas contradições. É com base nesse caráter dialético que avançamos para 

compreender a diversidade social e produtiva dos camponeses enquanto unidades 

de consumo-produção e as interações necessárias como resultado. 

Oliveira (1995) referindo-se aos traços da desigual estrutura fundiária, se 

apóia, para explicar a concentração da propriedade da terra no Brasil, nas 

contradições entre o crescimento do número de pequenos estabelecimentos paralelo 

ao crescimento da área ocupada pelos latifúndios. Afirma que, aquele aumento, é 
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devido ao processo de formação do campesinato brasileiro no século XX. 

Analisando a estrutura fundiária brasileira durante os anos de (1950-85) destaca: 
 

(...)que o crescimento do número de estabelecimentos com área 
superior a 1000ha apenas dobrou no período de 1950-85. 
A Análise dos dados sobre a área ocupada pelos estabelecimentos 
agropecuários revela, ao contrário do anterior, um pequeno 
crescimento da área ocupada pelos estabelecimentos de 100ha, que 
passou de pouco mais de 36 milhões de hectare para perto de 80 
milhões. 
Enquanto isso, a área ocupada pelos estabelecimentos com mais de 
1000ha passou de 95 milhões de ha para mais de 164 milhões. 
(OLIVEIRA, 1995, p.484). 

 
 

    Este crescimento confirma a tese de que a estrutura fundiária brasileira 

continua refém de um pequeno número de latifundiários.  

Em Juazeirinho, os dados atuais relativos ao período de 1980-95 divulgados 

nos censos agropecuários de 1980, 1985 e 1995 demonstram uma rápida expansão 

do número total de estabelecimentos no município a partir de 85 em 31%, evoluindo 

de 1.208 para 1.589. Os percentuais comprovam a afirmação anteriormente da 

concentração de terras, já que foram os grandes e médios estabelecimentos que 

avançaram, bem como na expansão da área ocupada.  

No segmento dos grandes estabelecimentos, ou seja, aqueles acima de 

1000ha na década de 1980 não havia registro algum no município, saltando no 

censo de 1985 para um total de oito estabelecimentos ocupando uma área total de 

18.296 hectares o que representava na época, um terço (30%) da área ocupada 

agricultável recenseada no município.  

O que se percebe é que embora os indicadores demonstrassem o 

crescimento no número total de estabelecimentos em todos os segmentos; 

pequenos, médios e grandes, a concentração de terras na década de 1980 se 

acentuou, sobretudo na forma de grandes propriedades de terras. Assim, o processo 

de anexação de áreas por grandes fazendas e latifúndios no município ficou latente 

já que o período registrou o avanço de grandes estabelecimentos com área acima 

de 1000ha em relação à área total agrícola municipal de 55.343ha. 

Contraditoriamente, na outra ponta, houve uma redução de 47% na área ocupada 

pelos pequenos estabelecimentos com área de até 100ha como demonstrado no 

Gráfico 2 abaixo (pg.58).    
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Se considerarmos as observações de Andrade (1980) e de Moreira (1995) 

sobre a evolução e formação dos territórios no estado da Paraíba os territórios do 

Brejo de Areia, espaço tipicamente dominado por produtores familiares em 

pequenos estabelecimentos, eles foram sendo anexados e transformados em terras 

de negócio da cana, com o uso de sistemas tecnológicos modernos e intensivos em 

recursos, tecnologia, insumos e maquinário. Estas alterações nas relações sociais 

de produção provocaram a expulsão de centenas de produtores familiares que 

tinham a propriedade familiar como base na terra de trabalho, e multiplicaram a 

concentração populacional nos espaços urbanos e para outras regiões como o 

sertão paraibano. A mudança implicou não somente na construção do território com 

base na transformação de relações sociais de produção desiguais, mas na 

construção do território que segundo Oliveira (2004), é contraditoriamente e tem seu 

desenvolvimento desigual simultâneo e combinado, o que quer dizer: valorização, 

produção e reprodução.  

 Desta maneira o capital avançou nas décadas de 1970-80 no sertão não 

apenas como resultado do avanço da monocultura da cana-de-açúcar na Zona da 

Mata e no Litoral, mas na prática centenária da pecuária extensiva e no 

desenvolvimento de culturas para exportação como foi com a cotonicultura e a 

fumicultura aromática via complexos agroindustriais (DANTAS, 1993). O avanço dos 

territórios monopolizados significou o encurtamento das terras cultiváveis de área 

plantada e colhida da agricultura camponesa responsável pela produção de 

alimentos, bem como em processos paralelos de expropriação e exploração da força 

de trabalho.  

Outro elemento que resulta da regulação realizada pelo Estado sobre o 

território é a construção de barragens e açudes públicos. A implantação de 

perímetros e de projetos de irrigação tem resultado em mudanças profundas na 

relação do homem sertanejo com a natureza, nas suas práticas sociais e de cultivo, 

fragilizando parcialmente o sistema agrário camponês como o praticado no território 

da comunidade Unha de Gato. 

Por outro lado, a década de 1980 significou o avanço de processos de luta 

pela terra em todo o país, com a ampliação do número de pequenos 

estabelecimentos invertendo a tendência de crescimento dos grandes. Este 

fenômeno e o aumento do ritmo de crescimento das unidades camponesas ocorreu, 

como resposta ao I PNRA. Segundo Oliveira (1995) a distribuição de terras no ano 
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de 1985 foi expressão da estrutura fundiária concentrada já que 90% dos 

estabelecimentos dispunham apenas de 21,1% da área ocupada, 0,8% dos 

estabelecimentos com mais de 1000ha controlava 43,9% de todo o território 

agricultável no país.  

O Município de Juazeirinho não foge a estas determinações evidenciando o 

que denota Oliveira, quando colocado: 

 

O processo histórico que gerou essa concentração fundiária neste 
último século revela que ocorreu, simultaneamente à concentração da 
terra nas mãos dos latifundiários um grande crescimento dos 
estabelecimentos com menos de 100ha, (OLIVEIRA, 1995, p.487). 

 

Vale observar que entre 1985-95 houve uma redução considerável da área 

total ocupada no município, de 55.343ha para 38.281ha, em virtude de um longo 

período de estiagem e de seca no final da década de 1980 que atingiu todo o estado 

da Paraíba, em especial o Seridó Oriental. O elemento climático contribuiu para que 

em grande parte dos grupos de área houvesse, nesse período, queda no número de 

estabelecimentos e considerável redução de área ocupada havendo, contudo, na 

faixa dos estabelecimentos entre 50ha a 100ha aumento de aproximadamente 70% 

no número de imóveis no município. Portanto aquela tendência durante a década de 

80 de inversão do fenômeno da concentração fundiária, da redução do número de 

estabelecimentos latifundiários e a ampliação no número de estabelecimentos 

camponeses, não se manteve na década de 90. Pelo contrário, houve redução no 

número e na área dos estabelecimentos até 100ha, enquanto os grandes 

estabelecimentos se mantiveram numericamente. Dados preliminares do Censo 

2006 indicam uma elevada redução na área ocupada em aproximadamente 9% do 

número total de estabelecimentos, registro próximo aos encontrados no Censo do 

ano de 1980, conforme gráfico 2 seguinte. 
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Gráfico 2- Evolução da área ocupada (ha) do município de Juazeirinho 
(1980-95) 
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Fonte:  IBGE (1995). 
Organização: Jackson Vital Souto, 2008. 

 

O gráfico evidencia a concentração de terras no município, a partir da década 

de 1980. Nele observamos que nos estabelecimentos com área acima de 100ha, ou 

seja, médios e grandes, houve uma anexação e apropriação de áreas considerável 

com constantes reduções nas áreas ocupadas daqueles estabelecimentos com até 

100 ha. A década de 1980 precisamente foi o momento de expansão dos grandes 

estabelecimentos no município.  

Mais, atualmente é preciso considerar que apesar da área ocupada pelos 

grandes estabelecimentos tendenciar à redução esta diminuição é maior para o 

grupo de estabelecimentos compreendido entre 100 a 1000ha, ou seja, entre os 

médios estabelecimentos produtivos.    

É preciso considerar que por trás dos processos de concentração de terras na 

estrutura fundiária há processos de expulsão de posseiros, arrendatários, agregados 

e parceiros das terras de trabalho que são anexadas às novas terras, agora sob o 
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comando capitalista do sistema da grande propriedade privada capitalista que adota 

o trabalho assalariado como relação social de produção.  

O Estado no processo de concentração fundiária cumpre papel importante, 

quando através da política de incentivos fiscais para empresas agrícolas 

colonizadoras sedentas por estender horizontalmente suas posses e recursos em 

projetos de desenvolvimento viabiliza a sua execução através de agências como a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, regula e garante a 

consolidação de parte do capital. Assim o Estado desvia dinheiro público para uso 

privado. São empréstimos e recursos a fundo perdido repassados pelo setor público 

para empresas e grupos de investidores privados na forma de empresas 

colonizadora e de exploração agrícola em áreas de projetos de irrigação como as do 

vale do São Francisco na Bahia e do perímetro irrigado das várzeas de Souza na 

Paraíba. 

Nas palavras de Martins (1982) até hoje não se produziu uma política de 

incentivos fiscais ou de transferência de renda para os pequenos produtores. O 

autor observa que uma das conseqüências dos processos de expropriação, 

expulsão e concentração de terras para os camponeses é que uma parte migra para 

áreas e terras desocupadas; Outra parte entra no sertão adentro a procura de terras 

desocupadas, longe das grandes empresas, onde possa fazer sua roça.   

Assim, o mesmo Estado que financia o avanço das empresas industriais e 

agroindustriais e do capital no campo faz avançar, através de empresas públicas, as 

desapropriações de terras para construção de açudes, de barragens e hidroelétricas, 

cometendo o engano de considerar as terras de trabalho, portanto de pequenos 

estabelecimentos de propriedade familiar, como terras de negócio e propriedade 

capitalista quando indeniza parte dos cultivadores, sempre que necessário for para 

concretizar as obras públicas.  

Desta forma as ações empreendidas com o uso de recursos públicos pelo 

Estado, através de suas instituições e técnicos esquecem que os camponeses são 

detentores de uma relação e um modo de vida que leva em conta o uso da terra 

para fins de trabalho, milenarmente constituída sobre bases difusas em relação à 

exploração capitalista.  

O conceito de terra de trabalho tem o sentido de terra para trabalhar e surgiu 

durante pesquisas realizada pelo autor que evidencia uma nítida oposição entre 

regimes de propriedade: 
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de um lado o regime que leva o conflito aos lavradores e 
trabalhadores rurais, o regime de propriedade capitalista e de outro, 
os regimes de propriedade que têm sido atacados pelo capital, o da 
propriedade familiar como o dos pequenos produtores, (MARTINS, 
1982, p.58). 

  

Segundo Martins (1982) a propriedade capitalista é um regime distinto 

baseado que está na exploração que o capital exerce sobre o trabalhador que não 

possui os instrumentos e materiais para trabalhar, enquanto:  

 

(...) a propriedade familiar não é propriedade de quem explora o 
trabalho de outrem; é propriedade direta dos instrumentos de 
produção por parte de quem trabalha. Seus resultados sociais são 
completamente distintos, já que a produção e a reprodução das 
condições de vida não é regulada pela necessidade de lucro do 
capital. O lavrador não recebe lucro. Os seus ganhos são ganhos do 
seu trabalho e do trabalho de sua família e não ganhos de capital (...), 
(MARTINS, 1982, p.58). 

 

 Para evidenciar os dois regimes de propriedade e como o capital tem 

avançado no território de Unha de Gato é que passamos a compreender as 

modificações e alterações absorvidas pelos camponeses, destacando na formação 

territorial atual, como o capital tem garantido sua produção a partir da apropriação de 

parte da renda camponesa produzida pelos estabelecimentos visitados no interior da 

comunidade Unha de Gato.  

 

 

2.2 O monopólio territorial pelo capital e as dinâmicas na formação territorial 

camponesa na comunidade Unha de Gato 

 

No território da comunidade Unha de Gato, aproximadamente 2000 ha, as 

terras de trabalho de propriedade camponesa além de sofrerem com os processos 

de anexação a novas áreas como fazendas situadas no limite, conforme observado 

anteriormente, tiveram alterações no regime de uso da terra com a construção do 

açude público de Mucuitú pelo Estado e pelas constantes tentativas fracassadas de 

exploração da atividade industrial de fabricação de tijolos, com a instalação da 

cerâmica, em um dos estabelecimentos produtivos visitado. O projeto e as obras de 

construção iniciou-se na década de 1980 e somente foi concluído no ano de 2001.  
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Uma das alterações observadas na dinâmica produtiva entre os camponeses 

visitados foi àquela relacionada ao consumo alimentar alterado em função das 

mudanças e transformações na base territorial e no uso dos fatores de produção.  

A construção e a regularização de parte das terras alagadas, o uso da água 

agora represada passa a ser controlado e regulado pelo estado e por instituições 

fiscalizadoras como IBAMA e SUDEMA. A CAGEPA é o órgão que administra e 

controla o uso da água no açude de Mucuitú que tem sua represa e barragem 

localizada na comunidade de mesmo nome bem como seu volume acumulado 

(lâmina d’agua) com capacidade para armazenamento em torno de 25.000 M3. Esta 

regulação estatal imprime um novo ritmo de uso dos recursos oriundos do açude 

bem como novas dinâmicas já que o acesso somente é permitido para aqueles 

produtores previamente associados à Colônia local. A produção agrícola local 

detentora de relativa capacidade na produção de excedente alimentar após a 

primeira cheia do açude registrada no ano de 2004, inicia um processo de 

salinização intensa das terras situada a montante do açude.    

Por outro lado, a Colônia de Pesca João Roma Z-21 tem sua sede na cidade 

de Juazeirinho, ver figura 10, passou a organizar parte dos produtores de peixe local 

e regional. Segundo informações da presidente da colônia o número de associados 

gira em torno de 300 pescadores produtores num espaço de ação composto por oito 

municípios com aproximadamente 100 pescadores moradores do município de 

Juazeirinho. Assim o acesso ao açude com o uso de redes e meios de produção 

somente é permitido aos pescadores previamente cadastrado e associado à colônia.  
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Figura 10  – Sede da colônia de pescadores e aquicultores na cidade 
Juazeirinho 

 
                   Fonte:  Pesquisa de campo, Cidade de Juazeirinho, Nov/2007. 

É somente com a abertura do açude aos pescadores e camponeses que parte 

das terras alagadas indenizadas pelo estado criam novas demandas surgindo a 

necessidade de organizar o acesso e o uso das terras. Foi necessário, com o 

desenvolvimento da atividade da pesca, a elaboração de projetos para a criação de 

peixes em cativeiro, demanda organizada pela Colônia.  

Um dos projetos concretizados pela Colônia significou ao mesmo tempo um 

ganho adicional de renda para 21 produtores que foram beneficiados com o 

montante de recursos da ordem de R$ 356.000,00 com carência para o pagamento 

de 4 anos. A colônia cumpre o papel de organizar os projetos, enviá-los ao governo 

com todos os documentos necessários (relatório de impacto ambiental, licenças 

ambientais, inscrição estadual, documentação pessoal e outros) ficando com R$ 

5,00/mês/ produtor associado.  

Um dos elementos que surgiu durante a pesquisa e que nos remete a 

apropriação da renda pelo capital, através da aquisição da produção pela indústria 

do peixe da espécie Tilápia Tailandesa reproduzido em cativeiro, evidencia uma 

parte dos mecanismos de monopólio territorial pelo capital. Na declaração, a 

apropriação da renda dos 21 psicultores produtores, ocorreu quando do momento da 

comercialização de toda a produção de peixes oriundos do açude Mucuitú foi 

fornecida através da Colônia a Indústria de pescados Netuno. Estes são produzidos 
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em cativeiro e retirados após aproximadamente sete a oito meses. A declaração da 

presidente da colônia é esclarecedora neste sentido: 
 

Agente só vendeu três meses a NETUNO! Agente deixou de vender 
por que o preço não oferecia muita vantagem.Não compensava pra 
gente por que tem o gasto com ração, e a ração é cara. Eles tava 
pagando R$ 1,70/ kg de Tilápia Tailandesa e era de acordo com a 
seleção feita por eles que variava com o tamanho do peixe 
(Presidente da Colônia E. S., Juazeirinho, março/ 2008). 

 

O depoimento acima indica que o preço pago pela Empresa NETUNO 

pescados tornou-se inviável para a colônia já que não cobria os custos de produção 

assumidos pelos produtores, o que terminou por inviabilizar a continuidade da 

relação comercial iniciada. A primeira despesca do açude no mês de julho do ano de 

2007 conforme figuras 11 e 12 abaixo demonstram as etapas de retirada dos peixes 

dos tanques e o carregamento.  

Assim, a empresa de pescados determinava a partir de seus critérios de 

qualidade, o tamanho, espécie e as características do pescado a ser adquirido junto 

à Colônia, bem como determinando o preço pago. Estas determinações fizeram com 

que a Colônia não levasse adiante a relação comercial com a empresa fragilizando a 

continuidade do projeto de criação em cativeiro junto aos 21 pescadores 

beneficiados, moradores de comunidades próximas a Unha de Gato.  
 

Figura 11  – Primeiro carregamento da produção de peixes comercializada 

para a empresa Netuno sediada em Recife/PE. 

 
Fonte:  Pesquisa de campo, açude Mucuitú, Março/2008. 
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Figura 12  – Momento de retirada dos peixes dos tanques reprodutores. 
 

 
          Fonte: Pesquisa de campo, açude de Mucuitú, Março/2008 

 
 

 Vale observar as implicações do açude no interior dos estabelecimentos 

situados em Unha de Gato e a unidade consumo-produção da família Galdino com 

sua diversidade e formação territorial. 

 

 

 

2.2.1 O açude de Mucuitú e a diversidade produtiva do estabelecimento familiar dos 

Galdino 

 

 

Outro fator gerador de conflitos foi à construção do açude de Mucuitú que tem 

parte de sua represa no território na comunidade Unha de Gato. Dentre os 

processos observados a indefinição, por parte do Estado, dos limites e dos 

estabelecimentos indenizados resultaram em alterações no uso da terra tanto pelos 

pescadores que não residem na comunidade como por àqueles que buscam na 

pesca uma fonte de renda complementar ás atividades desenvolvidas no interior dos 

estabelecimentos situados na comunidade Unha de Gato.  

Dois conflitos identificados, ainda em litígio judicial, parecem indicar que as 

negociações a respeito do valor pago e da faixa de terras de uso coletivo 

indenizadas e alagadas estão por resolver. Parte dos camponeses moradores do 

território vê com desconfiança e descontentamento as desavenças envolvendo 

fazendeiros locais e o grupo de pescadores que acessa as águas do açude de 

Mucuitú representados institucionalmente pela colônia. 
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 O limite e o uso claro das terras para os pescadores e da área alagada de 

uso coletivo pelo conjunto de produtores associados à Colônia de Pesca pode 

permitir que projetos elaborados não sejam “engavetados”. A construção das 

habitações próxima ao açude para os pescadores é uma solicitação antiga e que 

não foi adiante em função das questões judiciais relacionado ao uso da terra.  

O que ficou claro é que a ação do Estado, no caso da construção do açude de 

Mucuitú, veio desestruturar parte das atividades produtivas desenvolvidas no interior 

da comunidade Unha de Gato atingindo não só aqueles produtores que tinham na 

pesca uma fonte de renda, mas, sobretudo o pescador, que vivendo na cidade retira 

do açude a renda necessária para a reprodução da família como constatamos nos 

seguintes depoimentos: 

 

O finado Antônio Chagas era o mais que fazia confusão aqui por 
causa das terras! Ele não queria pescador entrando nas terras dele! 
Pra ir pra lá ele ficava brigando (produtor da comunidade Unha de 
Gato, G, Unha de Gato, março/ 2008.).   
Agente da colônia fica tentando intermediar né!. É muito difícil pra 
gente! A gente tem muitos projetos, queríamos ter o lugar da gente, 
ter a propriedade pra ter o acesso, mas enquanto isso a gente tá 
lutando pra o pessoal ter o acesso ao local lá! E isso gera conflito 
com algumas pessoas. Algumas foram indenizadas e nem todas 
foram indenizadas! Pra a gente é ruim, pois tá atrapalhando a 
atividade. 
A maioria dos produtores associados á Colônia são moradores da 
cidade e é tanto que eles costumam passar a semana, dois, três dias 
lá. Montam suas tendas e barracas e é isso aí que gera a polêmica 
porque como eles não moram lá, mora aqui, eles querem ter um 
canto pra poder montar uma barraquinha pra passar mais de um dia 
(Presidente da Colônia de Pesca E. S., Juazeirinho, março/ 2008).  

 
 

Outras alterações foram àquelas ligadas ao consumo de alimentos 

decorrentes do avanço de novas relações comerciais como fatores determinantes no 

processo de formação territorial analisado. Vale observar o que Brandão (1981) já 

descrevera no Estado de Goiás: 

 

(...) as pessoas do lugar eram também, mais resistentes e muito mais 
sadias e se opõem ás dos dias de hoje porque: a) consumiam 
alimento farto durante o ano, sem períodos de privação de alguns 
deles; b) comiam uma comida sadia (sem doenças e sem produtos 
prejudicados a saúde) (...) opostos aos de hoje em dia, definidos 
como fracos (sem sustança), (BRANDÃO, 1981, p.55).  

 
 

 As mudanças no consumo observadas por Brandão (1981) refletem as 

alterações ocorridas no processo produtivo, já que os estabelecimentos produtivos 
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analisados são ao mesmo tempo unidades de produção e de consumo. Vale 

observar o que Chayanov (1974) destaca na organização das unidades produtivas 

camponesas: no processo de decisão do que, quando e quanto produzir, os 

camponeses ao avaliarem levam em conta o saldo da balança consumo-produção 

mediados pelo dispêndio de energia.  

 Na comunidade Unha de Gato a construção do açude de Mucuitú significou, 

para parte das famílias observadas nos estabelecimentos visitados, perda parcial da 

capacidade produtiva e uma necessidade de investimentos em fatores de produção 

acima das considerações feitas pelos camponeses para que o processo produtivo se 

concretizasse, alterando práticas produtivas que atendiam as necessidades do 

consumo e da dieta alimentar dos produtores.  

No estabelecimento da família Galdino durante as nossas pesquisas de 

campo (2007), teve suas despesas com a aquisição de alimentação ampliada 

entregando mensalmente ao supermercado parte da renda produzida. Esse 

elemento evidencia não só a decisão de que, torna-se mais “lucrativo” e menos 

dispendioso para o conjunto familiar, a compra de determinados produtos ao invés 

de produzi-los, mas uma característica marcante do estabelecimento: sua força de 

trabalho é basicamente formada por idosos. A figura 13 revela o momento da 

aquisição de parte da feira feita em supermercado e que ocorre a apropriação de 

parte da renda camponesa pelo comércio.  

Figura 13  – O momento da aquisição dos alimentos na feira da cidade. 

 
Fonte:  Pesquisa de campo, cidade de Juazeirinho, Nov/ 2007. 
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Desta maneira, para além daqueles processos de anexação de terras paralelo 

ao fracionamento dos pequenos estabelecimentos, o surgimento de mercados 

comerciais regionais, a facilidade de comunicação entre as cidades e o campo 

significaram condições mais favoráveis a uma série de mudanças e transformações.  

Além de que novos processos técnicos na forma de uso intensivo de 

fertilizantes, inseticidas e maquinário agrícola reforçaram o caráter transformador 

dos processos produtivos necessários na atualidade para o conjunto de 

estabelecimentos visitados. Estas alterações resultaram de mudanças nas relações 

sociais de produção, bem como em alterações das condições naturais de produção 

com a conseqüente perda de um equilíbrio nas trocas entre o homem e entre este e 

a natureza.  

O resgate da constituição do estabelecimento pesquisado, unidade de 

consumo-produção com aproximadamente 114ha dos quais 50ha são agricultáveis e 

revela que, no ano de 1962 quando a terra ainda estava sob os cuidados dos 

senhores José Galdino Correia e Maria da Costa Lima então genitores dos 

camponeses e produtores atuais, fora tomado empréstimo ao Banco do Brasil no 

valor de CR$ 310.000,00. Este investimento foi aplicado na construção de barreiro, 

na aquisição e construção de cerca de arame farpado, em 10ha para plantio de 

agave e 4ha para plantio de palma, este último com o objetivo de garantir alimento 

para a produção animal.  

O que notamos nas conversas, nas declarações, observações e momentos 

quando dividimos refeições e longos diálogos informais é que o empréstimo 

significou naquele momento não só a possibilidade de partilha das terras entre os 

filhos, mas o ritual de passagem do comando e do controle do estabelecimento 

intergerações, já que o senhor Galdino já não participava da organização da 

produção intensamente. É o ritual de passagem das responsabilidades que cada 

membro da família ocupa no interior do estabelecimento familiar.   

É somente na década de 1970 que o estabelecimento é desmembrado entre 

os filhos sem, contudo ser feito o registro cartorial da partilha das terras. Dos 

quatorze filhos nascidos, sete morrera e a outra metade fora casando e formando 

novas famílias com alguns saindo para fixarem residência no Rio de Janeiro, 

permanecendo no sítio apenas cinco irmãos. Destes, duas solteiras, uma casada, 

uma viúva e um irmão solteiro, este último responsável pela lavra da terra.     
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Assim no conjunto de Unha de Gato o estabelecimento conta atualmente com 

quatro unidades de consumo-produção composta por: uma unidade de camponeses-

proprietários e três unidades compostas por parceiros que constituíram famílias. 

Uma das constatações realizada no estabelecimento dos Galdino é a 

ausência de força de trabalho no interior do estabelecimento, razão pela qual das 

unidades visitadas foi a que apresentou o maior número de parceiros. Vale observar 

que estes camponeses na década de 1990 arrendavam terras no município 

residindo na cidade de Juazeirinho. A passagem da situação de arrendatário para 

parceiro permite, entre outras possibilidades, a formação e a constituição da unidade 

familiar envolvendo todos os membros no estabelecimento produtivo e nas 

atividades contribuindo para o equilíbrio necessário entre o dispêndio de energia no 

desenvolvimento das atividades produtivas e as necessidades de consumo.  

Portanto, das contradições no uso da terra uma que surge é àquela entre a 

agricultura camponesa e a grande agricultura industrial praticada na grande 

propriedade de terras. Martins (1989) observa que há um certo caráter rentista da 

agricultura no capitalismo brasileiro e que a prática de uso comum da terra na 

agricultura camponesa é recuperada quando há necessidade em equilibrar a 

balança consumo-produção:   

 

A posse da terra em comum está também na lógica da agricultura de 
roça (...). Por tradição, existe um direito coletivo ao uso da terra que 
entra em conflito com a concepção jurídica de propriedade privada, 
ou “terra de dono” como dizem os trabalhadores. É que a agricultura 
de roça tem uma demora temporária sobre a terra, de dois ou três 
anos, deslocando-se em seguida para terras virgens, até que a terra 
antiga recupere a fertilidade. Há uma lógica perfeita e um direito 
perfeito de uns em relação a outros nessa forma de uso tradicional de 
solo (MARTINS, 1989, p.84). 
 

É que os camponeses identificam no seu regime de propriedade familiar uma 

maneira de garantir a reprodução familiar com base no trabalho e no uso mais 

eficiente da quantidade de força de trabalho familiar disponível entre os membros no 

interior dos estabelecimentos. Ao invés de buscar lucro, resultados financeiros e 

acumular capital faz da terra de trabalho um dos meios de produção garantidores de 

processos sociais, econômicos e culturais estabelecendo laços de parentesco e 

vizinhança responsáveis pela reprodução da família camponesa. Reagem levando 

em conta as possibilidades concretas de produção e os elementos de ordem 
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subjetiva como o processo de socialização e conhecimento do manejo e do uso da 

terra.  

O excedente produzido resulta de esforços e empenho após a retirada do 

necessário, incluído aí as mercadorias não produzidas na unidade de consumo-

produção, durante um ano agrícola (safra). Assim, é comum a prática do rodízio de 

terras na agricultura com a divisão do território do estabelecimento em frações 

entregues aos parceiros que no uso e no manejo da terra garantam, com o menor 

dispêndio de energia, a reprodução familiar.  

Desta maneira antes de entendermos a organização da produção 

agropecuária é importante de forma geral indicar a origem, a situação em relação a 

terra, estado civil e escolaridade. Os dados levantados mostram que no 

estabelecimento pesquisado composto por quatro sítios reside 14 moradores dos 

quais oito mulheres e seis homens. Entre os moradores duas são crianças menores 

de quinze anos e doze são adultos entre os quais seis idosos, ou seja, estão na 

faixa de idade acima dos 60 anos.  

Em relação à origem dos produtores locais antes de morar na comunidade 

pesquisada, dos 14 entrevistados houve apenas dois casais que na década de 1980 

se transferira para a comunidade já como parceiro dos camponeses proprietários.  

Já sobre o trabalho e o local antes de vir para o estabelecimento os 

camponeses que compõe na atualidade os três sítios parceiros, tinham como local 

de trabalho estabelecimentos vizinhos à comunidade Unha de Gato e realizavam 

esporadicamente o arrendamento de terras. Portanto, já conhecedores do território 

dos 14 membros familiares pesquisados apenas três ou 21% trabalhava no mesmo 

imóvel rural, ou seja, estão neste grupo os camponeses proprietários que nasceram, 

criaram-se e se aposentaram da agricultura.  

Do trabalho anterior ao atual uma pessoa entrevistada realizou trabalho que 

não se caracterizou como trabalho rural, ou seja, 7% dos entrevistados trabalhando 

como porteiro de condomínio residencial durante mais de 10 anos. Do total, 93% dos 

entrevistados nas unidades possuíam algum tipo de acesso à terra dentre os quais 

25% são famílias de camponeses proprietários, 75% de camponeses parceiros.  

Já a produção agropecuária camponesa tem seu principal objetivo o consumo 

familiar (OLIVEIRA, 2001), no estabelecimento visitado somente quando o “lucro” é 

grande, ou seja, quando há fartura e invernada boa para a lavoura é que o 

excedente é comercializado, embora não tenhamos observado comercialização de 
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produção agrícola neste estabelecimento. No caso da produção praticada nas 

unidades, via de regra, a família dedica-se a criação de animais para a reprodução 

que além de garantir parte da dieta alimentar supre as necessidades financeiras nos 

momentos de aperto, funcionando como reserva de valor.  

Assim, a agricultura praticada no estabelecimento está voltada a atender as 

necessidades alimentares da criação e dos pequenos animais e durante quatro 

meses do ano durante o inverno os produtores se dedica á agricultura para o 

altoconsumo familiar, com culturas que participam da dieta alimentar comumente 

consumidas como milho, feijão, batata-doce e jerimum em menor quantidade cultivos 

permanentes de pinha, imbu e mamão. Desta maneira, contrariamente a produção 

agrícola situada nas mesorregiões do Agreste e da Mata paraibana que têm na 

pecuária a complementação da atividade agrícola (MARCOS, 1998), no sertão do 

Seridó paraibano as atividades ligadas à produção animal ocupa uma dimensão 

preponderante liberando os produtores no município para complementarem renda 

em atividades como a extração de minérios. 

Do tamanho das unidades visitadas e ocupadas pelas famílias de parceiros 

há uma variação que depende das necessidades de consumo, crescente e regida a 

partir dos camponeses proprietários passando pelos parceiros até os agregados. Em 

média cada unidade pesquisada têm a disposição de 15 a 20 ha de terra para a 

agricultura.  

A criação de pequenos animais como galinhas, porcos e cabras são feitos 

pelos parceiros e agregados em suas unidades produtivas, via de regra, nos quintais 

produtivos com os chiqueiros e cercados construídos com o uso de madeira e paus 

mais resistentes retirados da reserva florestal, caatinga fechada conforme figura 14.  
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Figura 14 – Curral feito de pau para guarda de pequenos animais como 
cabras e galinhas. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, quintal da unidade familiar dos Galdino, março/2008.   

Desta maneira conforma observa Marcos (1998), os laços de solidariedade 

existentes entre os camponeses é que motivam a este tipo de prática, cujo limite 

está na garantia de condições mínimas de sobrevivência, muitas vezes garantida às 

custas da intensificação da auto-exploração da força de trabalho familiar (Chayanov, 

1974). Continua a autora observando que para além deste limite não há como partir 

a exígua e frágil terra.  

  Das áreas destinadas ao cultivo familiar identificamos em todas as unidades 

visitadas, conforme declarações, espaços divididos para combinar a atividade 

agrícola com a atividade da criação de animais de pequeno porte. Os cultivos 

alimentares são praticados em áreas previamente fertilizadas e pisoteadas pela 

criação principal, a bovinocultura, que passa um período de sete a oito meses 

confinado em áreas de cercado com cocheiras e curral diminuindo as despesas com 

a aquisição de fertilizantes e adubos químicos no comércio ao mesmo tempo em que 

garante a reprodução animal. As áreas de cercado para criação principal têm em 

média de 2 ha a 10 ha contabilizados na braça. Portanto, as famílias após a 

estiagem parte das terras estão preparadas para receber os cultivos para o 

altoconsumo e conforme a disponibilidade de força de trabalho cultiva-se em média 

de 3 ha a 5 ha. No momento da pesquisa registramos 15 ha de pastagem 

compreendendo o cultivo de capim elefante, de corte e braquiária na vazante do 
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açude, ½ ha de batata-doce, 2 ha de palma e 2 ha de feijão consorciado com milho.  

A figura 15 dá a dimensão de uma área de 10 ha que estava sendo preparada para 

o cultivo, no regime de parceria entre as famílias, de culturas como milho, feijão e 

jerimum no sistema de cultivo consorciado.  

Figura 15 – Etapa de limpa e coivara da área a ser cultivada. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, unidade produtiva na comunidade Unha de Gato, 

março/2008. 

 

No que se refere à produção agrícola durante o ano de 2007, dois produtos 

mais cultivados se destaca no conjunto da comunidade Unha de Gato: o feijão e o 

milho são culturas cultivadas em todos os estabelecimentos dos camponeses 

proprietários em menor escala a batata-doce, o jerimum e fruteiras como imbu, 

mamão, melancia e pinha.  

Como instrumentos de trabalho os camponeses utilizam o carro de boi, a 

enxada e a foice principalmente, embora outros instrumentos em menor quantidade 

como a pá, o machado, cangalha e carro de mão conforme figura 16.  Em relação ao 

maquinário e a utilização do equipamento, no período da seca a forrageira cumpre a 

função de moer o capim e parte dos alimentos para o gado. Há, no entanto, em 

função do alto valor e preço para a aquisição da forrageira limitações já que apenas 

uma das unidades visitadas dispõe e cobra mensalmente uma taxa de R$10,00 para 

cada produtor que utiliza com o fim de pagamento do consumo de energia. O uso do 

trator é comum naquelas unidades que cultivam a partir de uma determinada área 
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com os produtores contando com o trator da prefeitura uma vez ao ano e particular 

quando há necessidade pago o valor de R$60,00/ hora.    

Figura 16- Instrumentos de trabalho que ficam guardados no depósito bem 
como a semente de milho. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, estabelecimento da família Galdino, Nov/2007. 

 

 Conforme Marcos (1998), a agricultura praticada nos assentamentos rurais é 

idêntica àquela praticada na comunidade que utiliza pouca tecnologia e os 

instrumentos de trabalho são de caráter familiar com o uso comum apenas da 

máquina forrageira. 

 No estabelecimento dos Galdino trabalha dez pessoas e em média três por 

família já que são quatro as famílias moradoras no interior do território analisado. Na 

unidade principal, camponeses proprietários, são quatro pessoas trabalhando e duas 

em idade avançada que conta com a ajuda de dois trabalhadores que não residem 

na casa. Neste caso é uma das filhas de um parceiro que cuida diariamente da 

limpeza da casa, com seu pagamento feito em dinheiro. 

     Além da produção agrícola a maioria dos camponeses dedica-se à 

produção animal com a criação se destinando ao consumo alimentar da família, 

embora a criação principal (gado) funcione como possibilidade financeira, já que 

permite a comercialização complementando a renda familiar. É comum a troca de 

gado entre os produtores na comunidade e a comercialização de cabras com 

comerciantes moradores da cidade. Estes são atravessadores que adquirem os 

animais e possuem lotes próximos a cidade com o fim de abater e garantir um 
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plantel mínimo para o comércio na região. O preço pago ao produtor no caso da 

cabra no período de estiagem costuma ficar em torno de R$ 5,00/ kg. Assim, os 

camponeses no período da seca e de estiagem prolongada além de comercializar os 

animais vende também o alimento, ou seja, o capim que é plantado e negociado por 

braça como forma de complementação da renda familiar. 

 O gado, que ocupa e é dada uma atenção especial, é criado no regime 

intensivo no estabelecimento sob a responsabilidade de um único camponês 

parceiro, ou seja, é dedicada exclusivamente para a criação bovina a força de 

trabalho de um camponês. Contabilizamos no estabelecimento um número total de 

21 unidades de gado, 40 unidades de caprinocultura e 11 galinhas do tipo capoeira. 

A figura 17 dá idéia da dimensão da importância e da criação do gado no 

estabelecimento analisado. O preço pago por cabeça de gado durante o inverno é 

bem superior ao pago na seca quando os animais necessitam de reforço e 

suplemento alimentar, o que costuma ser adquirido nas casas comerciais localizadas 

na cidade de Juazeirinho, ou seja, parte da renda camponesa é entregue no 

comércio local. O custo de aquisição dos fatores de produção termina por impedir 

que os produtores criem em cada unidade o gado individualmente e uma das 

estratégias utilizadas é a criação coletiva que no caso do estabelecimento visitado é 

composto por 21 cabeças de gado de propriedade de cinco camponeses diferentes, 

que dividem custos e receitas oriundas da criação.  

Figura 17 – O momento da alimentação do gado criado de forma intensiva. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, estabelecimento familiar, Nov/2007. 
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 O consumo de leite entre os camponeses é comum e o fabrico do queijo 

servindo como forma de complementar renda e as necessidades da dieta alimentar. 

Assim, os camponeses proprietários consomem o leite, o queijo, a coalhada e a 

manteiga subprodutos do leite e conforme a época comercializa o queijo 

semanalmente. Produzem ainda de forma artesanal um biscoito caseiro conhecido 

por soda feito à base de melaço de rapadura e farinha de trigo. Semanalmente estes 

camponeses negociam na cidade de Juazeirinho o queijo e a soda produzida com o 

primeiro vendido o valor de R$4,00/ Kg e um pacote de soda por R$1,00/pct. São 

estratégias que os camponeses traçam como forma de complementar a renda 

familiar ao mesmo tempo em que entrega parte de sua renda ao comércio local. A 

produção de sorda e de queijo são destacadas nas figuras 18 e 19. 

Figura 18 - O fabrico de queijo.  Figura 19 - O fabrico de soda.  

  
Fonte: Pesquisa de campo, estabelecimento da família Galdino, Nov/2007. 

 

Assim além da dedicação á agricultura e com a criação de animais os 

camponeses traçam estratégias para utilizar a capacidade de uso da força de 

trabalho familiar ampliando as possibilidades de garantia da reprodução familiar.  

Marcos (1998) observa que apesar do quadro complexo de organização da 

produção camponesa, a falta de recursos para novos investimentos e para custeio 

impede o avanço na produção. A comunidade Unha de gato não escapa a esta 

realidade e na unidade analisada a falta de recursos para a aquisição da máquina 

forrageira, para a manutenção da cerca e da estrutura da unidade produtiva impede 

ou cria limitações diante às possibilidades de investimentos na aquisição, por 

exemplo, de novas matrizes e cabeças de gado ampliando a produção de queijo, o 

fornecimento de leite e a geração de renda.    
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 Ainda considerando os elementos de renda familiar o roçado apesar de 

concentrar a maior parcela de renda camponesa pela venda parcial dos produtos e 

indiretamente pelo consumo outras formas complementares são significativas. Nas 

quatro unidades pesquisadas houve declaração de fonte de renda alternativa com 

destaque para aposentadoria (100%) e o trabalho acessório (25%). No caso 

específico do trabalho acessório segundo Oliveira (2001) caracteriza-se por ser uma 

fonte de renda complementar significando para o camponês cuja família tem 

flexibilidade para liberar um de seus membros uma combinação técnica e econômica 

da otimização do uso da força de trabalho familiar. Assim, um dos agregados 

morador da unidade analisado e neto de camponês parceiro no período seco realiza 

pequenos trabalhos na produção de tijolos carregando e descarregando matéria 

prima para a cerâmica local complementando a renda da família.   

 Outro elemento que distingue e diferencia o uso da terra camponesa é a 

renda da terra ou renda fundiária resultado de quem detêm a propriedade privada da 

terra componente e fatia da mais-valia. Neste sentido há três formas de renda da 

terra: renda diferencial que resulta do caráter capitalista da produção, renda absoluta 

resulta da posse privada do solo e da oposição entre interesses, ou seja, o 

proprietário latifundiário e a coletividade representada na sociedade. Esta oposição 

resulta do fato de que a propriedade da terra é monopólio de uma classe, os 

capitalistas. A terceira e última forma de renda fundiária é aquela do monopólio, que 

é o lucro acima derivado do preço de monopólio de uma certa mercadoria produzida 

em uma fração territorial do globo terrestre. Segundo Oliveira: 

 

Essas são, pois, as formas de renda capitalista da terra que podem 
ser auferidas gradativamente pelo proprietário da terra, se a terra 
estiver sendo utilizada; ou de uma só vez quando a terra é vendida. 
Isso porque, no modo capitalista de produção, o solo, a terra, (...) tem 
um preço. (...), o proprietário, ao comprar a terra, compra renda 
capitalizada da terra (OLIVEIRA, 1987, p.77). 

 
 Embora privada a propriedade camponesa se diferencia da capitalista, pois 

não é propriedade de quem explora o trabalho alheio, mas propriedade direta de 

instrumentos de produção que pertencem ao próprio trabalhador. 

 Quanto ao consumo da família é notável a aquisição de produtos alimentares 

nas redes de mercados e nas mercearias localizadas na cidade de Juazeirinho. 

Mensalmente foi registrado um gasto mensal de aproximadamente R$500,00 com 
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compras em supermercado. A Tabela 6 dá idéia da renda familiar analisada e os 

custos mensais relativo ao período de Novembro de 2007. 

 

Tabela 6 – Formação da renda familiar e custos com os fatores de produção 
durante o mês de Nov/2007. 

Ítem Despesas (R$) Receitas (R$) 
Sacos de torta 

(10) 
350,00 - 

Farelo de trigo 
(10) 

250,00 - 

Sacos de milhos 
(02) 

66,00 - 

Sacos de sal 
(04) 

16,00 - 

Despesas com 
supermercado e 

verduras 

600,00 - 

Água(pipa)/ luz 
e gás 

80,00 - 

Uso da 
forrageira 

10,00 - 

Pagamento com 
trabalho 
acessório 

310,00  

Aposentadoria e 
pensão 

- 4.360,00 

Comercialização 
de queijo e 

sorda 

- 120,00 

Subtotal (R$) 1.682,00 4.480,00 
Saldo (R$) 2.798,00 

Fonte: Pesquisa de campo, estabelecimento da família Galdino, Nov/ 2007. 
Org: Jackson Vital Souto. 
 
 

Contrastando com a formação das menores rendas a renda média nos 

estabelecimentos visitados escapa à encontrada na unidade analisada, havendo 

maiores diferenças nas unidades dos camponeses parceiros que tem uma situação 

mais delicada. Nestas a renda média familiar gira em torno de R$110,00/ per cápita 

com famílias numerosas, ainda assim a renda média identificada nas unidades 

visitadas ficou acima daquela identificada no PNAD 1996 que foi de R$ 72,00 

(MARCOS, 1998).   

Vale observar que não são membros da família e vivem na cidade de 

Juazeirinho. Portanto parte predominante da força de trabalho utilizada nos 

processos produtivos na fabricação do tijolo, na cerâmica localizada no sítio Unha de 

Gato, é camponesa na forma de trabalho acessório como diaristas. Quando 
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indagado em relação a necessidade de trabalho na agricultura no período de maior 

uso da força de trabalho durante os meses de fevereiro a maio quando ocorre as 

primeiras chuvas o camponês parceiro que têm dois netos trabalhando na retirada 

de argila para a cerâmica local observa que conforme a necessidade de trabalho 

familiar na lavoura, as terras disponíveis para cultivo e a condição das chuvas há o 

deslocamento daquela força de trabalho para cuidar da agricultura e da criação. 

Continua Oliveira (1987) observando que é somente quando o capital 

subordina o pequeno lavrador via financiamento e comercialização é que as 

condições do lavrador e de sua família, suas necessidades e possibilidades 

econômicas e sociais começam a ser reguladas e controladas pelo capital. Este 

processo de transformação do pequeno produtor autônomo em lavrador dependente 

do capital se concretizou parcialmente em parte de uma unidade produtiva da 

comunidade Unha de Gato, conforme declaração de um camponês do local: nas 

décadas de 1980 e no ano de 1995 (transporte do barro e produção do tijolo em 

função da falta de água) optou por utilizar parte das terras do sítio na produção de 

tijolos adquirindo maquinário e construindo galpão para a exploração da indústria da 

cerâmica.  

Da distinção entre sistemas de propriedades de terra Martins (1989, p. 84) 

analisa o caráter rentista do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e da prática 

na agricultura camponesa   

 

A posse da terra em comum está também na lógica da agricultura de roça 
(...). Por tradição, existe um direito coletivo ao uso da terra que entra em 
conflito com a concepção jurídica de propriedade privada, ou “terra de dono” 
como dizem os trabalhadores. É que a agricultura de roça tem uma demora 
temporária sobre a terra, de dois ou três anos, deslocando-se em seguida 
para terras virgens, até que a terra antiga recupere a fertilidade. Há uma 
lógica perfeita e um direito perfeito de uns em relação a outros nessa forma 
de uso tradicional de solo. 

 

 A expressão do autor reforça a diferenciação que há no uso da terra entre as 

noções de terra de trabalho e terra de negócio, ou seja, o direito que os camponeses 

proprietários de pequenos estabelecimentos se apóiam é aquele que presume o 

trabalho direto da família na terra em contraposição ao direito defendido pelos 

proprietários privados que se caracteriza como direito de explorar a terra com uso de 
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força de trabalho alheio. São direitos distintos baseados que estão em práticas 

produtivas e valores em relação ao uso da terra e aos resultados distintos.  

 Outro elemento que distingue e diferencia o uso da terra é a renda da terra ou 

renda fundiária resultado de quem detêm a propriedade privada da terra 

componente e fatia da mais-valia. Neste sentido há três formas de renda da terra: 

renda diferencial que resulta do caráter capitalista da produção, renda absoluta 

resulta da posse privada do solo e da oposição entre interesses, ou seja, o 

proprietário latifundiário e a coletividade representada na sociedade. Esta oposição 

resulta do fato de que a propriedade da terra é monopólio de uma classe, os 

capitalistas. A terceira e última forma de renda fundiária é aquela do monopólio, que 

é o lucro acima derivado do preço de monopólio de uma certa mercadoria produzida 

em uma fração territorial do globo terrestre. Segundo Oliveira (1987, p.77) 

 

Essas são, pois, as formas de renda capitalista da terra que podem 
ser auferidas gradativamente pelo proprietário da terra, se a terra 
estiver sendo utilizada; ou de uma só vez quando a terra é vendida. 
Isso porque, no modo capitalista de produção, o solo, a terra, (...) tem 
um preço. (...), o proprietário, ao comprar a terra, compra renda 
capitalizada da terra. 

 

Cabe então, para além da análise do território camponês, aproximar o 

campesinato de Unha de Gato ao referencial teórico que a traduz na atualidade as 

especificidades e o complexo modo de vida camponês observando que a ação do 

Estado, do comércio e dos monopólios empresariais ocorrem em uma sociedade 

organizada em classes, e que, portanto é inerente em seu desenvolvimento às lutas 

e os pactos entre as classes.  

As interpretações são variadas e buscaram estabelecer as conexões do modo 

de produção camponês com o modo capitalista de produção, reforçando ou negando 

o caráter contraditório do desenvolvimento da agricultura sob o domínio do 

capitalismo. Há assim, para tratar destas questões três diferentes caminhos que 

identificaremos no próximo capitulo.  
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CAPÍTULO 3 

 

O Velho e o Novo: Interpretações das teorias do cam pesinato sob o comando 

do capital em Unha de Gato 

     

Segundo Guzmán e Molina (2005) foram nos séculos XVIII e XIX que se 

fundamentou o pensamento sócio-agrário como resultado de um processo de 

acumulação a partir das teorias evolucionistas provenientes da filosofia da história de 

Vico até George Hegel; do evolucionismo naturalista de correntes como o Lamarckismo, 

Darwinismo e o Malthusianismo; bem como do Socialismo Utópico de Proudhon ao conde 

Saint-Simon. De acordo com os autores é somente através do processo histórico que o 

campesinato e sua estrutura social deve ser compreendido, baseado nos conflitos 

gerados na organização social camponesa causados pelo avanço do capitalismo. Estes 

autores passaram a considerar três orientações teóricas, a saber: o narodnismo russo, o 

anarquismo agrário e o marxismo ortodoxo.     

 

3.1 O Velho nos Estudos Camponeses: O narodnismo russo, o anarquismo e o marxismo 

ortodoxo 

 
 

(...) em comparação com os “outros”. (...) a economia dos 
camponeses se caracteriza por formas extensivas de ocupação 
autônoma, pelo controle dos próprios meios de produção, (...) e 
qualificação ocupacional multidimensional. (...) Normas e cognições 
(...) esses padrões tanto refletem como por sua vez influenciam as 
formas de produção e de vida social. (...) as unidades básicas (...) de 
organização social e seu funcionamento têm mostrado considerável 
semelhança em todo o mundo. (SHANIN, 1980, p. 4). 

 
 

Entre as várias formas para explicar a realidade da questão agrária e do 

processo histórico camponês três maneiras de interpretar o campesinato se 

consolidara. Entre elas o narodnismo russo que surgiu na Europa a partir da teoria 

sócio-agrária consolidada no século XIX quando o debate colocava em cheque a 

vigência das instituições, naquele momento responsáveis pelo manejo autônomo 

dos recursos naturais e sócio-político das comunidades rurais, com base no direito 

consuetudinário. Era um momento em que o desenvolvimento do mercado impusera 
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sacrifícios sociais diante da possibilidade de progresso material como observa 

(Gusmán e Molina, 2005). 

Diversas orientações teóricas coexistiram nesta corrente de pensamento que 

defendia um modelo de desenvolvimento econômico não capitalista com o 

campesinato como protagonista. Paralelamente a esta corrente se constituiu um 

ramo anarquista cunhado por Bakunin e Kropotkin que, apesar da diversidade no 

pensamento, comungavam na rejeição à propagação do capitalismo que já atingia 

uma dimensão hegemônica e o desejo de que a nação russa pulasse a etapa 

capitalista para atingir o socialismo mantendo a organização camponesa.  

Segundo os autores o narodnismo russo pode ser definido como:  

 
(...) uma práxis intelectual e política que elabora uma estratégia de luta contra 
o capitalismo caracterizada pelos seguintes traços: 1. os sistemas de 
organização política gerados no seio do capitalismo constituem formas de 
submissão e dominação sobre o povo, (...); 2. os sistemas de legalidade 
assim estabelecidos desenvolvem uma prosperidade material que vai contra 
o desenvolvimento físico, intelectual e moral da maior parte dos indivíduos; 3. 
nas formas de organização coletiva do campesinato russo, existia um estado 
de solidariedade contrária à natureza competitiva do capitalismo; 4. era 
possível frear o desenvolvimento do capitalismo na Rússia mediante a 
extensão das relações sociais do coletivismo camponês ao conjunto da 
sociedade; 5. os intelectuais críticos devem se fundir com o povo para 
desenvolver com ele, em pé de igualdade, mecanismos de cooperação 
solidária. (GUZMÁN e MOLINA, 2005, p. 22).    

 

 Assim, no esforço para implantar o narodnismo na Rússia os intelectuais 

elaborara uma cronologia de ações que compreendia três momentos indo da 

fundação, passando pelo narodnismo clássico até a revolução russa, que ao abolir a 

escravidão deixariam um saldo positivo de camponeses expropriados, já que o uso 

comunal da terra passaria ao regime de privatização.  

 Em contrapartida dois estudiosos formularam as bases da compreensão do 

que significa o anarquismo agrário: Mikhail Aleksandrovich Bakunin e Piotr  

Alekseievich Kropotkin. Para o primeiro, na Rússia do século XIX, os camponeses 

foram os agentes capazes de realizar uma revolução social. Defendia que estavam 

nas condições sociais das massas populares camponesas russas e na extrema 

condição de miséria e servidão feudal adicionadas à consciência histórica, as 

possibilidades de emancipação social da época. Segundo este autor, havia 

elementos positivos e negativos na sociedade russa da época e a transformação do 

povo supunha a destruição daqueles traços negativos capazes de permitir a 

autonomia política e administrativa. A cristalização das federações de comunidades 
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rurais viria como resposta a uma revolução de caráter popular e camponesa, 

livremente unidas (GUSMÁN e MOLINA, 2005).   

 Mikhail A. Bakunin contestou a propriedade da terra desconsiderando a 

possibilidade da propriedade capitalista da terra, portanto, sua apropriação 

individual. Para ele o uso da terra deve se destinar a todos os membros, à 

comunidade como forma de obtenção de seus meios de vida. O Estado deveria ser 

suprimido já que a emancipação social e a autonomia política, com base na 

organização em sistemas de federação, haveria de permitir a queda daquele.  

 Já Kropotkin, discípulo de Bakunin, ampliou as teorias anarquistas 

combinando o que há de agrário com os elementos industriais via anarco-

comunismo em obras como “O apoio mútuo” e “A conquista do pão”, criticando o 

darwinismo social exacerbado da época. O autor converteu a noção de apoio mútuo 

em categoria científica naquelas obras questionando a compreensão única e linear 

da luta pela vida entre os homens e entre estes e a natureza. Segundo este autor há 

momentos de luta como também de apoio mútuo na relação entre os homens e a 

natureza, com a comuna rural ocupando o espaço de organização privilegiado capaz 

de desenvolver múltiplas variantes do apoio mútuo via promoção da justiça, defesa 

mútua e participação nos assuntos comuns, o que terminaria por promover o 

progresso econômico.      

 Outra corrente de interpretação camponesa no capitalismo é aquela dos 

marxistas ortodoxos que a partir da produção teórica e metodológica baseada nos 

interesses de classe do proletariado, alcançaria o socialismo construindo teorias de 

interpretação gerais da natureza e da sociedade. Kautsky (1981), interpretando Marx 

e Engels (1981), atribui a estes o papel de formuladores da teoria geral da evolução 

numa visão materialista de mundo (GUSMÁN e MOLINA, 2005).   

 Alguns traços teóricos caracterizaram a leitura da realidade feita pelos 

marxistas ortodoxos, tais como: a incompreensão e generalização das apreciações 

realizadas na obra de Marx e o desconhecimento do método de interpretação da 

realidade analisada em Marx. A falta de compreensão da obra total de Marx 

desconsiderou entre outras questões as análises feitas por este do papel do 

campesinato no processo histórico na fase final de sua obra. Quanto a estas 

desconsiderações Shanin (1983) apud Gusmán e Molina (2005) observa que 

ocorreu na obra de Marx uma virada narodnista quando o autor começou a analisar 

o papel do campesinato no processo histórico e detectou a aceitação de 
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determinados elementos dos marcos teóricos de orientação do narodnismo russo 

como a diversidade de vias para o socialismo. Shanin (1983) observa que há em 

Marx uma possível via camponesa para o socialismo já que na obra “Contribuição à 

crítica da economia política” seu autor enfatizou a articulação entre os vários modos 

de produção, ou seja, a possibilidade da existência “em todas as formas de 

sociedade de uma determinada produção que indique a todas as outras sua 

correspondente classe e influência”, numa mesma formação sócio-econômica. 

 Guzmán e Molina (2005) atentam que Marx em “O capital” considerou os 

camponeses como bárbaros e incapazes de colaborar no processo revolucionário da 

luta de classes entre os proletários e a burguesia, os classificando como “saco de 

batatas” já que o fato de serem possuidores de parte dos meios de produção não 

permitiria que estes alcançassem o estágio de proletarização e a consciência de 

classe necessária a possível instalação da revolução, feita por etapas. Para os 

defensores da corrente de pensamento ortodoxa, portanto, a utilização parcial da 

obra de Marx é uma forma de interpretação que parece indicar um certo 

funcionalismo fazendo oposição àqueles do anarquismo agrário e da teoria sócio-

agrária, que acreditam no campesinato como classe revolucionária, parte do 

contraditório modo de produção capitalista. 

 Já Abramoway (1992) por outro lado compreende que o campesinato está 

ausente em “O capital”, nos escritos de Lênin e de Kautsky pela razão de que seus 

rendimentos não têm sua natureza e origem claramente definida economicamente, o 

que os torna um grupo de bárbaros. O momento histórico analisado por Marx na 

obra foi o século XIX, com a Inglaterra em rápida expansão urbana e industrial, 

interessando compreender as relações tipicamente capitalistas dando margem para 

que estudiosos menos atentos a realidade acreditassem no desaparecimento ou 

mesmo tratasse o campesinato e seu modo de vida como resquício e em vias de 

extinção no interior do capitalismo. Fabrini entende que o campesinato é uma classe 

do interior do modo de produção capitalista, e destaca a falta de compreensão desta 

questão e a diversidade de interpretações: 

 

Aos camponeses foram feitas varias interpretações, sendo considerados 
desde um obstáculo para o desenvolvimento da sociedade, passando pela 
barbárie, atribuída à sua condição de classe social, até as profecias do seu 
desaparecimento com a intensificação das relações capitalistas e, mais 
recentemente, a “metamorfose” em agricultor familiar. (FABRINI, 2003, p.21). 
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 Outras considerações são feitas pelos marxistas ortodoxos, Lênin (1981), 

Engels (1981) e Kautsky (1986), como a unilateralidade do processo histórico e a 

agricultura como um ramo do setor industrial, elementos que caracterizam àquela 

interpretação a partir da obra “O capital” de Marx. Aqui vale ressaltar a interpretação 

que Lênin (1981) realiza em uma parte da obra “A questão agrária” de Kautsky, 

quando o autor afirma que a agricultura não segue, em seu desenvolvimento, o 

mesmo esquema da indústria, mas obedece a leis especiais. Embora tenha feito 

esta consideração, a obra de Kautsky, em usa totalidade, defende a interpretação da 

realidade com base numa teoria geral e ampla dos modos de produção e formações 

sócio-econômicas aplicável universalmente e hegemonicamente a todas as 

sociedades históricas com a passagem de um modo de produção a outro se 

realizando segundo períodos de transição ou fases históricas. 

Quanto à diferenciação entre a indústria e a agricultura autores como 

Guzmán e Molina (2005) chamam a atenção ao fato de que aqueles marxistas 

ortodoxos consideram que a agricultura no modo capitalista de produção tende a 

atuar como um ramo da indústria com o homem dominando a natureza para extrair 

dela os meios de vida. A forma única de interpretar materialmente a realidade 

parece um indicativo da ausência da categoria contradição no interior do 

desenvolvimento capitalista sobre o campo, já que presume que todo o espaço, 

campo e cidade estejam subordinados às leis e aos mecanismos hegemônicos de 

controle do ordenamento capitalista. Assim os Lênin (1981), Engels (1981) e 

Kautsky (1986) entendem que: 

 

(...) A passagem de um modo de produção a outro se realiza segundo 
períodos de transição, nos quais se produz um desajuste entre as formas de 
produzir e a maneira de pensar e atuar.(GUSMÁN e MOLINA, 2005, p.40). 
 

 

Há assim uma certa periodização/ temporização histórica no processo e no 

estado de evolução para o progresso social numa seqüência única até que as bases 

materiais se ajustem à política, a ideologia e a cultura, o que consolida um novo 

modo de produção. É a rígida interpretação do desenvolvimento e das mudanças 

sociais na história que ocorre via leis universais de transformação num processo 

linear idealizado pela corrente do marxismo ortodoxo Gusmán e Molina (2005). 

Outros autores como Paulino (2006) diferindo da compreensão da realidade 

feita por Kautsky (1986), conta com a categoria contradição em sua análise do 
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campesinato. É no estado do Paraná que a autora descreve a possível diferenciação 

que há entre a renda camponesa e a renda capitalista da terra e os equívocos 

cometidos na interpretação: 

 

Essa situação, aparentemente paradoxal, cria dificuldades de entendimento 
quando se perde de vista que o modo capitalista de produção opera a partir 
de uma lógica contraditória. Paulino (2006, p.33).  

 

Foi partindo da interpretação da realidade a partir das contradições inerentes 

no desenvolvimento da agricultura no interior do modo capitalista de produção que 

procuramos considerar nossa análise da apropriação da renda da terra camponesa 

pelo capital no território da comunidade Unha de Gato.  

 

 

3.2 Dos clássicos ao Novo: (Re) interpretação do campesinato e da questão agrária 

no interior do capitalismo    

 

Na obra “A questão agrária” Kautsky (1986) observa o desenvolvimento da 

agricultura na Alemanha acreditando na superioridade técnica e no caráter 

modernizador da grande exploração em relação ao pequeno estabelecimento. 

Argumenta que somente àqueles territórios tem potencial produtivo capaz de 

fornecer, via trabalho coletivizado, às indústrias. Assim, apenas o grande 

estabelecimento pode prosperar já que é a indústria a forma superior (determinante) 

de produção. Esta é uma das razões pelas quais o campesinato não tem lugar na 

sociedade capitalista devido a sua incapacidade de realizar a produção coletiva. Já 

Lênin (1981) analisando a obra de Kautsky observa que durante o regime feudal a 

agricultura esteve em mãos dos camponeses, com a estrutura da economia 

organizada com base no modo de produção camponês, combinando a agricultura 

com a indústria doméstica. O autor passa depois a examinar os fatores da 

decomposição desse paraíso (...), dos antagonismos de classe que destroem a 

velha harmonia e a comunidade de interesse camponesa.  

Conseqüentemente, o desenvolvimento da agricultura no capitalismo forçou o 

camponês a produzir para o mercado, subordinando o pequeno produtor aos 

interesses e às necessidades da indústria, do comercio e do setor bancário, o que 

terminou por desestruturar seu modo de vida, seus princípios e a moral camponesa. 
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Kautsky (1986) observa que a indústria e seu aparato tecnológico é a única forma 

capaz de criar as condições para o efetivo desenvolvimento racional na agricultura.   

Portanto, segundo os autores o camponês não tem lugar no modo de 

produção capitalista e seu destino é se tornar burguês ou se tornar assalariado 

(proletário), os quais chamou de camponês rico e camponês pobre. Nas palavras do 

autor: “a transformação do campesinato, (...) em mendigos famintos: o 

desenvolvimento de um campesinato burguês ao qual não servia as velhas relações 

agrárias e as antigas formas de propriedade da terra”. Mais próxima aos marxistas 

ortodoxos, a obra de Kautsky se opõe àquela orientação inicial do anarquismo-

agrário no momento histórico em que os pequenos estabelecimentos se expandiam 

no campo.    

Lênin (1981) embora não desconsiderasse a fragmentação no interior do 

campesinato com o desenvolvimento da agricultura no capitalismo durante a 

revolução socialista russa, enfatizou a superioridade técnica e a racionalidade 

econômica da agricultura desenvolvida na grande propriedade “(...) a superioridade 

da grande produção sobre a pequena é inevitável, (...) assinala que a superioridade 

da grande produção manifesta-se (...).”  

O autor acreditava que a superioridade e a organização da agricultura 

moderna praticada no sistema da grande propriedade privada da terra haveria de se 

sobrepor à pequena e ineficiente agricultura camponesa baseado que estava na 

teoria da diferenciação sócio-econômica. 

Na análise que o autor realiza em “O desenvolvimento do capitalismo” na 

Rússia”observou que os camponeses e todo o seu complexo modo de vida tinha 

como destino o desaparecimento e, portanto não poderiam ser reconhecidos 

historicamente como classe importante na transformação da sociedade ou como 

sujeitos políticos capazes de agir e criar alternativas ao sistema capitalista de 

produção. Entre outras ações, suas propostas defendiam uma aliança operário-

camponesa, meio eficiente de instalação da revolução socialista. A idéia é 

sintetizada pelo autor: 

 

Lênin recorreu à noção de formação econômica e social para poder situar a 
Rússia “atrasada” e eslava (...). Essa noção lhe permitiu incluir a produção 
mercantil simples (lê-se camponesa)24 na perspectiva do processo capitalista 
mais amplo e na lógica desse processo - a acumulação, a formação da 

                                                 
24São os camponeses simples produtores de mercadoria.  
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classe operária etc. (...) É a base da tese da diferenciação do campesinato, 
que, com a expansão capitalista, cederia o lugar a um proletariado de origem 
camponesa e a uma burguesia de origem camponesa. Lênin, nessa 
perspectiva, não podia entender que o campesinato constituía, também, uma 
classe da sociedade capitalista, cujas características “atrasadas” dependiam 
diretamente do próprio desenvolvimento desigual do capitalismo (...) 
(MARTINS, 1989, p.109). 

 

Por outro lado Martins (2000, p.57) apud Fabrini (2003, p.46), compreende a 

inviabilidade da aliança operário-camponesa contrapondo-se às teses de Engels e 

Lênin. Estes autores destacam as diferenças nas lutas dos operários e dos 

camponeses evidenciando as restrições e a impossibilidade de uma possível 

aliança: 

A luta do operário é contra a violência da exploração e da mais-valia. Já a 
luta dos camponeses é luta contra a expropriação e conseqüente 
desaparecimento pela subordinação da renda da terra ao capital. Por isso, é 
uma luta contra o capitalismo. Operários e camponeses estão subordinados 
de forma diferente: um pela extração do trabalho excedente em forma de 
mais-valia, e o outro pela extração da mais-valia social. Já o camponês é 
atingido pelo capital pela violência; pelo fim e expropriação. Mas, a sua luta 
não é exclusivamente contra a expropriação. É também contra a exploração; 
ou seja, uma luta contra a transferência de mais-valia social ao capital 
(FABRINI, 2003, p. 46). 

Engels (1981) afirmou que para o camponês ser considerado sujeito político, 

ou seja, classe no interior do modo capitalista de produção capaz de contribuir com 

a revolução e com a construção do socialismo, deveria se tornar um outro sujeito 

enquanto categoria. Seu papel deveria ser o de ampliar as forças junto aos 

operários (proletariado) para garantir a propriedade e a produção coletivas no 

processo revolucionário, segundo o autor:  

Em relação ao poder político, até hoje o camponês só manifestou na 
maioria dos casos, uma grande apatia, que tem raízes no isolamento da 
vida rural. (...) o desenvolvimento da forma capitalista de produção rompeu 
o nervo vital da pequena exploração na agricultura; a pequena exploração 
agrícola está decaindo e marcha irremediavelmente para a ruína. (...) Numa 
palavra, nosso pequeno camponês, como tudo que seja resquício de um 
modo de produção caduco, está condenado irremediavelmente a perecer. O 
pequeno lavrador é um futuro proletário (ENGELS, 1981, p. 59). 

 

Convergindo com o pensamento de Lênin e Kautsky, compreendia o autor 

que as premissas da propriedade coletiva já haviam sido postas pelo 

desenvolvimento e avanço do capitalismo no campo e sobre o pequeno 

estabelecimento agrícola, o que mais cedo ou mais tarde conduziria à coletivização 
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da propriedade e dos meios de produção por todos, agora já proletarizados. Para o 

camponês, não haveria espaço social a ser ocupado enquanto sujeito político 

cabendo apenas a função secundária na soma de esforços à luta proletária durante 

a revolução que conduziria à implantação do socialismo. O conceito de Espaço ao 

que nos referimos aqui é aquele apoiado na teoria crítica social da obra do filosofo 

francês Henri Lefebvre. Segundo Lefebvre em suas obras “A produção do Espaço 

(1974) e a Sobrevivência do capitalismo (1973)” o que distinguia o espaço no 

capitalismo de espacialidades em outros modos de produção eram a produção e a 

reprodução peculiares de um desenvolvimento geograficamente desigual com 

tendências à homogeneização, a fragmentação e a hierarquização com o espaço 

conflitivo dialetizado onde se realiza a reprodução das relações de produção.  

Lefebvre (1973) apud Soja (1993, p.65).    

Martins (1989, 1990) e Oliveira (2001, 2002) retomarão as análises sobre o 

campesinato na atualidade numa perspectiva contrária à tese do seu 

desaparecimento. Para eles é no seio do desenvolvimento desigual e contraditório 

do modo capitalista de produção que está garantida a permanência de relações não 

tipicamente capitalistas, como as camponesas. Esses autores argumentam que as 

lutas e a resistência camponesas pela e na terra são motivações que sempre 

acompanharam os camponeses. São formas de questionamentos sociais 

engendradas no seio do modo capitalista de produção, ou seja, quanto mais avançar 

as relações (técnicas e sociais) capitalistas de produção no campo em especial na 

agricultura, mais revigorada se tornará a reprodução e a superação camponesas 

(Souto, 2007).  

Como resposta às pressões e ao aumento considerável no número de 

ocupações e na organização dos movimentos de luta por terra em todo o país, o 

governo reage criando projetos de reformulação da agricultura familiar e de reforma 

agrária como o “Novo Mundo Rural25”. Esse projeto propôs, entre outras ações, 

transformar a agricultura familiar, a reforma agrária e o desenvolvimento local sob a 

perspectiva de uma política de desenvolvimento agrícola rural baseada na expansão 

                                                 
25 O Novo Mundo Rural foi um projeto concebido durante a primeira gestão do governo Fernando Henrique 
Cardoso – FHC elaborado com apoio financeiro do Banco Mundial que estabeleceu metas e ações como 
contrapartida. Segundo Bombardi (2003, p. 14) O Novo Mundo Rural tinha como princípio promover o 
desenvolvimento socioeconômico sustentável, em nível local e regional por meio da desconcentração da base 
produtiva e da dinamização da vida econômica, social, política e cultural dos espaços rurais. É uma visão de 
agricultura familiar assentada na idéia de que estes já não são camponeses – e que, portanto, podem e devem até 
mesmo desenvolver outras atividades que não agrícolas.    
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da agricultura familiar e de sua inserção no mercado desconsiderando outros 

ordenamentos camponeses como a ordem moral e a resistência política contrária ao 

ordenamento no interior do capitalismo. 

 

 

3.2.1 O Novo Mundo Rural: Novas feições para um antigo problema  

 

  

A idéia central do projeto de Governo foi promover o desenvolvimento sócio-

econômico sustentável, desconcentrar a base produtiva e dinamizar a vida 

econômica, social, política e cultural dos espaços rurais. A defesa que realiza parte 

da equipe técnica composta por economistas e agrônomos tais como Ricardo 

Abramoway (1992), Graziano da Silva (1997) e José Eli da Veiga (2001), intelectuais 

especialistas em estudos agrícolas e rurais, então idealizadores do projeto “Novo 

Mundo Rural”, aprofunda no campo práticas como a da pluriatividade, o avanço da 

agroindustrialização nas áreas de assentamentos rurais e a não distinção entre a 

agricultura e a indústria.  

Assim, “O Novo Mundo Rural” foi duplamente estratégico para a gestão no 

governo FHC quando justificou junto aos movimentos de luta pela terra um 

programa e um projeto de desenvolvimento para a agricultura de tipo familiar com 

destinação própria de recursos e de pessoal e o aparato institucional oficial, ao 

mesmo tempo em que satisfazia interesses diversos de capitalistas e latifundiários 

mantendo a obtenção de terras para fins de reforma agrária no interior do mercado 

de terras, além do dispositivo da desapropriação de terras improdutivas conforme 

previsto em lei.  

O governo garantiu assim que o avanço do capitalismo no campo do Brasil, 

na sua forma neoliberal através das megacorporações transnacionalizadas 

“alimentadas” com capital financeiro especulativo, fosse adiante sem mediação, 

fronteiras e limites territoriais fazendo avançar as alterações nas relações sociais e 

de produção em especial no Nordeste, espaço já histórico e geograficamente 

desigualmente desenvolvido.   

Para viabilizar o intento, o projeto propôs realizar investimentos na expansão 

e no fortalecimento da agricultura familiar, na redistribuição do ativo terra, na 

educação e no estímulo às múltiplas atividades geradoras de renda no campo, não 
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necessariamente agrícolas. O governo FHC e sua equipe perceberam claramente a 

oportunidade de esvaziar e “enterrar” politicamente o movimento de luta pela terra, 

criando um “novo” sujeito o agricultor familiar, em contraposição ao conceito de 

camponês e de agricultura camponesa. Eles entendiam que para fragmentar a 

organização e os movimentos de luta por terra no Brasil era preciso criar 

mecanismos para acelerar o avanço do capital no campo. Buscaram realizar seu 

intento investindo na pluriatividade nas áreas de assentamentos rurais e, 

paralelamente, realizando uma campanha intensa de criminalização das ações do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra conforme - MST conforme Oliveira 

(2005) apud Souto (2007).  

Entre as implicações do projeto para os camponeses Bombardi (2003) 

observa o fato de que esta abordagem não comporta uma explicação para os 

movimentos sociais no campo que lutam pela reforma agrária. Em momento algum, 

intelectuais como Ricardo Abramoway (1992) acreditou na possibilidade de um 

desenvolvimento rural pleno, colocando a questão da reforma agrária e do anseio de 

terras por milhares de famílias.    

Rompendo com a visão de desenvolvimento do rural que avançou durante a 

década de 1970 conhecida como a “revolução verde” que resultou no avanço do 

capital sobre o campo com a intensificação dos projetos de uso intensivo de 

tecnologia, isolando a cidade do campo, o programa “O Novo Mundo Rural” previa 

mudanças significativas em relação ao paradigma do desenvolvimento da agricultura 

durante a revolução verde. Cinco linhas de ação estratégica, conforme pode ser 

encontrado no documento do (MDA, 1999), que não deixa margens para as novas 

configurações reguladoras determinadas pelo estado no “front” agrícola: 

a) expansão da agricultura familiar, com a ampliação dos instrumentos de 

obtenção de terras; 

b) desconcentração do capital humano, com a ampliação da oferta de ensino 

básico à família rural; 

c) desconcentração do capital físico, priorizando instrumentos descentralizados 

em infra-estrutura social e econômica; 

d) ampliação e desconcentração do capital social, com incentivos e apoio à 

formação de associações de municípios; e 

e) desenvolvimento das atividades produtivas por meio do aperfeiçoamento das 

linhas de crédito destinadas à agricultura familiar. 
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Assim, o programa de reforma agrária e de expansão da agricultura familiar 

do governo FHC não propunha o abandono das desapropriações, mas buscava 

incorporar os mecanismos diversificados de obtenção de recursos fundiários, como 

o uso do Banco da Terra26, sucessor do Projeto Cédula da Terra27. Abria, assim, 

outras frentes, conforme requerido pelo Banco Mundial de acesso e de 

financiamento de terras e de produção fortalecendo com isso, o mercado de terras e 

esvaziando os movimentos de luta pela terra que defendem as desapropriações de 

terras improdutivas, como previsto na Constituição Federal de 1988, e não pela via 

comercial.  

O Banco da Terra, que sucedeu ao Projeto Cédula da Terra, projeto este 

desenvolvido com incentivos do Banco Mundial, já está em execução nos Estados 

do Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco e norte de Minas Gerais atingindo, 

portanto, quase a totalidade da região do semi-árido. Tem o objetivo de aliviar a 

pobreza no Nordeste brasileiro, estratégia de ação do Banco Mundial em países em 

desenvolvimento, implicando na oxigenação do mercado de terras e na manutenção 

de recursos para o alívio das dívidas ruralistas de grandes proprietários de terra 

falidos (Oliveira, 2005). O projeto do governo sinalizou assim para a manutenção e o 

fortalecimento das estruturas agrárias, aprofundando a já alta concentração de 

terras que resulta em aumento de violência e miséria no campo e 

conseqüentemente nas cidades.   

Ainda segundo Oliveira (2005), a orientação do governo FHC, seguindo as 

diretrizes e preceitos econômicos e políticos ditados pelo Banco Mundial, deixou 

evidente a manutenção de um projeto pactuado com a elite brasileira, agora 

representado pelos latifundiários e as grandes empresas transnacionais da indústria. 

O Programa “O Novo Mundo Rural” exprimiu assim, uma política governamental que 

visava fragmentar os movimentos sociais de luta pela terra e negar o papel de 

classe dos camponeses nos conflitos por terra no campo. Representou para parte 

dos movimentos sociais campesinos a continuidade de um projeto de reforma 

agrária realizado nos moldes do estado, comandado pelas leis de mercado, 

                                                 
26 Banco da Terra – O Programa Banco da Terra (1999-2002) em conjunto com o Crédito Fundiário de Combate 
à Pobreza Rural (2002-2003) foram levados a todo o Brasil elaborado no governo FHC, com o objetivo de criar 
um Fundo de Terras para financiamento de compra e venda de terras entre proprietários e camponeses sem terra.    
27 Cédula da Terra – projeto piloto (1997-2000) ocorrido inicialmente no Estado do Ceará através do Programa 
reforma solidária ampliado para os Estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco e Norte de Minas Gerais que teve 
como base a política do Banco Mundial de reforma agrária de mercado.   
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efetivamente quantitativo e sem tocar nos elementos centrais da estrutura fundiária 

nacional e da questão agrária.    

Cabe destacar a diferença que há entre agricultura camponesa e agricultura 

familiar28. Embora ambas utilizem o trabalho familiar como componente essencial, a 

última prevê, entre outras atividades o desenvolvimento da divisão social e técnica 

do trabalho coletivizado no interior das pequenas unidades produtivas em 

contraposição à divisão familiar do trabalho, a integração de um sistema produtivo 

que não distingue as atividades agrícolas daquelas industriais na instalação de 

agroindústrias de pequeno porte inseridas na lógica do mercado globalizado sem 

atentar, no entanto, para a balança consumo-produção que é determinada pela 

garantia da reprodução familiar camponesa (OLIVEIRA, 2005). Estimula a 

pluriatividade em setores como o turismo, a prestação de serviços no ramo do lazer, 

o agroturismo, atividades esportivas (rafting, canoagem) e da habitação, ou seja, é a 

tentativa da diversificação de atividades econômicas com base no 

empreendedorismo29.  

Assim, o programa durante os oito anos de mandato no período FHC 

viabilizou economicamente os assentamentos rurais numa lógica de 

desenvolvimento da agricultura de tipo familiar que buscou inserir e ajustou a 

pequena produção no interior de conceitos como os de produtividade, economia de 

escala e experiência produtiva em seus produtos e serviços fazendo com que parte 

dos camponeses assentados se transformasse em empreendedores num processo 

de desintegração e diferenciação camponesa composta por três etapas: entrada no 

assentamento, permanência e transformação em agricultor familiar como observa 

Santos (2007). É a (re) atualização através da leitura da teoria da diferenciação 

social e econômica prevista e estruturada por marxistas como Kautsky, Lênin e 

Engels que na atualidade está sob os cuidados e incorporada ao quadro teórico e 

conceitual desenvolvido por burocratas e técnicos do Estado brasileiro como Veiga 

                                                 
28 Bombardi (2003) em seu artigo observa “O papel da geografia agrária no debate teórico sobre os conceitos de 
campesinato e agricultura familiar” que para além do aspecto econômico há outros dois ordenamentos: o político 
e o moral na diferenciação entre agricultura familiar e campesinato. Embora concordemos com a autora quando 
resgata as obras do casal Klaus e Ellen Woortmanm (1990, 1995) para evidenciar o ordenamento moral e a 
especificidade antropológica camponesa, acreditamos que são as condições econômicas e materiais que em 
última instância possibilitarão aos camponeses se reproduzirem o que por si só já nos aproxima da análise da 
realidade camponesa e distinção feita por Hugues Lamarche (1989, 1990, 1993).  
29 Empreendedorismo é uma noção cunhada por Robert Hirsch em seu livro “Empreendedorismo”. Segundo ele é 
o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e os esforços necessários, assumindo os riscos 
financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação 
econômica e pessoal. 
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(2001), Graziano da Silva (1997) e Abramoway (1992) na forma de agricultura 

familiar. Este aparato ideológico conta com uma secretaria denominada de 

Secretaria de Agricultura Familiar - SAF vinculada, ao Ministério de 

Desenvolvimento Agrário – MDA, órgão executor da reforma agrária de mercado 

brasileira. 

Souto (2007) analisa que os dois mandatos (1995-2002), da era Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) foram marcados por políticas voltadas para a estabilidade 

econômica e para manutenção do Plano Real30. Foi durante este período, no 

entanto, que contraditoriamente os conflitos e a violência no campo se ampliaram o 

que parece ter sido determinante na queda de aprovação do seu governo. Conforme 

Oliveira os acontecimentos noticiados pela grande mídia nacional deixaram claro o 

estado de violência no campo brasileiro: 

 

[...] os massacres de Corumbiara e Eldorado do Carajás são exemplos 
ocorridos no governo FHC. Ambos os massacres representam a posição 
das elites latifundiárias brasileiras em não ceder um milímetro sequer em 
relação à questão da terra e da Reforma Agrária. O apoio dos ruralistas à 
base de sustentação política do governo FHC tem tido como contrapartida 
duas práticas governamentais: a primeira, posição repressiva aos 
movimentos sociais; a segunda, no plano econômico, prorrogação – não se 
sabe até quando – das dividas destes latifundiários, que não as saldam. 
(OLIVEIRA, 2001, p. 198). 

 

3.2.2 Governo Lula: Continuísmo e cooptação dos movimentos sociais 

Com o governo “Lula”, Luís Inácio da Silva, a manutenção de parte das metas 

e ações previstas no programa de reforma agrária baseado nas diretrizes do projeto 

O Novo Mundo Rural da era FHC fizeram com que os beneficiários da reforma 

agrária, tomados inicialmente como culturalmente desqualificados, tivessem de 

passar por um processo de ressocialização segundo parâmetros da sociedade de 

mercado conforme observado por Marques (2004) apud Santos (2007, p.37).  

Desta maneira, o governo brasileiro e seus técnicos compreendem o 

processo de transformação da agricultura camponesa na categoria agricultura 

familiar como resultado de uma evolução determinada pelos níveis de integração 

                                                 
30 Plano real se constituiu como plano econômico idealizado pela equipe econômica do governo FHC com o 
objetivo maior de estabilização econômica com base no controle inflacionário e valorização da moeda nacional 
permitindo uma taxa cambial determinada pelo mercado e uma balança comercial superavitária.  
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dos produtores ao mercado. Os autores analisando o processo de inserção 

camponês no mercado e o circuito comercial destaca que para o governo brasileiro 

as famílias de “sem terra” devem passar por um processo de aculturação já que não 

estão qualificados para, quando acessarem a terra, produzirem conforme os 

padrões econômicos e de qualidade requeridos pela agricultura familiar.        

Esta forma de compreensão do campesinato não os identifica como atores 

que cumprem o papel social de classe, mas entendem este sujeito de fora do 

capitalismo, como resíduo e fadado ao desaparecimento na sociedade 

hegemonicamente capitalista. Oliveira (1987) na contramão desta interpretação da 

realidade compreende que a terra sob o capitalismo tem que ser entendida como 

renda capitalizada e que o processo contraditório de desenvolvimento do capitalismo 

na agricultura se faz na direção da sujeição da renda da terra ao capital. 

Complementa o autor, observando que a manutenção dessa situação decorre do 

papel desempenhado pelo Estado, pelo grande capital bancário e pelos monopólios 

industriais e de comercialização dos produtos de origem camponesa.  

Assim, a produção camponesa não somente é resultado da produção 

capitalista, contraditoriamente promotora de relações não tipicamente capitalistas, e 

que tem sido os pequenos estabelecimentos, via de regra camponeses, os 

responsáveis por dinamizar economicamente o campo e politicamente a sociedade.  

Desta maneira o processo de constituição e formação do território brasileiro 

passou por vários ciclos econômicos e históricos e teve como determinantes alguns 

elementos de sustentação desde a fase colonial até a atualidade. Durante o regime 

colonial era o cativo, escravo, que cumpria dupla função no sistema produtivo: era 

força de trabalho e renda capitalizada propriedade dos fazendeiros, plantadores de 

cana-de-açúcar e de café. Era a quantidade de escravos que garantia aos 

fazendeiros a aquisição de novos estabelecimentos que tiveram sua expansão 

territorial e de suas posses com o uso de empréstimo a bancos e seus rendimentos 

obtidos graça aos elevados preços que os escravos assumiam no mercado 

(MARTINS, 1998).  

Para o proprietário fundiário o cativo era renda capitalizada já que o 

proprietário esperava extrair de seu escravo um rendimento econômico que é 

medido pelo lucro médio, ou seja, a exploração da força de trabalho no processo 

produtivo é precedida por parâmetros comerciais que a determinam, revestidos na 
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forma de lucro. Continua Martins (1998) evidenciando que com a abolição da 

escravatura o próprio trabalhador é transformado. O capitalismo no Brasil se 

transformou durante o escravismo preservando algumas características, ou seja, 

mantendo uma economia fundada na exportação de mercadorias para mercados 

externos com base na grande propriedade fundiária ou no grande estabelecimento 

produtivo. Uma outra qualidade assegurada pelas transformações das relações de 

produção foi o padrão de realização do capitalismo no Brasil que se desenvolveu 

subordinando a produção aos interesses do comércio.  

Com o fim do regime escravista uma das transformações no interior das 

fazendas é que a renda capitalizada é transferida do escravo e tem sua ênfase no 

empreendimento econômico da fazenda. Como observa Martins (1998, p.33) o 

capital deixa de se configurar no trabalhador para configurar-se no resultado do 

trabalho, ou seja, o valor de mercado estará nos frutos que pode produzir, no 

trabalho materializado nas plantações. Assim o principal lucro do fazendeiro passou 

a ser a renda diferencial produzida pela maior fertilidade das terras novas.   

Este autor analisa as relações não capitalistas de produção no interior do 

processo capitalista considerando as relações de tipo parceria e colonato como 

variantes daquela segunda, já que estão baseadas na produção direta dos meios de 

vida necessários à reprodução da força de trabalho. Observa que o escravo não 

entrava no processo de trabalho como vendedor da mercadoria força-de-trabalho e 

sim diretamente como mercadoria e tinha seu valor medido como equivalente de 

capital, como renda capitalizada. As relações de produção não estavam baseadas 

no monopólio dos meios de produção, mas no monopólio do próprio trabalho, 

transfigurado em renda capitalizada.  

Assim, o capitalismo engendrou relações não tipicamente capitalistas 

preservando, redefinindo ou mesmo subordinando novas e antigas formas como a 

renda capitalista da terra. Só que a renda oriunda da propriedade fundiária ou do 

monopólio da terra, incorporada pelo capitalismo, é uma contradição não superada 

já que a terra é um fator natural sem valor qualquer e não depende do resultado do 

trabalho humano, única forma de criação de valor (MARTINS, 1998).     

Segue o autor o capitalismo cria a um só tempo as condições da sua 

expansão pela incorporação de novos territórios e sujeitos às relações comerciais 

criando empecilhos à expansão já que não mercantiliza todos os fatores de 
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produção. É um recurso que visa garantir a expansão do capitalismo nos lugares e 

setores da economia que somente se relaciona com a produção no momento de 

realização das trocas, ou seja, através de relações comerciais. 

Da análise do território da comunidade Unha de Gato há indicativos neste 

sentido já que predominam relações não tipicamente capitalistas como as relações 

de parceria e de trabalho familiar e a apropriação de parte da renda camponesa se 

concretizam nas trocas comerciais. Assim a produção camponesa estabelece 

relações no interior do capitalismo, nas formas de apropriação da renda camponesa, 

como garantia na produção de capital já que são os produtos dos camponeses que 

são apropriados e não a força de trabalho como ocorre com os proletários. 

A apropriação da renda da terra camponesa no território analisado da 

comunidade de Unha de Gato se materializa na fase da comercialização de diversas 

maneiras: quando parte da produção de peixes produzidos no interior da barragem 

de Mucuitú, é vendida á Colônia de Pescadores na cidade de Juazeirinho que 

intermédia a relação com empresas detentoras do monopólio comercial de peixes, 

quando parte da agricultura de vazante com o fim de alimentar a criação de animais 

praticada as margens do açude é apropriada por fazendeiros e intermediários locais 

comerciantes de gado, através da venda do leite comprada pelo estado através do 

programa estadual do leite e na comercialização dos produtos feita pelos 

camponeses diretamente aos consumidores e comerciantes na cidade de 

Juazeirinho. Os produtos oriundos de parte dos estabelecimentos visitados derivam 

da criação animal tais como: o leite, o queijo, a carne de cabra e ovelhas, a 

produção artesanal de Soda (biscoito feito á base de rapadura), mas também do 

comércio de peixes.  

Ainda num percentual menor, embora não menos importante, a renda 

camponesa é cedida à sociedade quando estes comercializam o gado reprodutor 

servindo, em ultimo caso, como “reserva de valor” nos estabelecimentos com menor 

capacidade de absorção em período e momentos de crise e aperto financeiro. 

Assim, os camponeses fazem sua “poupança” sem, no entanto necessitarem de 

contas e dos processos de abertura de contas nos bancos.    

Outro importante elemento a ser considerada na compreensão das relações 

de produção na atualidade é o desenvolvimento entre a agricultura e a indústria que 

avança desigual e diferentemente em determinadas frações territoriais com a 
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apropriação da renda camponesa da terra subordinada aos interesses e as 

necessidades da indústria bem como na intervenção do Estado no campo. As 

políticas de crédito e de preço mínimo dos produtos agrícolas, como a identificada 

no projeto do leite na comunidade analisada, são significativas. Observá-las é 

entender enquanto formas de mediação de interesses em uma sociedade dividida 

em classes, portanto com objetivos conflituosos. 

A presença do Estado enquanto agente regulador é notado em várias frentes 

desde a educação até intervenções diretas no processo de produção na 

comunidade Unha de Gato já que parte dos camponeses, principalmente os 

parceiros e agregados, não possui condições para a contratação de tratores e de 

máquinas para o corte mecanizado da terra ou mesmo para a manutenção das vias 

de acesso e de escoamento da produção e comunicação entre a comunidade e a 

cidade.  

Outros agentes do Estado que participam determinando os processos 

produtivos é a Emater e o INCRA através das linhas de credito e de investimentos 

via PRONAF. A respeito da ação destas instituições no município e na comunidade 

a declaração do Secretário de Agricultura do Município de Juazeirinho é 

esclarecedora: 

Uma das falhas do PRONAF é não dar o acompanhamento. No caso dos 
projetos de assentamentos mesmo não dá acompanhamento e não capacita 
os produtores mostrando pra eles que é dali onde eles vão tirar o sustento 
deles. Normalmente eles tiram sim, aos trancos e barrancos eles tiram! Mas 
se houvesse uma aplicação melhor na liberação dos recursos esse pessoal 
dava um show! (Secretário de Agricultura Humberto, Juazeirinho, março/ 
2008).  

 

 A respeito da assistência técnica quando indagamos se há algum apoio e 

atendimento dos órgãos de desenvolvimento na comunidade Unha de Gato o 

secretário é enfático: Não há! Não existe, porque existe um técnico da EMATER 

para atender o município inteiro com aproximadamente 1000 a 1200 agricultores. 

 A esse respeito somado ao elemento da formação, para a autora esta cumpre 

papel importante nas mudanças das concepções do desenvolvimento da agricultura: 

A essa barreira estrutural vem se somar um desencontro que, por vezes, é 
materializado na relação entre técnicos e camponeses: em essência, o 
mesmo deriva da existência de visões divergentes sobre o sentido do 
trabalho e da agricultura, senão vejamos. A formação de uma geração de 
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técnicos ligados á agricultura se fez e ainda se dá sob a égide do paradigma 
tecnicista (PAULINO, 2006, p.283). 

 

 Para a autora a razão do distanciamento entre os técnicos do estado e os 

camponeses está no encontro de duas lógicas contraditórias, ou seja, o técnico 

defende a lógica de mercado tecnicista fetichizada pela mercadoria, enquanto os 

camponeses na luta por manter o controle do processo produtivo buscam preservar 

os meios e instrumentos de trabalho bem como o domínio e o conjunto de saberes 

que possibilita a concretização das práticas transcendendo, segundo a autora, o 

limite da técnica como fim em si. 

 É inerente à produção camponesa, processos simultâneos de produção 

material e de reprodução sociais, indissociáveis e impregnada de conceitos, valores, 

códigos e de uma moral que somente os camponeses reconhecem. O projeto dos 

camponeses segue adiante sob o comando das lógicas que garante a reprodução 

familiar.     

Sobre as transformações da agricultura brasileira na atualidade Oliveira 

(1995) destaca entre outros elementos o crescimento no número de 

estabelecimentos camponeses em todas as regiões do Brasil em especial das 

pequenas propriedades que tem a parceria como regime predominante no Nordeste 

e contraditoriamente seguem crescendo horizontalmente a área das grandes 

propriedades de terra, ou seja, a concentração fundiária ocorre paralela ao 

crescimento da agricultura camponesa.   
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CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES 
 

 
  O estudo da comunidade Unha de Gato nos permitiu chegar a algumas 

considerações, que apontamos na seqüência. Dentre as considerações centrais 

àquelas relativas aos processos de formação e de transformação na dinâmica 

territorial camponesa é um fato presente na comunidade Unha de Gato, 

característica que acompanha as sociedades camponesas. Apesar das novas 

configurações territoriais a dinâmica, as práticas e estruturas desenvolvidas no 

interior dos estabelecimentos familiares visitados vêm permitindo a reprodução de 

relações sociais tipicamente camponesas apesar das imposições reguladoras de 

agentes como: o Estado, as relações de trocas e comerciais entre o campo e a 

cidade e o processo de apropriação da renda da terra camponesa pelas indústrias e 

agentes do comércio local que procuram impor com base em relações desiguais 

transformações e dinâmicas às famílias visitadas.    

A pesquisa indicou que as experiências vivenciadas pelos antigos 

camponeses, atualmente são reproduzidas sob novas relações técnicas e sociais de 

produção e que a permanência ou mudança leva em conta as necessidades de 

consumo e o potencial produtivo no interior de cada estabelecimento pesquisado. 

Desta maneira é de fundamental importância atentar para o ciclo de 

desenvolvimento dos membros no interior das famílias camponesas pesquisadas. 

O estabelecimento da família Galdino é um exemplo das implicações que a 

composição da família determina no desenvolvimento das relações sociais a serem 

concretizadas para garantir a reprodução. O fato da presença elevada de idosos 

naquele estabelecimento permitiu que a pesquisa constatasse que a ausência de 

força de trabalho suficiente para o uso da terra demandasse a aquisição de parte 

dos alimentos e dos produtos da dieta no comércio local, momento de apropriação 

de parte da renda camponesa.  

Outra constatação relevante foi o fato de que a diversidade e as combinações 

produtivas nos estabelecimentos familiares e entre eles, no conjunto da comunidade 

Unha de Gato, representa a especificidade do modo de produção camponês, o que 

os diferencia das grandes propriedades de terra, exploração tipicamente capitalistas. 

Assim, a produção camponesa no interior de Unha de Gato revela a materialização 
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da integração entre duas dimensões inseparáveis no campesinato: a produção 

econômica e a reprodução social, sendo esta última à dimensão determinante das 

relações estabelecidas no uso da força de trabalho, na divisão dos frutos do trabalho 

e nas combinações que permite que a complementaridade entre agricultura 

camponesa e a criação se concretize no território. Em outras palavras, a reprodução 

da vida e não do lucro determina a lógica e a forma de organização da produção 

camponesa. 

Para além daquela centralidade, a produção camponesa tem contribuído 

sobremaneira para o desenvolvimento no Brasil, no atual estágio do capitalismo 

monopolista, quando a geração de renda camponesa é apropriada via sujeição da 

renda da terra ao capital. Este ao invés de transformar o camponês em assalariado 

separando-lhe dos meios de produção, monopoliza o território como observam 

Paulino (2003) e Oliveira (2001). Assim, é fundamental discernir a produção do 

capital da reprodução capitalista de capital com àquela identificada na produção de 

relações não tipicamente capitalistas como destaca Oliveira: 

 

(...) é muito importante discernir entre produção do capital e reprodução 
capitalista do capital. A produção do capital nunca é capitalista, nunca é 
produto de relações capitalistas de produção, baseada pois no capital e no 
trabalho assalariado(...) Só a reprodução é capitalista (...).  
(...) o desenvolvimento do modo capitalista de produção supõe, na sua 
essência, a necessidade de criar, de fazer nascer, os capitalistas, a sua base 
social. (...) a ampliação da classe burguesa não se faz apenas pela 
hereditariedade dos capitalistas, mas sobretudo no processo de produção do 
capital (OLIVEIRA, 1986, p.26). 

 

Uma das explicações para a permanência camponesa na sociedade, via 

articulação entre modos distintos de produção, é que os capitalistas estão 

constantemente envolvidos em dois processos distintos: a reprodução capitalista de 

capital via trabalho assalariado e a produção de capital com base na sujeição da 

renda da terra, esta última camponesa, portanto não reproduz integralmente sua 

lógica no espaço e no tempo.   

Assim, na produção camponesa de Unha de Gato sobressaem-se relações 

familiares e de parceria mediadas e engendradas por comportamentos de 

solidariedade entre os lavradores evidenciados nas práticas e nas trocas comuns de 

dias de serviços, de produtos ou ainda por laços de parentesco. Decorre disso que 

as estratégias a que os pequenos produtores concretizam são as mais diferenciadas 
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e buscam adequar as particularidades de cada estabelecimento familiar, as 

limitações econômicas, geográficas e climáticas, as oportunidades e restrições de 

mercado, as limitações no uso da força de trabalho às suas necessidades de 

reprodução. 

Como afirmou Paulino (2003), o marco na territorialidade da produção 

camponesa sugere que as dinâmicas nas relações não se esgota nos limites dos 

estabelecimentos familiares, nem tampouco no sentido econômico da atividade, mas 

em uma ordenação territorial coerente com as condições materiais e sociais de 

reprodução dessa classe.      

Entre outras ações acreditamos que os camponeses e as famílias 

pesquisadas em Unha de Gato para ampliar a autonomia e a garantia da reprodução 

familiar devem buscar desenvolver a produção com base em relações sociais 

familiares e de parceria concretizando no território alternativas produtivas de garantia 

da segurança alimentar familiar que envolva todo o território de Unha de Gato. 

A manutenção daquela produção deve estar amparada por sistemas 

apropriados de uso da água e da terra que contemple a diversidade e as estratégias 

necessárias na relação dos camponeses com os recursos naturais combinando 

ciclos de pousio da terra com ciclos de atividade e cultivo com culturas que alterne a 

retirada da disponibilidade dos nutrientes identificados e daqueles carentes na terra.   
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ANEXO 1  
 

 

Tabela 1 – Estrutura fundiária brasileira ano base: 2003. 

Grupos de 
área total (ha) 

Número de 
Imóveis 

% dos 
imóveis  

Área total (há)  % de 
área 

Área 
média(ha) 

Menos de 10 1.338.711 31,6 7.616.113 1,8 5,7 

De 10 a 25 1.102.999 26,0 18.985.869 4,5 17,2 

De 25 a 50 684.237 16,1 24.141.638 5,7 35,3 

De 50 a 100 485.482 11,5 33.630.240 8,0 69,3 

De 100 a 200 284.536 6,7 38.574.392 9,1 135,6 

De 200 a 500 198.141 4,7 61.742.808 14,7 311,6 

De 500 a 1000 75.158 1,8 52.191.003 12,4 694,4 

De 1000 a 2000 36.859 0,9 50.932.790 12,1 1.381,8 

De 2000 a 5000 25.417 0,6 76.466.668 18,2 3.008,5 

5000 e mais 6.847 0,1 56.164.841 13,5 8.202,8 

Total  4.238.421 100,0 420.345.382 100,0  

Fonte: INCRA - Situação em 2003 in II PNRA, Brasília, 2003. 
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ANEXO 2 – Figura 20- Localização da comunidade Unha  de Gato no município de Juazeirinho. 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
       Fonte:  Pesquisa de campo, Museu Manoel Vital, Março/2008. 
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ANEXO 3 – Matéria veiculada no Jornal da Paraíba da s condições de trabalho nas minas de caulim do 
Seridó Oriental 
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ANEXO 3 – Matéria veiculada no Jornal da Paraíba da s condições de trabalho nas minas de caulim do Seri dó 
Oriental

 



 


