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EPÍGRAFE
Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador.
Não é o meu ofício.
Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja.
Gostaria de ajudar se possível
Judeus, os gentios, negros, brancos.
Todos nós desejamos ajudar uns aos outros.
Desejamos viver para felicidade do próximo, não para seu infortúnio.
Porque havemos de odiar e desprezar uns aos outros?
Neste mundo há espaço para todos
A terra, que é boa e rica prover a todos as nossas necessidades.
O caminho da vida pode ser o dia da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos.
A cobiça envenenou a alma dos homens...levantou no mundo as muralhas do ódio...
E tem-nos feito marchar a passo de ganso.
Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela.
A máquina que produz abundância, têm-nos deixado em penúria.
Nossos conhecimentos fizeram-nos cépticos; nossa inteligência, empreendimentos.
Pensamos em demasia e sentimos bem pouco
Mais que de máquinas precisamos de humanidade.
Mais que inteligência, de afeto e doçura.
Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.
O avião e o rádio aproximaram-nos muito mais
A natureza dessas coisas é sem apelo a bondade do homem, um apelo à fraternidade universal...
Neste mesmo instante, minha voz chega a milhares de pessoas, milhões de desesperados, homens, mulheres,
criancinhas...vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes.
Aos que me podem ouvir eu digo: não desespereis!
A desgraça que tem caído sobre nós é o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o
avanço do progresso humano.
Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder do povo que do povo arrebenta
retornará ao povo.
E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá.
Soldados! Não vos entregueis a esses brutais que vos desprezam, que vos escravizam,
Que ditam os vossos atos, vossas ideias, vossos sentimentos!
Que vos tratam como gado humano, e vos utilizam como bucha de canhão.
Não vos entregueis a esses desnaturados.
Esses homens com mentes e alma de máquinas!
Não sois máquina!
Homem é que sois!
E com o amor da humanidade em vossas almas!
Não odieis! Só odeiam os que não se fazem amar...
Soldados! Não batalheis pela escravidão! Lutai pela liberdade!
(...)
Vós, o povo, tendes o poder, o poder de criar máquinas, de criar felicidade!
Tendes o poder de tornar esta vida livre e bela...
De fazê-la uma aventura maravilhosa.
Portanto, em nome da democracia, usemos desse poder, unamo-nos todos nós.
Lutemos por um mundo novo, um mundo bom que a todos assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à
mocidade e segurança a velhice.
É pela promessa de tais coisas que desalmados tem subido ao poder.
Mas, só mistificam!
Não cumprem o que prometem.
Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo.
Lutemos para cumprir estas promessas
Lutemos para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, da r fim à ganância, ao ódio e à prepotência.
Lutemos por um mundo de razão, em que a ciência e o progresso conduzam à ventura de todos nós (...).
(O Grande Ditador, Charles Chaplim).
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RESUMO

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo analisar o processo de reestruturação
produtiva no novo modelo de acumulação flexível e sua interferência na produção e
reprodução das relações sociais de produção. Em pleno desemprego estrutural o capital que na
sua essência se reproduz de forma contraditória, subordina o trabalho no campo e na cidade
para garantir a super extração de mais valia, através da mobilidade do trabalho. Para
compreender esse processo no espaço agrário no município de Barro Preto/BA é fundamental
analisar a inserção da relação capital e trabalho no novo formato de acumulação financeira
nas diferentes escalas geográficas. A pesquisa em questão adotou o método do materialismo
histórico dialético, por esse entender os conflitos construídos historicamente a partir da ação
das diferentes classes sociais em seu movimento contraditório. Revelando como o espaço a
partir da categoria território é apropriado pelo capital e como às relações sociais se
materializam e redefinem o mesmo território no processo global de acumulação capitalista.
Para entender esse processo foram elaboradas reflexões da forma como o Estado garante as
bases para a territorialização do capital, principalmente a partir de investimentos em infraestrutura, incentivos fiscais, políticas de créditos e implementação de políticas modernizantes
(inserindo os pacotes tecnológicos) a partir da criação de órgãos institucionais e centro de
pesquisa, como por exemplo, o Instituto de Cacau da Bahia (ICB) e a Comissão Executiva da
Lavoura Cacaueira(CEPLAC) modelando assim o espaço para o capital. Tais ações, ao
mesmo tempo em que provocaram a subordinação da produção camponesa ao capital,
acentuaram e concentrou terras, tornando a força de trabalho do campo verdadeiro exército de
reserva para o capital. O debate sobre o processo de financeirização e o novo formato de
acumulação capitalista foi necessário para entender como se dá a exploração do trabalho na
lógica de acumulação em pleno processo de crise estrutural do capital, marcado pela intensa
busca da extração de trabalho não pago. A pesquisa permitiu desvendar a forma contraditória
em que o capital se territorializa no espaço agrário do município de Barro Preto materializado
nas novas formas de exploração do trabalho, onde a força de trabalho tornada, no campo,
supérflua para o capital, é explorada em maior quantidade no chão da fábrica, especificamente
na Indústria de Calçados Vulcabrás-Azaleia, revelando como o capital se apropria do
território criando novos modelos de produção, seja no campo ou na cidade. Ao mesmo
tempo, que na mobilidade do trabalho essa força de trabalho - em sua grande maioria jovens,
filhos de camponeses e de trabalhadores assalariados - encontra-se disponível para ser
explorada pelo capital de forma perversa e insaciável.
Palavras Chaves: Estado, mobilidade do trabalho, reestruturação produtiva, trabalho
precarizado.
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RESUMEN

La presente disertación de maestría tiene como objetivo analizar el proceso de
reestructuración productiva en el nuevo modelo de acumulación flexible y su interferencia en
la producción y reproducción de las relaciones sociales de producción. En situación de plena
desocupación estructural, el capital que, en su esencia se reproduce de manera contradictoria,
subordina el trabajo en el campo y en la ciudad para garantizar la súper extracción de plusvalía, por medio de la movilidad del trabajo. Para comprender ese proceso en el espacio
agrario de la municipalidad de Barro Preto/BA, es de fundamental importancia analizar la
inserción de la relación capital y trabajo en la nueva forma de acumulación financiera de las
distintas escalas geográficas. La investigación en cuestión adoptó el método del materialismo
histórico dialéctico, porque comprende los conflictos construidos históricamente, desde la
acción de las diferentes clases sociales en su movimiento contradictorio. Desnudando como el
espacio desde la categoría territorio es apropiado por el capital y como las relaciones sociales
se materializan y redefinen el mismo territorio en el proceso global de acumulación
capitalista. Para entender ese proceso fueron elaboradas reflexiones de la forma cómo el
Estado garantiza las bases para la territorialización del capital, principalmente a partir de
investimentos en infra-estructura, incentivos fiscales, políticas de créditos e implementación
de políticas modernizantes (con la inserción de los paquetes tecnológicos) desde la creación
de órganos institucionales y centro de pesquisa, como por ejemplo, el Instituto de Cacau da
Bahia (ICB) y la Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), modelando de esa
forma el espacio para el capital. Tales acciones, al tiempo en que provocaron la subordinación
de la producción campesina al capital, acentuaron y concentró tierras, haciendo de la fuerza
de trabajo en el campo, verdadero ejército de reserva al capital. El debate sobre el proceso de
financierización y el nuevo formato de acumulación capitalista fue necesario para entender
como se da la explotación del trabajo en la lógica de acumulación en pleno proceso de crisis
estructural del capital, marcado por una intensa búsqueda de extracción de trabajo no pago. La
investigación permitió desvendar la manera contradictoria que el capital se territorializa en el
espacio agrario de Barro Preto, traducido en las nuevas formas de explotación del trabajo,
dónde la fuerza de trabajo tornada, en el campo, superflua para el capital, es explotada en
mayor cantidad en suelo de la fabrica, específicamente en la Industria de Calçados VulcabrásAzaléia, revelando como el capital se apropia del territorio creando nuevos modelos de
producción, sea en el campo o en la ciudad. Al tiempo en que la movilidad del trabajo esa
fuerza de trabajo – en su mayor parte jóvenes, hijos de campesinos y de trabajadores
asalariados, encuentra-se disponible para ser explotada por el capital de forma perversa y
insaciable.
Palabras Llaves: Estado, movilidad del trabajo, restructuración productiva, trabajo precário
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1 - INTRODUÇÃO

Para Lukács, a essência do trabalho humano na condição ontológica de sua relação com a
natureza, se dá a partir de dois fatores. Primeiro, ele nasce em meio a uma luta existencial e,
em segundo, todos os seus estágios são produtos da autoatividade do próprio homem. A
dimensão ontológica do trabalho posta por Lukács se caracteriza principalmente pelo caráter
intermediário que o mesmo apresenta diante da gênese do ser social, o trabalho traz em sua
essência a relação indissociável do homem com a Natureza.
O trabalho, enquanto condição ontológica do ser social traz em seu sentido prático a forma
histórica dos sujeitos que se relacionam com a natureza representada nos diferentes modelos
de sociedade. Para Lukács (S/D), o trabalho torna-se, portanto, “o modelo de toda a práxis
social”. Conforme Marx (2010), “o caráter social específico desse mundo é constituído pelo
caráter humano geral do trabalho”; o trabalho torna-se indispensável à existência do homem,
em qualquer formato de sociedade, é uma condição natural e existencial das relações
construídas historicamente (MARX, 2010, p. 89). Nesse sentido, em um primeiro momento o
processo de apropriação da natureza pelo homem ocorre para suprir suas necessidades
básicas. O homem utiliza sua força de trabalho de modo que essa atividade é caracterizada por
ser eminentemente uma atividade de produção de valor de uso; essa relação caracteriza a
condição primária do homem se relacionar com a natureza.
O trabalho é movido pelas mediações que garantem a existência dos homens, porém, no
mundo da troca, da propriedade privada, da sociedade de classe, os fatores naturais são
alterados estabelecendo assim uma apropriação da natureza entre os homens de forma
desigual. No mundo das mercadorias o trabalho se transforma em mercadoria e se torna a
condição da reprodução do modo de produção capitalista.
Para Carvalho (2008), numa sociedade capitalista, o valor de uso não se encontra mais em um
estado puro (não se efetiva mais a realização do homem com a natureza, mas o seu
estranhamento com o objeto e os meios de seu trabalho). O significado do trabalho enquanto
valor de uso torna-se agora valor de troca, isto é, “trabalho abstrato que plasma valor que deve
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multiplicar-se”. A regra de produzir valor e sobrevalor passa a ser a lógica dominante
(CARVALHO, 2008, p. 35). O aprisionamento das relações do homem com a natureza passa
a ser conduzido pela possibilidade de se criar valor, sua racionalidade sofre então uma
ruptura, sendo conduzida pela “encarnação ontológica da irracionalidade capitalista”.
A racionalidade que preside a produção de valores de uso (suporte materiais
dos valores de troca) choca-se com a irracionalidade da sociedade produtora
de mercadorias, presidida, como tal, pela relação-capital. Ela já não se
manifesta pelo propósito de produzir mais, em menor tempo e com melhor
qualidade para a sociedade, mas de produzir mais, muitos mais em tempo
menor, para efeito de obtenção de uma crescente massa e taxa de mais-valia,
portanto, da massa e taxa de lucro no âmbito da concorrência e no espaço
social do mercado. E nem se faz necessário nenhum rodeio para descobrir
que, na “racionalidade” inerente à busca do lucro no embate intercapitalista
que preside a produção de valores de troca, pode ser racional até mesmo
produzir pior, como produzir supérfluos ou produzir para necessidades nãovitais, ou até antivitais – como produzir meios de matança à escala de seres
humanos, animais e a própria natureza (movido portanto de forma
contraditória, a condição ontológica baseia-se na própria irracionalidade
capitalista sendo portanto um traço imanente ao modo de produção
capitalista, grifo do autor ) (CARVALHO, 2008, p. 36).

Nesse sentido, na concepção marxista, o trabalho ganha uma dimensão ontológica para a
garantia da valorização. A partir da sua existência ocorre a subordinação das necessidades
humanas à reprodução de valor de troca. O homem torna-se objeto alienante capaz de garantir
a existência do próprio modo de produção capitalista. O homem torna-se então livre para o
capital, torna-se um ser estranhado reificado pela lógica do lucro capitalista, pela produção
sem limites de valor baseada na produção de mercadorias, da exploração da força de trabalho
que no processo histórico de crise estrutural do capital ganha dimensões desumanas, e até
mesmo catastróficas para a existência do próprio sistema sociometabólico. Como afirma
Mészáros (2002), a lógica destrutiva do capital traz um novo cenário para o capitalismo
“globalizado”; a negação do trabalho e a irracionalidade do uso da Natureza criando um
cenário de irreversibilidade na criação de alternativas viáveis para sua superação, já que em
seus limites últimos, representado na negação do trabalho, do verdadeiro produzir de
mercadorias, da sua condição una de produzir valor é caracterizado pela lógica do
desemprego estrutural que demanda um aumento cada vez mais ampliado de milhares de
sujeitos supérfluos à procura de trabalho.
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Segundo Harvey (2007), as mudanças ocorridas desde os anos de 1980, marcam um período
de grande reestruturação econômica, política, e social no sistema capitalista. Esse momento
representa a nova lógica acumulativa do capital, que traz consigo mudanças estruturais tanto
nas relações de produção, como nos processos de trabalho. Para Thomaz Júnior (2002), foi a
partir de 1980 que se manifestaram no Brasil os primeiros impulsos do processo da
reestruturação produtiva, ampliando-se na década seguinte, acompanhados por um caráter
mais sistêmico das inovações técnicas e organizacionais do circuito produtivo de diversos
setores. Porém, tais processos guardaram um traço semelhante em relação à busca de
competitividade do capital e à adoção de novos padrões de organização e tecnologia
compatíveis.
No caso específico do campo, esse processo reflete o conteúdo das ações do capital e do
Estado, e os desdobramentos para o trabalho e para a classe trabalhadora. Ao tempo que se
verifica um intenso processo de mecanização, observam-se novas formas de gestão e controle
do trabalho, assim como uma quantidade acentuada de políticas de desenvolvimento rural em
detrimento da Reforma Agrária (THOMAZ JÚNIOR, 2002).
O processo de modernização no campo e a entrada do capital industrial que se estabelece a
partir da década de 1970 criou diferentes debates entre intelectuais brasileiros. Nesse contexto
histórico, consolidava-se o processo de ampliação do capital no campo atrelado ao projeto
global de autoexpansão capitalista representado em uma nova lógica de acumulação do
modelo flexível de produção, iniciada desde o período de crise do pós-segunda guerra
mundial. Tais alterações representavam para muitos intelectuais, desenvolvimento no campo,
criando assim possibilidade de superar as condições de atraso que vivia o campo brasileiro. O
que ocasionou mudanças nas relações de trabalho, ampliando o trabalho assalariado e, por
outro lado, o “desaparecimento” da pequena produção e/ ou o campesinato.
É preciso destacar que, embora tenha uma presença marcante da entrada da técnica no campo,
esta não se dá de forma generalizada, já que grande parte das tecnologias empregadas na
produção se restringe aos latifundiários e empresas rurais que atualmente reservam grande
parte das suas terras à produção de monoculturas, além da quantidade significativa de
contratos de mão-de-obra, cada vez mais precarizadas ou até mesmo escrava (a exemplo das
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mortes por exaustão detectadas nos mares de cana produzidos no Oeste Paulista),
favorecendo, portanto, a política do Agronegócio que abastece o mercado externo.
Contraditoriamente, àqueles que defendem que a pequena produção tenha desaparecido, ou
deixado de ter significado para o campo “moderno”, pesquisas demonstram que esta é a
grande responsável pelo abastecimento de grande parte dos alimentos dos brasileiros, embora
tenha havido uma grande quantidade de camponeses que são obrigados a se sujeitaram à
lógica de produção capitalista, através do arrendamento de suas terras, ou da venda da sua
força de trabalho (OLIVEIRA, 2008). Porém, tal resultado significa também que grande parte
os camponeses e trabalhadores engrossam as fileiras da luta pela terra a partir dos
movimentos sociais que negam a nova lógica de acumulação legitimada pelo Estado e pelos
grandes latifundiários no campo brasileiro.
Portanto, para se entender o processo de ampliação do capital no campo e a consequente
reestruturação evidenciada tanto nas relações de produção como de trabalho, acompanhada
pelo papel do Estado e suas novas políticas para o desenvolvimento rural. De acordo Thomaz
Júnior (2002) é preciso compreender,
Primeiro, as mediações que garantem o processo de reprodução do capital;
segundo, a intensificação da mecanização do processo de trabalho e toda
ordem e dimensão do controle social (formas recriadas que revelam a
expropriação, a subordinação do trabalho); terceiro, a apropriação da renda
da terra pelo capital; e quarto, a execução e extinção das políticas públicas.
Por esse viés podemos identificar as contradições que revestem e redefinem
o agronegócio no Brasil, e que mistificam a existência de um campo
moderno e um campo atrasado (THOMAZ JUNIOR, 2002, p. 17).

Dessa forma, o processo de reestruturação produtiva baseado no formato flexível traz um
novo cenário para as relações sociais de produção, principalmente no que tange às relações de
trabalho. Em pleno desemprego estrutural, o capital, que na sua essência se reproduz de forma
contraditória, traz tanto para o campo como para a cidade novas formas de acumulação,
sobretudo no aumento de formas de precarização das relações de trabalho, principalmente a
partir de processos cada vez mais avançados de potencialização da extração de mais-valia.
Porém, caracterizado pela não possibilidade de mobilização dessa massa de produtores (os
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trabalhadores) para fazer valer sua reprodução ampliada, criando um exército de reserva que
não mais facilita a reprodução do capital, mas coloca em cheque sua própria existência.
No desenvolvimento da pesquisa para compreender esse processo, foi fundamental analisar as
formas de inserção do capital e das relações de trabalho no novo formato de acumulação
financeirizada, tendo como realidade o Espaço Agrário de Barro Preto (Figura 1) que tem no
seu modelo de espacialização da produção a monocultura do cacau. Dessa forma, a pesquisa
de mestrado aqui desenvolvida buscou, a partir do processo de reestruturação capitalista,
compreender as alterações sofridas pelo trabalho e como o capital em pleno processo de crise
estrutural se territorializa nos espaços.
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No desenvolver da análise destacaremos como o capital representado no formato da
acumulação financeirizada se sustenta no processo de produção, ou seja, como sua existência
se materializa na extração cada vez mais perversa da mais-valia, da super exploração do
trabalho. No processo de reestruturação produtiva baseada na acumulação flexível, o trabalho
torna-se, portanto, mais precário, supérfluo, caracterizando uma mão-de-obra cada vez mais
móvel e descartável.
Para esse desenvolvimento a pesquisa em questão faz-se valer do método do materialismo
histórico dialético, considerando que esse busca entender os conflitos construídos
historicamente a partir da ação das diferentes classes sociais em seu movimento
contraditório a partir do trabalho. Revelando como o espaço a partir da categoria território é
apropriado pelo capital e como as relações sociais se materializam e redefinem o território no
processo global de acumulação capitalista.
De acordo com Moraes (1999), existe uma diferença fundamental entre método de
interpretação e método de pesquisa, sendo que o primeiro diz respeito à dimensão filosófica
da própria concepção de mundo do pesquisador, envolvendo, portanto, a dimensão política e
ideológica do mesmo, enquanto sujeito social. Já o método de pesquisa diz respeito à parte
instrumental de investigação científica, por isso, pode ser também considerada enquanto
procedimentos a serem adotados pelo pesquisador na condução e realização do trabalho
científico.
Conforme Carlos (2007), a construção do conhecimento deve ser elaborada tendo como
desafio desvendar os conflitos e iluminar as contradições que são inerentes ao modo de
produção capitalista. Em tempos de crise do capital e crise da própria teoria, é necessário
compreender que todo pensamento se manifesta histórica e socialmente em seu contexto.
Nesse sentido, é necessária a construção do conhecimento pelo processo crítico buscando a
essência dos acontecimentos. É no complexo das relações sociais históricas entendidas no
tempo histórico que se dá a explicativa da realidade.
Na compreensão do espaço geográfico tendo como caminho o materialismo histórico
dialético, é entendido o processo de apropriação desigual, ou seja, a relação dos homens em
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sociedade pelo trabalho é compreendida historicamente a partir do modo de produção
capitalista em que as classes sociais se apropriam dos resultados da produção de maneira
diferenciada no tempo e no espaço. Como afirma Conceição (2010), o entendimento das
relações materiais de produção na leitura de Marx se define a partir da divisão do trabalho em
que o controle dos meios de produção é desigual, e o conflito se estabelece a partir da relação
capital e trabalho.
Compreende-se as relações sociais de produção no Espaço Agrário de Barro Preto-Ba a partir
da categoria território entendido como totalidade concreta das relações sociais de produção. O
território como unidade dialética, portanto, contraditória da espacialidade que a sociedade tem
e desenvolve; construído a partir do desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado do
modo de produção capitalista (OLIVEIRA, 2007, p. 74 -75).
A análise focaliza como o capital se territorializa no Espaço Agrário, como se reproduz pósdecadência da monocultura cacaueira; qual o papel do Estado frente ao processo de
reestruturação produtiva e como as atuais políticas de desenvolvimento se articulam com o
processo de acumulação do capital nesse espaço. Compreende-se que assim como o capital
destrói e constrói formações territoriais de acordo com seu poder de espacialização, o Estado
recria em momentos de crise na sua relação indissociável: Estado, Capital, Trabalho no
processo produção capitalista. A monocultura cacaueira se insere nesse processo da
exploração da força de trabalho, que tornada supérflua para o capital no campo com a crise
desde os anos de 1980, passa a ser apropriada, principalmente, pelas fábricas de Calçados,
possibilitando uma nova territorialização do capital (industrial) em regiões que anteriormente
eram caracterizadas especificamente pela produção agrícola, especialmente nas regiões de
Itabuna e Ilhéus (com a monocultura cacaueira) principalmente no município de Barro Preto.
Dessa forma, priorizou-se analisar a totalidade das relações sociais, apoiada na análise
empírica e teórica considerando, como afirma Carvalho (2008), a totalidade das relações
como traços constitutivos universais delineados a partir do real concreto das relações
materiais de produção que definem o ser social coletivo. Para o autor, a totalidade aparece em
primeiro lugar como uma rede de relações a partir de uma determinada centralidade; em
segundo, aparece como uma unidade concreta das contradições que são inerentes ao seu
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movimento; em terceiro, toda totalidade contém totalidades a ela subordinadas (ou seja, não
se analisa a realidade de forma isolada, mas os processos do todo e da totalidade revelada a
partir de relações sociais historicamente produzidas a partir do modelo de produção ao qual os
homens estão inseridos); em quarto, fica também evidenciado o caráter histórico, portanto
transitório da totalidade, de qualquer totalidade dada.
Nisso reside, finalmente, a categoria totalidade do ponto de vista da dialética
materialista. É essa categoria que o método de Marx se revela: uma
totalidade jamais idealizada, porque esse método não finge que constrói
conhecimento, como fazem as grandes formulações idealistas, por meio de
um seriado de associações de ideias total ou parcialmente arbitrárias –
porque deslocado dos aspectos decisivos do real concreto, em cuja
transformação o sujeito que a pensa age diretamente e ativamente
(CARVALHO, 2008, p. 59).

Para o aprofundamento da análise teórica foram realizadas leituras bibliográficas apoiadas em
diferentes teóricos da geografia, da economia política, da sociologia, da história, da filosofia,
da agronomia, tendo como principais fontes a obra de Engels (2002, 2007), Vladimir IIitch
Lênin (1980), Neil Smith (1988), José de Souza Martins (1981), Caio Prado Júnior (1963,
1968), Ana Fanni Carlos (2007), Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2007) , Gilson Dantas
(2009), Geovanni Alves (1999, 2000, 2007), Antônio Carlos Robert de Morais
(1999), Edmilson Carvalho (2007), Vera Lúcia Navarro (2006), Alexandrina Luz Conceição
(1991, 2007), Suzane Tosta Souza (2008), Sócrates Menezes de Oliveira (2007, 2010),
Nelmires Ferreira da Silva (2003), Almícar Baiardi (1984), Gustavo Falcón (2010), Jorge
Amado (1983, 1983).
Os escritos de Karl Marx (2010, 2007), Jean-Poul de Gaudemar (1977), Rosa Luxemburgo
(1969), István Mészáros (2002, 2007), David Harvey (1992, 2005), Ricardo Antunes (2006,
2008, 2009), François Chesnais (1996), foram fundamentais para entender como se
estabelecem as relações de trabalho no modo de produção capitalista e como a partir do
formato da acumulação flexível o trabalho ganha uma nova materialidade, principalmente no
acentuado processo da mobilidade em meio ao desemprego estrutural, além da ampliação das
formas de trabalho precarizado, tanto no campo como na cidade.
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Ao analisar as formas de trabalho no processo de reprodução ampliada do capital, foi
necessário compreender a tendência histórica da acumulação capitalista que se estabelece,
como afirma Marx (2010), a partir da separação dos trabalhadores dos seus meios de
produção tornando-os “livres” para garantir a extração do valor a partir da exploração do
trabalho, da extração da mais-valia, expropriando e subjugando o trabalho ao próprio capital.
Para o autor, sob a lei geral de acumulação capitalista, encontra-se a “expropriação do
produtor direto”, da propriedade individual “suplantada pela propriedade capitalista
fundamentada na exploração do trabalho alheio, livre apenas formalmente” (MARX, p. 2010,
875-876). Esta questão fundamentou e contribuiu para revelar o entendimento da forma como
o sistema capitalista se materializa no espaço de acordo com as suas necessidades, desvelando
assim a realidade estudada que longe de ser uma leitura rígida e acabada, buscou-se, nesse
processo histórico, caracterizá-la a partir dos processos sociais construídos socialmente no
dado momento, analisando-a criticamente, buscando caminhar na investigação a partir da
totalidade das relações.
Nesse sentido, a observação e os aspectos descritivos e as análises dos resultados foram os
procedimentos adotados para a pesquisa, compreendendo as relações sociais de forma
contraditória estabelecidas no território. Foram realizadas entrevistas abertas e fechadas com
os diferentes segmentos da sociedade. Buscou-se entrevistar o representante da
Superintendência da CEPLAC da Bahia a fim de compreender quais os novos projetos para o
campo no Sul da Bahia e no estado e as novas pesquisas desenvolvidas pela instituição. Além
do representante do Centro de Ciências do Cacau da MARs Incorporated que há 20 anos
mantêm um centro de pesquisa no munícipio estudado, sendo a multinacional que representa
diretamente os interesses do Capital e do Estado na efetivação das novas políticas para a
monocultura cacaueira, tendo Barro Preto como modelo. As entrevistas com o representante
do Sindicato dos Patronais do Cacau do município, também se tornou fundamental,
sobretudo, ao observarmos a parceria direta que o sindicato exerce com o novo projeto
implementado no município via CEPLAC e empresas privadas. Realizaram-se, ainda,
contatos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barro Preto a fim de compreendermos
suas formas organizativas mapeando suas lutas. E por fim, com os trabalhadores que mantêm
relações de trabalho no campo no município de Barro Preto, principalmente no que se refere
ao sistema de assalariamento e parcerias, além dos trabalhadores que na mobilidade se
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deslocam para a Indústria de Calçados Vulcabrás-Azaleia localizada na cidade de ItapetingaBA, entendendo como se dá as relações de trabalho no chão da fábrica e ainda, a partir do
Representante do Sindicato da Indústria de calçados no município de Itapetinga, entender suas
formas organizativas.
Acompanhando as entrevistas, foram realizadas visitas aos órgãos públicos; consulta
documental em notícias de jornais locais e nacional; notícias em sites sobre a temática
abordada, além de leituras de diversos periódicos e revistas científicas. Os órgãos públicos
visitados foram: Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe – UFS; Biblioteca
Central da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC; Biblioteca do Núcleo de PósGraduação em Geografia – NPGEO; acervo bibliográfico do arquivo público da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC; Biblioteca municipal de Barro Preto –
Ba; Centro de Ciências do Cacau - MARs Incorporated.
A visita ao campo a fim de direcionar as reflexões teóricas do objeto investigado foi
desenvolvida na aplicação de oitenta e dois questionários com perguntas abertas e fechadas;
sendo aplicados trinta e cinco questionários aos trabalhadores do campo e quarenta e dois na
indústria de calçados, além de cinco questionários com os representantes dos Sindicatos, da
CEPLAC e da MARs Incorporated.
Os resultados obtidos constituem a presente dissertação de mestrado que se encontra
estruturada em quatro Capítulos, além da Introdução e das Considerações Finais. No primeiro
capítulo O Ciclo produtivo do capital a partir da monocultura do cacau, busca-se refletir
como historicamente se deu o processo de apropriação do território pelo capital a partir da
monocultura cacaueira e como sua consolidação está associada a atender as exigências do
sistema capitalista até então em crise. Para entender esse processo, foram tecidas reflexões
sobre como o Estado garante as bases para a territorialização do capital e monopolização da
produção, principalmente a partir de investimentos em infra-estrutura, incentivos fiscais,
políticas de créditos e, principalmente com a implementação de políticas modernizantes
(inserindo os pacotes tecnológicos) a partir da criação de órgãos institucionais e centro de
pesquisa, como por exemplo, o Instituto de Cacau da Bahia (ICB) e a Comissão Executiva da
Lavoura Cacaueira(CEPLAC), modelando assim o espaço para o capital. Tais ações, ao
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mesmo tempo em que provocaram a subordinação da produção camponesa acentuaram e
concentraram terras tornando a força de trabalho do campo em verdadeiros exércitos de
reserva para o capital.
No segundo Capítulo, O papel do Estado no ciclo do Capital, foi desenvolvida a análise de
como o Estado está associado ao planejamento do espaço para o capital, e como as
intervenções políticas que se materializam na sociedade são construídas para garantir a
produção e reprodução do capital. Procurou-se compreender, o Estado enquanto instrumento
representante da classe dominante, sendo responsável direto em criar alternativas para que o
capital domine tanto o espaço, e consequentemente os diferentes territórios. O que permitiu
entender que a sua formação é uma exigência absoluta para assegurar a produtividade do
sistema.
O desenvolvimento dos dois capítulos anteriores assegurou a análise reflexiva do Terceiro
Capítulo Reestruturação produtiva e a monocultura cacaueira: novas formas de
acumulação capitalista sobre o processo da reestruturação produtiva sob o modelo de
acumulação flexível no qual o capital mundializado é movido pela sua fúria sanguinária,
tornando as relações de trabalho cada vez mais precarizadas, supérfluas, caracterizando uma
mão-de-obra cada vez mais móvel e descartável. O debate sobre o processo de financeirização
e das reflexões acerca desse novo formato de acumulação capitalista tornou-se necessário,
uma vez que se procurou entender como se dá a exploração do trabalho na lógica de
acumulação em pleno processo de crise estrutural do capital, marcado pela intensa busca de
extrair mais trabalho não pago, no prolongamento da jornada de trabalho e ao mesmo
tempo diminuir a quantidade de trabalhadores contratados. A monocultura cacaueira se insere
nesse processo com a exploração da força de trabalho que tornada supérflua para o capital no
campo com a crise da monocultura, passa a ser mobilizada para o chão da fábrica de Calçados
Vucalcabrás-Azaleia.
Mobilidade do trabalho que é analisada no quarto Capítulo Mobilidade do Trabalho: a
garantia da extração da mais-valia no processo de acumulação capitalista, considerada
como garantia da existência do modo de produção capitalista. O capital, a partir da
transformação do trabalho em mercadoria cria as bases para a subordinação do trabalhador
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negando qualquer possibilidade deste se realizar no/e pelo trabalho. Dessa forma, ao garantir a
liberdade de venda da força de trabalho, garante assim a expansão capitalista, logo o seu
processo de valorização, tornando o trabalho cada vez mais móvel para o capital.
A leitura apresentada permite compreender e desmistificar a unidade contraditória da
libertação e escravização do trabalho como condição imanente e tendência constante do
capital para aumentar a força do trabalho e baratear o próprio trabalhador, não importando a
utilização de formas cada vez mais desumanas para a intensificação do lucro. Na civilização a
barbárie permanece como condição garantidora da ideologia do progresso e da modernização.
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CAPITULO I
O CICLO PRODUTIVO DO CAPITAL A PARTIR DA MONOCULTURA DO CACAU

No Sul da Bahia cacau é o único nome que soa bem. As roças são belas quando carregadas de frutos amarelos.
Todo princípio de ano os coronéis olham o horizonte e fazem as previsões sobre o tempo e sobre a safra. E vêm
então as empreitadas com trabalhadores. A empreitada, espécie de contrato para colheita de uma roça, faz-se
em geral com os trabalhadores, que, casados, possuem mulher e filhos. Eles se obrigam a colher toda uma roça
e podem alugar trabalhadores para ajudá-los. Outros trabalhadores, aqueles que são sozinhos, ficam no serviço
avulso. Trabalham por dia e trabalham em tudo. Na derruba, na juntagem, no coxo e das barcaças. Esses foram
uma grande maioria. Tínhamos três mil e quinhentos por dia de trabalho, mais nos bons tempos chegaram a
pagar cinco mil-réis. Partíamos pela manhã com as compridas varas, no alto das quais uma pequena foice
brilhavam ao sol, e nos internávamos cacauais a dentro para a colheita. Na roça que fora de João Evangelista,
uma das melhores das fazendas, trabalhavam um grupo grande. Eu, Honório, Nilo, Valentim e um seis mais
colhíamos. Magnólia, a velha Júlia, Simeão, Rita, João Grilo e outros juntavam e partiam os cocos. Ficavam
aqueles montes de caroços brancos, de onde o mel escorria. Nós da colheita nos afastávamos uns dos outros e
mal trocávamos algumas palavras. Os das juntagem conversavam e riam. A tropa de cacau mole chegava e
enchiam os caçuás. O cacau era levado para o cocho para os três dias de fermento nós tínhamos que dançar
sobre os caroços pegajosos e o mel aderia aos nossos pés. Mel que resistiam aos banhos e ao sabão massa.
Depois, livre do mel, o cacau secava ao sol, estendido nas barcaças. Ali também dançávamos sobre ele e
cantávamos. Os nossos pés ficavam espalhados, os dedos abertos. No fim de oito dias os caroços de cacau
estavam negros e cheiravam a chocolate. Antonio Barriguinha, então, conduzia sacos e mais sacos para
Pirangi, tropas de quarenta a cinqüenta burros. A maioria dos alugados e empreiteiros só conhecia do
chocolate aquele cheiro parecido que o cacau tem (Jorge Amado, Cacau, 1983).
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2 O CICLO PRODUTIVO DO CAPITAL A PARTIR DA MONOCULTURA DO
CACAU

O entendimento das relações de produção a partir da monocultura cacaueira e a apropriação
da lógica de produção pelo sistema capitalista não seria possível sem uma compreensão das
ações do Estado, uma vez que a elaboração de políticas públicas - com o discurso
“desenvolvimentista”- será responsável por estruturar a monocultura cacaueira. Tais políticas,
longe de significar um processo de superação do atraso, ou apenas ações para proporcionar o
avanço da economia local, terão como objetivo atender as exigências do sistema do capital,
até então em crise; tais processos significam ações e uma nova reestruturação capitalista que
traçavam mundialmente novas bases para acumulação do lucro.
O Estado, a partir dos anos 1930, assumiu medidas e ações para garantir as bases do aumento
da produtividade, primeiro, com as estruturas físicas e incentivos para empréstimos e políticas
de créditos e posteriormente por políticas modernizantes que seriam responsáveis pela
elaboração de pacotes tecnológicos a partir dos órgãos institucionais e seus centros de
pesquisas; a exemplo , o Instituto de Cacau da Bahia (ICB) e a Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). A elaboração de políticas estatais através de Institutos,
Cooperativas, Centros de Pesquisas, entre outros, eram definidoras para aumentar a
produtividade no momento de crise do capital.
A partir da década de 1960, com o mercado externo favorável e com a infra-estrutura
necessária, a produção do cacau passa a ter importância no mercado internacional. Com a
entrada do capital industrial no campo e o processo de modernização que se apresenta como
grande tendência para o campo brasileiro, observa-se uma forte parceria entre Estado e
capital, a fim de implementar as tecnologias no campo, de garantir a entrada dos pacotes
tecnológicos, tanto de insumos químicos, como maquinários, além de políticas creditícias,
consolidando a parceria do capital agrário com o capital industrial que se fazia presente em
todo o campo brasileiro.
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Tais políticas, ao mesmo tempo em que se subordinava a produção camponesa a partir das
políticas de créditos e da inserção de adubos químicos, concentravam mais terras nas mãos da
classe latifundiária e tornavam a força de trabalho do campo verdadeiros exércitos de reserva
para o capital, favorecendo maior extração de mais-valia. A nova divisão do trabalho colocava
os pobres do campo na condição de miseráveis, aumentando o conflito capital x trabalho. Nas
palavras de Conceição (2007), tais políticas acirram o desenvolvimento desigual. Segundo a
autora, a partir de 1930, o Estado brasileiro tem assumido a condição de facilitador da
expansão monopolista do capital via políticas públicas sustentadas na concepção histórica de
desenvolvimento e centradas na abordagem funcionalista, em que- cabe ao Estado garantir
que o capital controle o trabalho definindo uma nova divisão social e territorial do trabalho
entre campo e cidade – tais políticas têm acirrado o desenvolvimento desigual
(CONCEIÇÃO, 2007, p. 78).

2.1 O processo de formação territorial: um breve histórico da “região cacaueira”

A produção de cacau no Brasil data desde o início da colonização, mesmo em escala pequena,
o produto era cultivado na Amazônia e posteriormente se disseminou por outras regiões do
país. Em meados do século XVIII começa a ser cultivado na Bahia. De acordo com Prado
Júnior (1963) a exportação do cacau durante o período colonial representa a maior fonte de
riqueza do vale amazônico, porém sua importância comercial sempre foi pequena, será apenas
no século XIX, com o progresso da indústria e consumo de chocolate na Europa e nos Estados
Unidos, que o cacau se torna gênero de grande expressão econômica. A produção será
difundida entre a América e a África do Sul e na Ásia. No Brasil, a maior região produtora
não será mais o vale do amazônico mais o sul da Bahia chegando a contribuir com mais de
90% da produção total do Brasil.
As culturas da Bahia não terão progresso apreciáveis até o principio do século XIX.
A primeira exportação oficialmente registrada será para a Inglaterra em 1825,
consistindo de 26,8 modestas toneladas. Depois disto encontramos um crescimento
paulatino e regular que atinge em 1880, 1.668 toneladas. Daí por diante é uma
ascensão brusca: 3.502 toneladas em 1890; 6.732 em 1895; 13.131 em 1.900.
Observa-se a data do início deste surto: 1880. É a mesma para igual acontecimento
na exportação da borracha. Não se trata de simples coincidência; as mesmas
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circunstâncias atuam num e noutro caso; o afluxo de imigrantes nordestinos
(PRADO JÚNIOR, 1963, p. 247).

O crescimento do consumo de chocolate levou as autoridades portuguesas a propagarem,
entre os fazendeiros do sul da Bahia, o cultivo do cacau. A partir da década de 1770, a coroa
portuguesa iniciou o incentivo, entre os agricultores da comarca de São Jorge (atualmente
cidade de Ilhéus - BA), do plantio para exportação, com o intuito de diminuir a dependência
do comércio do açúcar. Lavouras alternativas como o café, cacau e algodão, teve seu plantio
iniciado nas propriedades particulares e nas missões indígenas ao longo do litoral (RIBEIRO,
2008, p. 42). Para o autor,
O início do cultivo comercial no município ilheense ocorre na primeira metade do
século XIX, às margens do Almada, sendo os pioneiros principalmente suíços e
alemão com a capital, que investiram na construção de engenhos, onde plantaram
cana-de-açúcar, café, Índios diaristas e negos escravos formava a base da mão-deobra utilizada na derrubada de árvores no plantio e colheita das lavouras (RIBEIRO,
2008, 51).

Conforme Silva Lins (2007), a partir da década de 1860, “observa-se um aceleração no
crescimento na lavoura cacaueira, a população regional crescia vertiginosamente e, com o
aumento do consumo, o cacau era exportado para fábricas de chocolate na Europa, o que
garantia um mercado consumidor para a produção baiana”. A partir dessa década
introduziram-se novos tipos de cacaueiro originário da Amazônia considerados mais rústicos
e menos exigentes quanto a condições climáticas e umidade do solo, o que possibilitou a sua
expansão por toda a região (SILVA LINS, 2007, p. 35).
Ao longo do período colonial e nos primeiros dois terços do século XIX, a região cacaueira da
Bahia produzia madeira, aguardente, açúcar e produtos alimentícios, principalmente
mandioca. De acordo com Mahony (2007),
No século XVIII, jesuítas, autoridades coloniais e imigrantes europeus introduziram
a cultura do cacau, iniciando assim pequenos plantios para testar a sua viabilidade
econômica. Já nas seis primeiras décadas do século XIX, seu cultivo cresceu muito
e, em torno de 1870, emergiu como o mais importante produto de exportação do
Estado da Bahia, colocando o Brasil como o segundo maior produtor do mundo
(MAHONY, 2007, p. 740).

Ainda para autora, o maior desafio para os que passaram a produzir cacau era o acesso à mãode-obra. No século XIX, encontrar terra para plantar cacau em Ilhéus, por exemplo, era
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razoavelmente fácil, mas a mão-de-obra para trabalha-la não. Só alguns poucos produtores
dispunham de muitos trabalhadores – fosse escravizados ou livres. A maioria dos agricultores
em Ilhéus só podia contar com a própria mão-de-obra ou dos membros de suas famílias, uma
vez que não possuíam escravos nem podiam pagar a trabalhadores livre. Na verdade, em
muitos casos, esses lavradores eram ex-escravos que complementavam a renda familiar
prestando trabalho temporário nas grandes propriedades. Então, era difícil plantar muito cacau
– ou, aliás, qualquer outro cultivo, o que fez com que as dificuldades já existentes na região
fossem intensificadas no processo de implantação da nova lavoura (MAHONY, 2007, p. 742).
De acordo com Prado Júnior (1963), nesse momento a Bahia passava por um longo período
de estagnação na produção de açúcar, com a produção de cacau abriu-se novas perspectivas
para a economia do estado, chegando a contribuir com mais de 20% da renda pública.
A Bahia conhecerá então mais uma fase de bem-estar e progresso, depois do longo
período de estagnação e decadência que se vinha estendendo desde princípios do
século passado, de não dantes. O ciclo do açúcar que no século XVIII a elevara a
culminâncias – Salvador, a capital, fora então uma das principais cidades da
América -, encerra-se por completo no século XIX. O cacau lhe proporcionará,
depois de tão larga espera, uma nova perspectiva; e como dantes se vivera da
exportação do açúcar, agora se vivera do cacau. Para se verificar o significa este
gênero na economia baiana, basta lembrar que mais de 20% das rendas públicas do
Estado provinha, em princípios do século atual, de um imposto sobre a exportação
do produto (PRADO JÚNIOR, 1963, p. 248).

É a partir do século do final do século XIX e inicio do século XX, sobretudo nas primeiras
décadas, que a produção de cacau terá um aumento de produtividade, fazendo com que tanto
os capitais nacionais como estrangeiros se aproprie do território a fim de montar negócios
para a monocultura em ascensão.
O escritor Jorge Amado, em obras literárias clássicas, contribuiu para disseminar as relações
sociais que se delineavam no Litoral Sul da Bahia na época de consolidação da monocultura
cacaueira, principalmente entre o inicio do século XX. Entre as diferentes obras publicadas
pelo autor estão: Cacau, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus. Nesta ultima, traz um
relato, por exemplo, como se dava as relações entre os negociatas do cacau, representado por
grupos estrangeiros e nacionais, principalmente, alemães, americanos e suíços, que se
apropriavam da cidade a partir da implementação de casas exportadoras, além de outros
negócios vinculados ao cacau.
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A companhia Exportadora de Cacau de Ilhéus ocupava, com os seus armazéns,
quase um quarteirão (...). A exportadora representava muitas outras firmas, mas todo
esse trabalho de representação ocupava uma parte mínima dos enormes escritórios e
uma parte também pequena dos livros de balanço. É verdade que ali se vendia
passagens nos aviões, se faziam contratos para fretes de cacau nos barcos suecos,
seguravam-se cada contra incêndio, e eram vendidas maquinas de escrever. Porem,
uns poucos empregados bastavam para da conta desses serviços. Os mais, um grande
número, trabalhavam nos negócios de cacau. Os caroços de cacau enchiam os
armazéns que iam quase de ponta a ponta do quarteirão. Nesse trecho da rua, o
cheiro a chocolate era mais forte, chegava a entontecer. A Companhia Exportadora
de Cacau de Ilhéus era a maior firma exportadora de cacau, em todo o país
(AMADO, 1983, p. 38).

De acordo com Falcón (2010), além dos negócios com compra e venda de cacau, as grandes
casas comerciais também operava como representante de sindicatos bancários imperialistas,
companhias de navegação e seguro estrangeiro, desenvolvendo lucrativos negócios no ramo
da intermediação financeira informal.
A supremacia de comerciantes exportadores e importadores e a supremacia que
possuíam na economia baiana, por outro lado, representava inegável elo de conexão
entre a lavoura cacaueira e os mercados externos. Pode-se dizer que forma os
exportadores os elementos fundamentais à viabilidade da lavoura, na medida em que
o setor bancário forma, sobretudo na fase pioneira da cultura, pouco ou nada
representou no financiamento á instalação das roças. As casa de comercio, ao
contrario, gozando de amplo crédito da praça, abriram suas própria carteiras
agrícolas, assumindo os riscos do investimento, mas reservando-se simultaneamente
papel privilegiado na intermediação do produto (FALCÓN, 2010, p. 40).

A expansão das casas de exportação se acentua, sobretudo, com alta da produtividade entre
final do século XIX e início do século XX. Ao passo que se ampliava a territorialização do
capital estrangeiro a fim de explorar os lucros através das vendas e compra de cacau, Amado
(1983), afirma, através dos pensamentos do poeta e secretario da Associação comercial de
Ilhéus, que ao tempo que a alta representava a ampliação dos negócios do cacau
possibilitando uma maior extração de lucro para os latifundiários e empresários, para o
trabalhador a alta não adiantava de nada “era a mesma vida miserável, que nenhum
acontecimento conseguiu mudar, nem o progresso da zona, nem a riqueza crescente dos
coronéis” (AMADO, 1983, p. 46). Os sofrimentos dos trabalhadores são revelados no cântico
soado na voz do personagem, negro Florindo.
Quem planta cacau sou eu,
Sou eu que colhe ligeiro,
Mais e aí!Mulato, mais aí!
Só eu não vejo dinheiro
Do cacau que se vendeu...
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Triste sina é minha vida,
Sina de trabalhador...
Mais ai! Mulato, mas ai! (AMADO, 1983, p. 97).

É interessante observar como a atuação dessas casas exportadoras, ao mesmo tempo em que
acumulava lucros a partir da acumulação de capitais pela compra e venda do cacau, por outro
lado, representava o fortalecimento da concentração de terras nas mãos dos Coronéis do
cacau, ao passo que significava também, a degradação de grande parte da produção
camponesa. Segundo Falcón (2010), a atuação das casas exportadora significava para o
pequeno produtor o ponto terminal de suas atividades, para o autor, os exportadores
desempenha um papel singular neste processo. Os comerciantes atuavam como “verdadeiras
casas bancárias, financiando a instalação das propriedades, mecanismo que lhe assegurava o
controle das safras e a garantia de posição privilegiada no comercio de exportação”. Neste
sentido, o capital comercial assegurava o controle da produção, através de empréstimos ao
passo que garantia a submissão financeira dos produtores. O que significava a transformação
da renda camponesa em renda mercantil (FALCÓN, 2010, p. 50).
A expropriação camponesa, ocorrida nos primeiros momentos de ascensão da monocultura,
contribuiu, segundo Baiardi (1984), paralela ao crescimento da comercialização da produção,
(principalmente através das casas exportadoras) a expansão da cultura e, assegurava um fluxo
monetário decorrente da distribuição de mercadorias, lançando as bases para acumulação
capitalista nesse território. Para o autor, “a amêndoa convertia-se em mercadoria que permitia
o retorno ampliado do capital-dinheiro, que possibilitava, por sua vez, a compra da força de
trabalho em um mercado em expansão” (BAIARDI, 1984, 57-58).
A participação de seguimentos do capital agrário nas casas de exportadores, através da figura
dos coronéis, passou a se dar com a maior frequência, à medida que ia magnificando a
acumulação. Este é um período, segundo o autor, da reprodução ampliada da produção,
quando a magnitude do negócio passa a exigir infra-estrutura de transporte, assistência técnica
e financiamento oficial. Baiardi (1983) caracteriza esse ciclo como expansão e apogeu,
crescimento da cacauicultura definindo a econômica do Litoral Sul da Bahia.
Este período sucede à “acumulação primitiva” e tem como grande traços o
crescimento da atividade urbanas de comercialização da amêndoa e de todos os bens
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necessários às populações rurais, o que leva ao crescimento e consolidação das vilas
e cidades (BAIARDI, 1984, p. 59).

É nessa lógica de caráter acumulativo por parte do capital a nível mundial, assim como a
atuação mais efetiva do Estado, através de politicas de desenvolvimento de diferentes
produtos no país (com o caráter exportador, a exemplo da monocultura do cacau), que o
município de Barro Preto é incorporado à lógica do capital.
As primeiras tentativas de consolidação deste município ocorreram em 1938, a partir de um
movimento encampado pelos líderes políticos do Distrito de Pirangi (hoje denominado
Itajuípe - BA) na busca de sua emancipação política administrativa. Naquele momento, os
líderes políticos desejavam autonomia administrativa; a necessidade de desmembrar a
Capitania de São Jorge dos Ilhéus era o grande projeto político do Distrito. Este fato foi alvo
de vários conflitos políticos, já que o referido Distrito era considerado um grande centro
econômico para a região cacaueira (CHAVES, 2005, p. 3).
É preciso considerar, que essa parte do território de Pirangi, assim como toda a área
pertencente à Zona cacaueira, sempre foi alvo, e ainda o é, de inúmeros conflitos de terras.
Sua forma mais ofensiva ocorre com a política de desbravamento de terras acometida nessa
época pelo governo brasileiro, onde a ideia de “progresso individual era colocada como
possibilidades para aqueles que se dispusesse a conquistar as terras virgens e ricas” (Rocha,
2006, p. 85).
Segundo Martins (1999) a propriedade da terra é o centro histórico de um sistema político
persistente. Associado ao capital moderno deu a esse sistema político uma força renovada que
bloqueia tanto a constituição da verdadeira sociedade civil quanto da cidadania dos seus
membros. Para o autor,
A sociedade civil não é senão o esboço num sistema político em que, de muitos
modos, a sociedade está dominada pelo Estado e foi transformada em instrumento
do Estado. O Estado baseado em relações políticas extremamente atrasadas, como as
do clientelismo político e da dominação tradicional de base patrimonial, do
oligarquismo (MARTINS, 1999, p. 13).
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Nesse sentido, era necessário fazer crescer o cultivo do cacau, (este já apresentava alto valor
comercial entre os produtos de exportação internacional e a região era vista como
possibilidades para o “desenvolvimento”) e, a consequência desse processo acarretou na
dizimação de várias tribos indígenas, assim como em disputas acirradas entre os primeiros
imigrantes (estrangeiros, nacionais) que chegaram até a região.
Segundo o Centro de Estudos e Ação Social da Bahia – CEAS, a violência apresentada
sempre foi uma questão de terra, com o objetivo de concentração. Para isso foram utilizados
vários meios: o primeiro através de elaboração de contratos falsos através de advogados,
tabeliões; e segundo através da violência explícita.
Eram, portanto, os proprietários de terras da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, os chamados
coronéis, que detinham o aparelho político do Estado sob seu domínio, um conflito que
gerava desde acordos políticos até mando de mortes, toda essa disputa se concretizava única e
exclusivamente por concentração de terras, por disputa pelo poder. O retorno econômico que
tal área apresentava gerou interesses diversos entre os grupos políticos da região.
Portanto, o processo de valorização das terras terá como consequência direta: a condenação de
outras formas de organização sociais e de relações de produção, além de garantir a
consolidação da propriedade privada da terra ao capital. Segundo Souza (2008), a atuação do
Estado enquanto instrumento direto terá papel fundamental nesse processo:
(...) verifica-se que a atuação do Estado na manutenção dos privilégios de uma elite
agrária – que também se torna comercial, industrial, etc. (...), e ao mesmo tempo, a
omissão perante a situação de milhares de famílias camponesas e trabalhadores sem
terra, espelha a opção deste Estado, enquanto instituição que representa os interesses
de uma classe, em detrimento da outra (SOUZA, 2008, p. 87).

A solicitação realizada pelo Distrito de Pirangi, de desmembramento, foi negada pela
Capitania e, consequentemente ocorreu o surgimento do 9° Distrito de Ilhéus - a partir do
Decreto Estadual n º 8.678 de 13 de outubro de 1933 - Limoeiro (conhecido atualmente como
Barro Preto), delimitando assim parte das terras do território de Pirangí.
Surge assim uma área altamente próspera a produção da monocultura de cacau; sua sede foi a
maior fazenda localizada na área - uma vez que não havia um povoado consolidado 44

denominado Morro Redondo. A fazenda possuía uma estrutura “viável” para a criação de sua
sede, como por exemplo, a presença de uma Agência do Instituto de Cacau da Bahia – ICB
(criado dois anos antes da criação do Distrito), assim como alfaiataria, barbearia, açougue,
cinema, lojas onde eram comercializados diversos produtos, desde gêneros alimentícios até
tecidos e ferragens, dentre outros. Definida como o maior Latifúndio produtor de cacau dessa
localização, era a que mais empregava trabalhadores e a que possuía as tecnologias avançadas
responsáveis pela valorização da amêndoa de cacau naquela época, ou seja, inicia-se a criação
de todo uma infra-estrutura viável a apropriação deste espaço pelo capital.

2.2 O modelo de produção a partir da monocultura cacaueira e as ações do Estado: o
avanço das relações capitalista no campo

A produção de cacau no Brasil, especificamente no Litoral Sul da Bahia, data do final do
século XVIII, com a decadência do cultivo da cana-de-açúcar. Assim como a produção de
café, passa a representar um produto importante para economia do país, chegando a atingir,
junto ao Equador, o primeiro lugar no setor de exportação no final do século XIX e início do
século XX. Com o aumento do consumo mundial, principalmente dos países europeus como
Espanha, Inglaterra Suíça, etc., o produto passa a ser produzido em larga escala, torna-se
assim um produto importante para a economia baiana e, consequentemente, para o Brasil. A
exportação do produto nesse período cresceu consideravelmente, aumentando ainda mais sua
participação na balança comercial internacional. Segundo dados da Fundação Comissão de
Planejamento Econômico do Estado da Bahia (CPE), entre 1903 a 1907, por exemplo, o total
de toneladas exportadas no estado era de 94.338 toneladas, passando em 1928 a 1932 para
367.429.
Nos anos de 1930, por exemplo, o cacau representava 80% do valor das exportações do estado
da Bahia e chegou a ser o terceiro produto de maior valor das exportações brasileiras. Garcez
(1981) apud Rocha (2006) afirma que, de 1900 a 1930, o percentual representado pelo cacau
no total das exportações baianas cresceu de 23,3%, para 43%, sendo que a produção brasileira
foi de 95%; o cacau produzido na Bahia aumentou de 13 mil toneladas em 1900 para 120 mil
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1930. Esse crescimento se verificou em função de um compasso com o aumento vertiginoso
da produção do consumo mundial. A expansão do comércio internacional de cacau
representou um movimento que passou de 54 mil toneladas em 1900 para 600 mil toneladas
em 1930.
Durante as três décadas (de 1900 a 1930), o Estado cria duas Rodovias. 1) a que liga Ilhéus a
Vitória da Conquista, estabelecendo um elo de escoamento da produção para as regiões
Sudeste e Sul do Brasil; 2) a rodovia Ilhéus-Itabuna, essa permitindo um trânsito mais livre ao
cacau na área de maior concentração da produção. Também reorganizou a frota da Navegação
Baiana no intuito de ampliar os portos existentes na região (Ilhéus e Canavieiras), garantindo
um melhor escoamento da produção para a exportação. Em 1929, houve uma concessão e
renovação para a construção e exploração do Porto de Ilhéus. E em 1923, o Ministério da
Agricultura criou a Estação Experimental de Água Preta, que foi a primeira tentativa de apoio
técnico à lavoura do cacau (SOUZA, 2008c, p. 59).
De acordo com Marinho (2005), a primeira etapa do ciclo do cacau para exportação inicia-se
em 1890 e vai até 1931, caracterizando-se pela falta de qualquer intervenção governamental
ou proteção ao cacauicultor, sendo as casas de exportação e a figura do intermediário os
agentes que comandam a cacauicultura baiana. E a segunda etapa emerge em 1931 com a
primeira intervenção efetiva via Estado através da criação do Instituto de Cacau da Bahia –
ICB.
Depois dessa fase de alta produção e de exportação, o produto passa por uma ligeira queda em
consequência da crise do capital e a consequente queda da Bolsa de Nova Yorque, o que
implicou uma redução nas exportações e uma baixa nos preços do produto. Em 1931, a partir
do Decreto n. 7.430, o Estado cria o Instituto de Cacau da Bahia (ICB). O Instituto entra em
ação em um momento em que o preço do cacau havia baixado consideravelmente, por conta
na crise econômica mundial, havendo assim um grande endividamento dos agricultores. A
elite agrária que dominava as decisões políticas na região intercedeu ao então presidente
Getúlio Vargas solicitando ajuda aos cacauicultores endividados, criando-se assim um
programa de pesquisa e desenvolvimento em formato de cooperativa de créditos e comércio.
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Segundo Mahony (2007), o Instituto de Cacau da Bahia era um projeto que visava a defesa da
classe agrária e, apesar do idealismo do seu programa inicial, nunca atingiu as suas
expectativas e acabou exacerbando a concentração de terras. Haviam vários problemas
inerentes ao programa. O primeiro era que entre os cacauicultores existiam grupos
diferenciados com interesses distintos: a elite, composta por produtores muito ricos, que
também tinham investimentos em comércio; e por um grupo de comerciantes com
investimentos em cacau; um grupo de produtores de médio porte que também comercializava
o cacau; e um grupo de pequenos produtores sem investimentos em comércio, porém cujos
filhos e irmãos complementavam a renda familiar trabalhando para outros produtores. O
programa

que

objetivava

“proteger

os

produtores

da

ação

dos

exportadores”,

contraditoriamente, excluía os pequenos produtores, já que foi determinada pelo Instituto
apenas a participação de proprietários que possuíssem o título legal de suas terras. A maioria
desses pequenos produtores que se encontrava endividados não pôde receber créditos e nem
foi possível sanar as dívidas, contribuindo, portanto, com a exclusão dos pequenos produtores
das políticas de créditos ao tempo em que provocava a concentração fundiária na região
(MAHONY, 2007, p. 66-68).
Ao longo do processo de expansão da produção, pós década de 1930 - na consolidação da
combinação do capital industrial-comercial-financeiro - o capital se beneficiará das condições
favoráveis para seus investimentos - desde as condições endafoclimáticas, mão-de-obra
barata, investimentos de capital estrangeiro e nacional, forte atuação do Estado na criação de
infra-estrutura, na efetivação de políticas de crédito – tornando-se, portanto, um espaço
estratégico para a concentração de capitais.
Para Diniz e Duarte (1983), o Estado tinha como função
Incentivar a produção regional, equipando a área com vias de circulação, servindo
de árbitro, também, nos problemas de posse da terra quando se tratava de terras
devolutas, no processo de concentração fundiária verificada nesse período,
beneficiando assim os produtores da região (DINIZ E DUARTE, 1983, p. 39).

Essas medidas estrategicamente se estabelecem em situação de crise e se efetivam para
atender a classe dominante que direciona o aparelho estatal em favor dos seus interesses e
favorece o processo de acumulação de capital a partir do aumento da produção e da circulação
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do produto. Como afirma Smith (1984), apoiado nas ideias marxianas, é inerente ao capital a
necessidade de reduzir o “tempo e os custos da circulação” para que o processo de produção e
acumulação ocorra com mais rapidez. Para este autor, ao criar a infra-estrutura, o capital se
expande e garante o progresso da acumulação:
A necessidade de acumulação do capital leva a uma franca expansão geográfica da
sociedade capitalista, conduzida pelo capital produtivo. Isto exige um contínuo
investimento de capital na criação de um ambiente construído para a produção.
Estradas, ferrovias, fábricas, campos, oficinas, armazéns, cais, encanamentos,
canais, usinas de energia, depósitos para lixo industrial (SMITH, 1984, p. 175).

Implementando políticas que viabilizassem o aumento da produção (sobretudo, para
exportação) e consequentemente os avanços econômicos para sustentação da política
industrializante implementadas pelos países imperialistas 1, sobremodo pela economia
americana, o Estado possibilitou uma maior extração de lucro capitalista, além de possibilitar
ao capital (sobretudo estrangeiro) criar investimentos a partir de grupos internacionais e
nacionais 2 para favorecer e ampliar sua escala produtiva, através da exploração da força de
trabalho e da produção com menor custo. Esse capital estrangeiro e/ou nacional, além de atuar
na produção e na exportação do produto, era ao mesmo tempo responsável pelo
financiamento, a partir de empréstimos de capital, para os proprietários e latifundiários,
possibilitando a ampliação dos seus lucros e uma maior concentração de terras.
Segundo Ianni (1991), no Brasil, após 1930, o poder público passou a funcionar mais
adequadamente segundo as exigências e as possibilidades estruturais do próprio sistema
capitalista. Os governantes passaram então a reformular a funcionalidade do mercado, as
relações internas de produção e, sobretudo, as relações da economia brasileira com a
economia internacional. É nesse momento que o Estado estabelece as condições e os limites
básicos de funcionamento do mercado de força de trabalho.

1

Para Prado Júnior (1968), o imperialismo não é senão o sistema internacional do capitalismo em sua fase
contemporânea, e tem suas raízes no capitalismo mercantil dentro do qual e por influxos do qual o Brasil e todos
os seus elementos constitutivos se plasmaram e evoluíram. PRADO JUNIOR, Caio. A Revolução Brasileira . São
Paulo, Brasiliense, 1968.
2
As casas exportadoras que dominavam o comércio de cacau é uma delas. Formadas a princípio por grupos
estrangeiros, sobretudo alemães, estas desempenhava um papel de manter o controle sobre os preços do cacau e
agiam também como financiadores da produção.
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Para Harvey (2005), o Estado desempenha um papel importante no provimento de “bens
públicos” e infra-estruturas sociais e físicas, pré-requisito necessário para trocas capitalista.
O Estado, inevitavelmente, envolve-se na administração de crises e age contra a
tendência de queda da margem de lucro. Em todos esses aspectos, a intervenção do
Estado é necessária, pois um sistema com base no interesse próprio e na competição
não é capaz de expressar o interesse de classe coletivo (HARVEY, 2005, p. 85).

Portanto, a política implementada pelo Estado representa diretamente a garantia da atuação e
apropriação do espaço pelo capital, garantindo renda para os proprietários fundiários e lucro
para as empresas capitalistas, que passaram a atuar a partir de então.
Houve uma acirrada expansão do capital em busca de novas tecnologias, na perspectiva de um
“desenvolvimento” capaz de solucionar as contradições sociais do país. Para Souza (2008),
nesse processo,
As políticas de industrialização passam a ser centrais na perspectiva de criar um
projeto de “desenvolvimento” capaz de superar a situação de atraso na economia
brasileira. Tais políticas encontram força, sobremodo, a partir do governo de
Juscelino Kubitscheck. A ideia central seria a de compatibilizar Estado e Mercado,
ideologia difundida pelos teóricos do capital (SOUZA, 2008, p. 230).

De acordo com Lima e Conceição (2009), a ideia de desenvolvimento estava fundamentada
na parceria entre capital e Estado, em que através das potencialidades nacionais, de sua
capacidade atrativa de capitais internacionais, além dos investimentos estatais na viabilização
do crescimento industrial e agrícola, se alcançaria o famigerado desenvolvimento (LIMA &
CONCEIÇÃO, 2009, p. 7).
A criação de órgãos executivos em nível federal, capazes de atuarem nos focos de
possibilidades para o chamado “desenvolvimento”, entra em ação. O Estado brasileiro cria na
região Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - (SUDENE),
conciliando interesses de grupos clientelistas e oligárquicos e consequentemente dando
suporte para a corrida expansionista do capital. O mesmo ocorrerá com a implementação da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura de Cacau – CEPLAC, no Sul da Bahia, que servirá
de apoio tecnológico para a expansão da lavoura cacaueira, sendo este o principal órgão de
desenvolvimento regional.
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Para Baiardi (1986), a criação da CEPLAC é direcionada, sobretudo, a partir do modelo
orientado pelo grande capital, em que a política estatal passa a estimular também a
concentração de capitais na agricultura, atribuindo-lhe duas funções básicas: a de fornecer
alimentos de baixo preço, mantendo estáveis os níveis de salário reais urbanos, e a de
aumentar as receitas de exportação, garantidoras da continuidade de importações de máquinas
e insumos necessários à expansão industrial (BAIARDI, 1986, p.146).
Enquanto o modelo de desenvolvimento via ICB estruturava-se no sentido da criação de um
comércio e do aumento da produção fortalecendo o setor econômico, a criação da CEPLAC 3
centrava-se nesses objetivos, acrescentando o aparato tecnológico, desenvolvendo pesquisas a
fim de aumentar a produtividade a partir dos adubos químicos e melhoramento genético do
fruto, políticas de créditos, e, sobretudo, definir as políticas de desenvolvimento para a
monocultura em nível nacional dentre outros.
A ação do Estado, ao tempo em que garantia a expansão da rentabilidade dos grandes
latifundiários facilitando o processo de concentração de terras, era responsável pela ampliação
da infra-estrutura, como por exemplo, “construção de estradas, pontes, construção de postos
de saúde, escolas, serviços de saneamento, centro de abastecimento de água, aeroportos, etc.”
(ROCHA, 2006, p. 98).
Considerando esta realidade, para Dias Oliveira (2007), o Estado não é apenas um
transformador da matéria que será repassada à burguesia para apropriação sob as formas do
lucro privado; é agora um elemento da própria centralização do capital e, como tal, peça
essencial para reprodução do sistema.
A partir de 1930, o Estado inicia a criação de um suporte para o modelo acumulativo do
capital implementado pela burguesia industrial. Como afirma Marinho (2005):
O Estado ao interferir na economia cacaueira baiana, também o faz pelo papel
estratégico que o cacau (assim como outros produtos agrícolas voltados para
exportação) tem no modelo de acumulação deflagrado em 1930, agora centrado na

3

Nesse período a CEPLAC era denominada Comissão Executiva do Plano-Rural da Economia Cacaueira;
atualmente, significa Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.
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dinâmica imposta pela burguesia industrial, e reorientado na década de 60
(MARINHO, 2005, p.1).

É notável que, desde o período da colonização, a economia brasileira sempre esteve voltada
para as demandas do mercado externo, uma posição subordinada às imposições do modo de
produção capitalista. Perruci (1982), reportando-se às definições espaciais realizadas pelo
capital no Brasil, tanto econômica como socialmente, considera que estas “sempre estiveram
atreladas a um determinado modo de produzir, e as relações sociais de produção, bem como
ao desenvolvimento das forças produtivas, no conjunto, definidas e redefinidas de acordo com
a própria evolução do capital” (PERRUCI, 1982, p.17).
A política de desenvolvimento via Estado garante a expansão do novo modelo de acumulação,
estruturado em uma produtiva base urbano-industrial, o que, para Francisco de Oliveira
(2003), se materializa em uma “nova correlação de forças sociais”, em que tanto a ação estatal
como o trabalho ganham uma nova configuração para o capitalismo no Brasil. As relações de
dominação entre proprietários dos meios de produção e não proprietários no processo de
expansão capitalista, pós-anos 1930, não altera a lógica centrada na realização do lucro, o que
para o autor reforça a tese de que,
Tomando como um dado a inserção e a filiação da economia brasileira ao sistema
capitalista, sua transformação estrutural, nos moldes do processo pós-ano 1930,
passa a ser, predominantemente, uma possibilidade definida dentro dela mesma ; isto
é, as relações de produção vigentes continham em si a possibilidade de
reestruturação global do sistema, aprofundando a estruturação capitalista, ainda
quando o esquema da divisão internacional do trabalho no próprio sistema
capitalista mundial fosse adversa (OLIVEIRA, 2003, p. 61-62).

Nesse sentido, as políticas de desenvolvimento que tiveram início nesse processo foram
direcionadas com o objetivo de criar mudanças no modo de acumulação capitalista no país. Se
por um lado as formulações em torno dessas políticas alteram as relações entre campo e
cidade, por outro, fazem do trabalho assalariado a condição necessária para a extração do
lucro capitalista.
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2.3 O Instituto de Cacau da Bahia – ICB e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira – CEPLAC: o suporte para a monocultura e o caminho da ampliação do
capital do campo

De acordo com Diniz e Duarte (1983), a fim de realizar uma obra integrada de racionalização
da produção cacaueira, em 1931 o governo estadual cria a Sociedade Cooperativa de
Responsabilidade Limitada Instituto de Cacau da Bahia - ICB, centrado no objetivo de obter
produto de boa qualidade a preços competitivos no mercado externo e compensadores ao
produtor. Ao ser instalado, o Instituto destinava-se objetivamente a ser uma sociedade
cooperativa para promover a melhoria técnica da lavoura, atuar como entidade financeira,
para comercializar e promover a instalação de infra-estrutura viária (DINIZ E DUARTE,
1983, p.151).
Segundo Marinho (2005), dois princípios básicos norteiam o ato da criação do Instituto de
Cacau da Bahia: o primeiro, de caráter emergencial, visando atender os lavradores nas
dificuldades financeiras agravadas pela conjuntura da crise generalizada que afeta
particularmente os produtores agrícolas de exportação; e o segundo volta-se para oferecer à
lavoura apoio permanente. No primeiro, o objetivo é restabelecer o ritmo normal das
atividades de produção e comércio, desorganizado pelos efeitos da crise, e no segundo,
propõe-se a adoção de política econômica capaz de garantir o desenvolvimento da
cacauicultura baiana em bases mais sólidas (MARINHO, 2005, p.4).
A ação primeira do ICB era solucionar problemas de endividamento dos produtores de cacau,
assim como criar infra-estrutura para facilitar a comercialização interna e o escoamento da
produção. Garcez (1981) apud Rocha (2006) afirma que dentre os objetivos que direcionavam
a política do ICB tinha-se: conceber empréstimos em longo prazo a juros baixos e dar
condições aos agricultores para adquirirem maquinários, implementos e insumos, além de
promover a prosperidade da lavoura (favorecendo as classes dos capitalistas e proprietários
fundiários, financiados pelo Estado); estimular e desenvolver pesquisas que melhorassem a
produção e a produtividade; participação na comercialização; desenvolvimento de meios de
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transportes; combater os baixos preços do produto e permitir as vendas nos momentos de alta,
com melhor remuneração aos produtores, dentre outros4 (ROCHA, 2006, p. 94 - 95).
No que diz respeito à oferta de créditos, é interessante observar que tais ações – que tinha um
caráter emergencial – possibilitaram que grande número de produtores saldassem seus débitos
junto a entidades bancárias e casas exportadoras, evitando a perda de suas propriedades
hipotecárias aos credores e, ao mesmo tempo, reduzindo seu grau de dependência em relação
aos agentes de comercialização 5, que tradicionalmente atuavam como agentes financiadores;
as ações do Instituto ao mesmo tempo em que controlavam o sistema de crédito, possibilitou a
intervenção direta do Estado no comércio de cacau (DINIZ E DUARTE, 1983, p. 152).
De acordo com Falcón (1995), o papel desempenhado pelo capital comercial no processo de
financiamento da lavoura cacaueira foi fundamental para a concentração da propriedade da
terra. Parte desses comerciantes era oriundo da capital do estado; outros eram representantes
de empresas européias e posteriormente norte-americanas, interessadas na dupla possibilidade
de ganho, tanto no financiamento como na comercialização. Isso possibilitava através do
controle da produção exercido pela dependência financeira a transformação da renda
camponesa em lucro mercantil.
Nesse sentido, o ICB tinha como finalidade a estruturação do comércio e a industrialização do
cacau, ação que se efetivava, sobretudo, após uma conjuntura de diminuição das exportações
e garantia aos produtores um maior controle dos resultados da produção.
Torna-se evidente como o Estado dá suporte aos interesses da acumulação do sistema
capitalista, e como o mesmo beneficia a classe que controla os meios de produção. Se por um
lado a ação do Instituto beneficiava a estruturação da comercialização - logo um controle
maior diante dos agentes de comercialização que dominavam a compra e a venda do produto,

4

Essa perspectiva de se garantir a acumulação desenfreada do capital em toda esfera econômica do Brasil se
consolida a partir da implementação do modelo de industrialização (caráter “modernizante”) já colocado em
prática desde o final do século XIX.
5
O exercício da função do agente financeiro, por parte do agente de comercialização, se constituía uma das
bases para a acumulação da classe dos comerciantes, e, ao mesmo tempo, era um dos principais focos de
conflitos entre este e os produtores (DINIZ E DUARTE, 1983, p.152).
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além de políticas de financiamento dos produtores de cacau – eram dadas as condições para
que os proprietários mantivessem seu ritmo de acumulação.
Segundo o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), eram duas as categorias – exportadores
e os produtores que dominavam a região. Ao mesmo tempo em que os comerciantes eram
responsáveis pela venda do produto, estes também eram produtores, já que através do não
pagamento dos empréstimos cedidos aos proprietários, tomavam suas terras.

Entre os

exportadores, os principais foram: Barreto de Araújo, Companhia Brasileira de Exportação,
Joanes Industrial, Cargill Cacau, Chadler Industrial da Bahia, Manoel Joaquim de Carvalho,
Copercacau. Tais grupos faziam parte do grande comércio internacional de cacau; ao mesmo
tempo em que são exportadores, eram também produtores que passaram a exportar cacau e
cuja tendência era deixar a produção para direcionar mais na exportação, como também na
industrialização.
Entre as décadas de 1970 e 1980, grande parte das empresas que anteriormente se localizavam
na cidade de Salvador passa a se estabelecer na cidade de Ilhéus e Itabuna, entre elas: Joanes
Industrial S A, Barry Callebout, Cargill Cacau, Atlântico Óleos da Bahia Ltda e a Barreto de
Araújo. Durante essas décadas o parque industrial no ramo de processamento de cacau era um
dos maiores da América Latina, principalmente com a produção em alta e a preços bem mais
em conta, além dos investimentos que se faziam na produção. A partir da década de 1990,
com a diminuição da produção, observa-se o fechamento de algumas indústrias no ramo de
processamento de cacau (principalmente as brasileiras), e as que permanecem necessitam
importar amêndoas para a fabricação de produtos e moagens.
As grandes multinacionais que funcionam hoje no estado da Bahia são: A Joanes Industrial S
A, Cargill Cacau, Chadler Industrial da Bahia S A. A Cargill, por exemplo, é a líder na
compra, processamento e comercialização de cacau e derivados; é responsável por 29,3% do
mercado brasileiro, seguida pela ADM, que participa com 23,6 %, além de outras fabricantes
expressivas 17,6%, a Coprodal (Nestlé) com 15,23% e a Chadler , com participação de 14,4%.
De acordo com Toledo (2005),
A fábrica da Cargil em Ilhéus (BA) é uma das mais modernas do país e foi a
primeira indústria de alimentos a receber a certificação ISSO 9002, em 1993.
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Quando a fábrica entrou em operação em 1980, produzia basicamente líquor para o
mercado interno e externo – especialmente para o leste europeu. Atualmente, produz
também manteiga de cacau para ser usada na produção de chocolates em barras,
bombons e outros produtos como torta e pó de cacau, usados na fabricação de
sorvetes, pudins, cereais, misturas para bolos, etc. (TOLEDO, 2005, p, 113).

A empresa, além do ramo da produção investe na linha de financiamento, que atualmente está
voltada para recuperação das lavouras cacaueiras afetadas pelo vírus da vassoura-de-bruxa.
De acordo com o mesmo autor, a Cargill, através da Cooperativa de Crédito Mútuo, oferece a
seus associados uma poupança (capital) e empréstimos facilitados, com taxas menores que as
de mercado. A entidade encerrou 2001 com 2.650 associados e realizou 5.456 empréstimos;
esse projeto teve como objetivo a modernização da lavoura cacaueira, por meio da renovação
de cacaueiros com variedades tolerantes à vassoura-de-bruxa e de alta produtividade, e conta
com a assessoria técnica da CEPLAC (TOLEDO, 2005, p. 114).
No ano de 2008, a Cargill criou dois projetos a fim de garantir uma maior produtividade do
cacau e combater os efeitos da vassoura-de-bruxa. O primeiro projeto é o Projeto Phoenix,
uma iniciativa da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), que até 2012
atuará na recuperação da produtividade em 25 fazendas, integrando um conjunto de práticas e
manejos: “são realizadas contagem das unidades produtivas, demarcação da terra, aberturas de
covas, poda de formação e limpeza, criação de viveiros e enxertos de clones produtivos e
resistentes a vassoura-de-bruxa”. O segundo projeto, construído a partir da parceria entre a
ONG CARE Internacional e a Cargill Foundation dos Estados Unidos, está voltado para os
agricultores familiares do Sul da Bahia, principalmente aos assentamentos de reforma agrária.
O projeto tem duração de cinco anos e o objetivo criar uma metodologia para pequena
produção, visando o “aumento da produtividade, fomentando a geração de renda e o
desenvolvimento local” (CARGIL, 2011, p. 7 - 8).
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2.3.1 A Ceplac: a inserção dos pacotes tecnológicos e a ampliação da produção de cacau
no Brasil

O fortalecimento das políticas do Estado direcionadas para a monocultura de cacau se
estabelece com a criação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC,
a partir de projetos de ações voltados para aumentar a produtividade, na conjuntura em que a
agricultura brasileira se insere dentro da lógica do plano de desenvolvimento e crescimento
para o capital, ampliando sua forma de acumulação no campo e na cidade. É a instituição que
garante que o modelo de produção da monocultura cacaueira seja inserido aos pacotes
tecnológicos, através das políticas de créditos, ampliando o mercado produtor de cacau em
nível nacional, ao mesmo tempo em que favorece matéria prima para as empresas
multinacionais processadoras de cacau que se instalam no estado da Bahia. Na década de
1970 se insere na região litoral sul. Torna-se, nesse processo, o órgão principal para direcionar
o desenvolvimento da cacauicultura brasileira principalmente na Bahia.
Com a tentativa de reestabelecer o equilíbrio econômico e das finanças dos produtores do
cacau (acarretada pelo desequilíbrio no mercado internacional, que reduzia a competitividade
do cacau baiano), centrando suas ações nas áreas de créditos, e posteriormente dando suporte
à economia cacaueira, através de um programa integrado de longo alcance que atingisse a
produção agrícola, a comercialização, a infra-estrutura e o desenvolvimento regional, em
fevereiro de 1957, é criada através do Decreto 40, 987 de 20-02-57 (BAHIA, 1957) a
Comissão Executiva do Plano da Recuperação Econômica Rural da Lavoura Cacaueira CEPLAC (DINIZ & DUARTE, 1983, p. 155).
De acordo com o Diário Oficial de abril de 1957, no capítulo I artigos 1º, 2º e 3º da
regulamentação a qual atribui as finalidades e o plano geral da recuperação da lavoura, são
instituídos os seguintes objetivos para a Comissão:
1) A execução das medidas necessárias à restauração da lavoura, melhoria e racionalização
nas fazendas e, nos centros regionais, das condições de colheitas, armazenagem, preparo,
beneficiamento e criação de meios de combate às pragas e doenças e assistência técnica,
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através de trato da cultura e extensão agrícola, visando ao aumento da produtividade de cacau,
pela redução dos custos de sua produção, e elevação da produção unitária.
2) Assistência financeira aos cacauicultores, cujos débitos provenientes de despesas de
custeio e investimento de melhorias se elevem acima da sua capacidade, em decorrência da
queda dos preços do cacau, desde que, no interesse da produção e da recuperação da lavoura,
examinando cada caso, nos termos das instruções específicas que serão baixadas, torne-se
imprescindível o amparo oficial.
3) Para atender, especificamente, ao financiamento do Plano referido, fica criado o “Fundo de
Recuperação Econômica – Rural da Lavoura Cacaueira, com os recursos previsto na Lei de nº
2.145 de 29 de dezembro de 1953. A importância atribuída ao “Fundo” referido não poderá
exceder Cr$ 1. 000.000.000.00 (um bilhão de cruzeiros), retiradas dos recursos escriturados
no “Fundo de Modernização e Recuperação da Lavoura Nacional”, ao qual hora estão sendo
levados ao Banco do Brasil S.A. os saldos das sobretaxas cobradas de acordo com a Lei nº 2.
145, de 29 de dezembro de 1953. A importância do “Fundo” será aplicada, englobada ou
parceladamente, a critério do Ministério da Fazenda.
4) As aplicações relativas à compra de sementes, adubos, inseticidas e equipamentos pouco
duráveis para emprego na lavoura não poderão ultrapassar 10% do montante mobilizado pelo
“ Fundo de Recuperação Econômica - Rural da Lavoura Cacaueira, de que trata deste decreto,
podendo ser o respectivo total ser empregado rotativamente.
Inicialmente, suas ações eram de caráter emergencial, as medidas estavam direcionadas para
sanar as dívidas dos produtores, a partir de políticas de financiamentos; logo em seguida,
transformou-se em um órgão de desenvolvimento regional. Encarregou-se de dois objetivos: o
primeiro, de curto e médio prazo, para restabelecer o equilíbrio financeiro dos cacauicultores,
abalados por sucessivas crises decorrentes de declínio da produção e das instabilidades dos
preços do cacau; e o segundo, de longo prazo, o de recuperar a lavoura pela via da
modernização. A meta de tais objetivos era no sentido de fazer com que o uso das inovações
tecnológicas fosse ampliado para todo o setor de produção da cacauicultura, renovando os
cacauais e proporcionando assistência técnica aos produtores. Havia também uma fragilidade
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no setor de infra-estrutura existente, por exemplo, a falta de um porto para escoamento da
produção; a redução da receita dos produtores pela queda dos preços; o desvio de poupança
para investimentos mais remunerativos fora da região cacaueira baiana; falta de informações
básicas a respeito do clima, solo, cultivos, etc. (NETO; MIRANDA; ALCONFORADO;
SANTOS; MENEZES; SILVA E TOURINHO, 1987, p. 11).
Com o objetivo centrado em aumentar a produtividade tornando o país capacitado para
competir internacionalmente, investindo em tecnologias, direcionando às políticas de créditos
e financiando as dívidas dos produtores (sobretudo, latifundiários, já que nesse momento
observa-se paulatinamente a subordinação da pequena produção camponesa – denominado na
região como burareiro6 - aos créditos rurais ocasionando endividamento e consequentemente a
perda de suas terras, ao mesmo tempo em que este era obrigado a se assalariarem) a CEPLAC
estava direcionada a atuar em nível nacional, ampliando suas ações a outros estados
brasileiros, principalmente a região Amazônica, entre eles estão: o Pará (1965), Amazonas
(1970), Rondônia (1971), Maranhão e Mato Grosso (1976), Acre (1981); se instalando em
1976 em Belém-PA.
Segundo Marinho (2005), a partir de 1961, com a criação da taxa de retenção cambial 7,
articula-se um plano concreto e uma base financeira estável para a CEPLAC. A organização
do quadro efetivo, a criação do centro de pesquisa do departamento de extensão rural e a
fundação da Escola Técnica 8, respectivamente nos anos de 1963, 1964 e 1965, torna-a o
6

Burareiros era o nome que se dava aos camponeses. A pequena propriedade familiar sempre foi representativa
na estrutura fundiária do Litoral sul da Bahia. O que significa que a extração da renda da terra e a subordinação
das relações camponesas de produção era um importante trunfo nas formas de acumulação a partir da
monocultura cacaueira. Porém, embora esse número de buraras tenha sido significativo nas relações de produção
desse espaço, a concentração fundiária se dava no controle de grande porção de terras por uma minoria de
latifundiários.
7
A criação da Cota de Contribuição Cambial ( Taxa de Retenção) em 1961 dizia respeito à contribuição de 15%
para amêndoas e o líquor e 5% para a manteiga e para a torta, sendo igualizada mais tarde em 10% para todos os
produtores. A finalidade da retenção era manter um nível suportável de endividamento numa economia voltada
para o exterior, dependendo de forças no mercado internacional, como fraco poder de resistência financeira e
comprometida com alta perecibilidade do produto em clima tropical (ROCHA, 2005, p. 100).
8
Criada em 1965, a Escola Média de Agropecuária da Região Cacaueira – EMARC, com sede no município de
Uruçuca – BA, serviu como Centro de Treinamento de mão-de-obra e de formação de Nível Médio, a fim de
atender às necessidades da Agropecuária do Sul da Bahia e, juntamente com os programas de Pesquisa Agrícola
e de Extensão Rural da CEPLAC, constitui-se importante instrumento para o desenvolvimento da estrutura
socioeconômica da região cacaueira baiana. A partir de 1980 a EMARC transformou no centro de ensino
profissionalizante agropecuário e agroindustrial e de formação profissional rural e atualmente atua nos
municípios de Uruçuca, Itapetinga, Valença e Teixeira de Freitas (COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA
LAVOURA CACAUEIRA, 2011).
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principal órgão responsável pela cacauicultura, iniciando assim a produção de tecnologia
própria e a transferência para a aplicação de modernas técnicas agrícolas; sendo responsável
para dar suporte a “modernização conservadora” da cacauicultura (MARINHO, 2005, p. 8).
Para esse autor, a viabilização, por exemplo, dos investimentos financeiros para a
modernização da cacauicultura será respaldada pela política monetária do governo federal,
que, através do Sistema Nacional de Crédito Rural, em 1965, concretiza a concessão de
grande volume de crédito agrícola, taxas de juros reais negativas, prazos e carências elásticas,
favorecendo especialmente os médios e os grandes produtores rurais.
Na leitura de Garcez (1985), para compreender melhor o direcionamento que teve a CEPLAC
no período pós – 1964 é preciso considerar que esta Instituição estava vinculada diretamente
ao novo pacto político da economia brasileira marcada pela intensificação da penetração do
capitalismo na agricultura, fato que exigiu mudanças estruturais na sua organização.
É nesse clima que a economia do cacau, através do órgão incumbido de dar
cumprimento à política do governo no setor – a CEPLAC – deverá promover os
ajustamentos indispensáveis ao seu engajamento na nova rota dada à economia (...).
Haveria que se promover um programa de ação continuada e integrada, visando a
oferecer um suporte efetivo à lavoura do cacau. Na ocasião, o objetivo volta-se
inteiramente para o fortalecimento da cacauicultura baiana face a sua contribuição
da ordem de 95% da produção nacional (GARCEZ, 2985, p. 5).

Nesse momento, estava em pauta, conforme a autora, o fortalecimento da ação do Estado na
economia e as mudanças a serem introduzidas no novo modelo estavam canalizadas
principalmente à agricultura como suporte necessário à política desenvolvimentista proposta
pelo país, o que significava a inserção da agricultura na indústria.
Segundo Delgado (2001), o processo de modernização técnica da agricultura e de integração
com a indústria é caracterizado por um lado pela mudança na base técnica de meios de
produção utilizados pela agricultura, materializada na presença de insumos industriais
(fertilizantes, defensivos, corretivos do solo, sementes melhoradas e combustíveis líquidos
etc.), e de máquina industriais (tratores, colhedeiras, implementos, equipamentos de irrigação
etc.). Esse momento histórico constitui, segundo o autor, a “idade de ouro” do
desenvolvimento de uma agricultura capitalista em integração com a economia industrial e
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urbana e com um setor externo, sob forte mediação financeira do setor público (DELGADO,
2001, p. 58).
Para esse autor, no Brasil, a integração técnica da indústria com a agricultura ocorreu somente
nas décadas de 1960 e de 1970 e será com a articulação pela União do Sistema Nacional de
Crédito Rural, a partir de 1967, que ocorrerá a reorientação das políticas agrícolas dos
Institutos por produto, (a exemplo, o Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, criado em 1930;
o Instituto Brasileiro do Café (IBC), criado em 1952; Comissão do Trigo do Banco do Brasil
e Departamento do Trigo (Ctrin e Dtrin); e Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira – (CEPLAC) criada em 1957), e o fortalecimento das estruturas fomentadora da
produtividade e funcionalidade do crescimento capitalista no setor.
Perseguiu-se nessa política agrícola a concepção de planejamento induzido dos
mercados de produtos rurais, mediante a desoneração dos riscos estruturais do
processo produtivo privado (riscos de produção e de preços). Estimulou-se a adoção
de pacotes tecnológicos da “revolução verde”, então considerados sinônimos de
modernidade, e incentivou-se um enorme aprofundamento das relações de crédito na
agricultura, mediante a adoção desses pacotes com volumosas subvenções
financeiras (DELGADO, 2001, p. 59).

No caso específico da monocultura cacaueira, as inovações tecnológicas ao tempo que
possibilitou-se um aumento na produtividade – principalmente entre os anos de 1960-1980 fortaleceu o processo da concentração fundiária a partir da subordinação da pequena produção
camponesa.
Desse modo, a política econômica centrada no discurso da modernização no país evidenciava,
sobretudo, a “liberdade da política de crédito rural”, a “prodigalidade dos incentivos fiscais” –
principalmente nas desonerações do imposto de renda e do imposto territorial rural -, e ainda
o aporte direito e expressivo do gasto público na execução das entidades criadas ou recicladas
no período (DELGADO, 2001, p. 59).
Para Serra e Marinho (2007), esse novo pacote de políticas voltadas para a agricultura
constitui a partir da intervenção do Estado à orientação, tanto do processo de modernização da
produção agrícola, quanto da renovação das estruturas de dominação (SERRA; MARINHO,
2007, p. 32).
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Nesse processo, a CEPLAC passa a ter como objetivo central a modernização dos métodos de
produção buscando aumentar a produtividade. Nos anos de 1963 e 1964, respectivamente, são
criados o Centro de Pesquisa do Cacau – CEPEC e o Departamento de Crédito e Extensão
Rural – DEPEX.
Criado em 1962, o Centro de Pesquisa do Cacau – CEPEC, é um dos principais centros de
pesquisa do mundo, tendo desempenhado papel fundamental na geração, adaptação e
implementação de tecnologias para o desenvolvimento das regiões produtoras de cacau
(Theobromo cacau L.). Nos últimos anos, em função do aparecimento da vassoura-de-bruxa
(Crinipellis perniciosa), doença fúngica que assola a lavoura regional, e das significativas
mudanças nos cenários político-econômico nacional e mundial, a CEPLAC redirecionou sua
missão, tendo como ação estratégica o combate a essa doença, a promoção da diversificação
agroindustrial e a implementação de ações voltadas para gestão ambiental, através do
incentivo à agricultura sustentável e à preservação dos remanescentes de Mata Atlântica
(COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA; CENTRO DE
PESQUISA DO CACAU, 2000, p. 4-5).
De acordo com Baiardi (1986), dentre o conjunto de técnicas elaboradas pela CEPEC,
sobretudo nos anos de 1970, estão: os melhoramentos de sementes, as práticas de cultivo
favorecendo as condições sanitárias e a rigidez das lavouras, as práticas de controle de
enfermidade de pragas e de plantas invasoras, baseadas na utilização de defensivos químicos,
a correção dos solos, a recuperação da fertilidade, e as práticas de colheita, manuseio e
beneficiamento das amêndoas, objetivando a redução das perdas (BAIARDI, 1986, p. 149).
O DEPEX tinha como principais ações prestar assistência técnica e desenvolver extensão
rural na área de jurisdição da Ceplac na Bahia e no Espírito Santo, com vista a aumentar a
produção e da produtividade, mediante a introdução de novas técnicas e práticas, suporte na
elaboração de projetos a serem submetidos aos bancos e na execução de projetos financiados,
bem como a diversificação agropecuária no sudeste da Bahia (CEPLAC, 1982, p. 32).
Para Garcez (1985), O DEPEX - o programa de caráter decenal – 1976-1985 - propõe a
continuidade do processo de modernização do cacau mais a expansão de sua fronteira
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agrícola. A meta era triplicar a produção brasileira de cacau visando conquistar maior fatia do
mercado a ser aberto com as perspectiva de avanço no consumo mundial deste produto
agrícola (GARCEZ, 1985, p. 9).
Com o objetivo do aumento da produção e da produtividade das propriedades cacaueiras, a
CEPLAC, a partir das pesquisas desenvolvidas pelo CEPEC, assim como a forte atuação do
Departamento de extensão, introduz as novas adoções dos pacotes tecnológicos no campo. De
acordo com Neto, Miranda, Alconforado, Santos, Meneses, Silva e Tourinho (1987),
(...) mais de 200 mil hectares de cacauais novos foram implantados tecnicamente no
mesmo período, assegurando, praticamente, em toda a região, a adoção de um novo
pacote tecnológico com a introdução pelos extensionistas das novas práticas
agrícolas, na sua grande maioria produzida pelo Centro de Pesquisa do Cacau –
CEPEC (...). O instrumento importante utilizado foi o crédito rural orientado, de
certa forma abundante, que oferecia excelentes condições se comparado aos dias
atuais. O crédito era muitas vezes o fator principal para o engajamento de novos
agricultores nos programas do DEPEX, o qual também funcionava para a extensão
como incentivo na introdução das novas práticas agrícolas, principalmente aquelas
relativas ao cultivo do cacaueiro (NETO; MIRANDA; ALCONFORADO;
SANTOS; MENEZES; SILVA E TOURINHO, 1987, p. 45).

Com o avanço das pesquisas através da CEPEC e a ampliação da produção em outros estados
do país, as políticas de alavancar a produção e tornar a monocultura do cacau competitiva em
nível internacional, reforçadas pela criação do Programa Nacional para Expansão da
Cacauicultura Brasileira – PROCACAU. Criado em 1976 e finalizado em 1985, o programa
definiu a política brasileira de cacau, dando resultados importantes para aumentar a produção
e a produtividade do cacau, elevando o nível de empregos, estimulando os produtores a
investirem na ampliação de suas áreas, bem como melhorar as condições de infra-estrutura de
seus imóveis.
O foco principal de atuação do Programa Nacional para Expansão da Cacauicultura Brasileira
se dá na região Amazônica, nos estados do Pará, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso,
Maranhão, Acre e Goiás; os dois primeiros representavam mais de noventa por cento da área
de cacau implantada na região.
O programa atuou nesses espaços desde 1976, sua ação, de acordo com Neto, Miranda,
Alconforado, Santos, Meneses, Silva e Tourinho (1987), foi a conjugação de condições
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favoráveis do ambiente com as diretrizes estratégicas de integração nacional do Governo
Federal, implementada através de programas especiais.
A cacauicultura da Amazônia tem também possibilitado a oferta de cacau com
características intrínsecas diferentes das do produto obtido nas tradicionais regiões
produtoras da Bahia e do Espírito Santo, permitindo o fortalecimento da posição do
Brasil no mercado internacional (NETO; MIRANDA; ALCONFORADO;
SANTOS; MENEZES; SILVA E TOURINHO, 1987, p. 66).

Para a CEPLAC, a estratégia básica do processo de extensão era promover o aumento da
produtividade, com ênfase no trabalho dos produtores médios, tendo em conta a maior
resposta em capacidade tecnológica (COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA
LAVOURA CACAUEIRA, 1982, p. 83).
Dentre os principais resultados alcançados com a política do PROCACAU, estão: a elevação
da produção nacional de cacau em 310%, passando de 123 mil toneladas, em média nos anos
de 1960/65 para 380% mil toneladas, em média, no quinquênio 1980/85; aumento da
produtividade das lavouras de cacau de 220 quilos por hectare, em 1962, para 740 quilos por
hectare, representando uma recuperação de 336%; evolução do Brasil da posição de quarto
produtor mundial de cacau, para o segundo lugar, logo atrás da Costa do Marfim; elevação
das receitas cambiais de US$ 50 milhões por ano, no quinquênio 1960/65 para US$ 620
milhões, em média, no período de 1980/85, representando um crescimento de 1.240% e
alcançando um recorde de US$ 953 milhões em 1979; possibilitou nas regiões cacaueiras do
país a geração de oitenta mil empregos diretos e investiu na qualificação da mão-de-obra
rural, na profissionalização de jovens filhos de agricultores (NETO; MIRANDA;
ALCONFORADO; SANTOS; MENEZES; SILVA E TOURINHO, 1985, p. 16).
As atividades de extensão também favoreceram a concentração de terras já que grande parte
dos programas destinados ao pequeno produtor, e, principalmente ao trabalhador rural, era
quase inexistente.
O aumento da produção e da produtividade das propriedades cacaueiras se constituía
um dos objetivos principais da CEPLAC. Como havia de parte desse Órgão, nos
seus primórdios, a necessidade de apresentar resultados imediatos do seu trabalho –
como, por exemplo, um impacto significativo no crescimento da produção global – é
fácil entender-se porque o Departamento de Extensão canalizou seu esforço para as
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médias e grandes propriedades (NETO; MIRANDA; ALCONFORADO; SANTOS;
MENEZES; SILVA E TOURINHO, 1985, p. 46).

Na visão de Asmar (1985), os pacotes tecnológicos direcionados pela CEPLAC possibilitaram
uma maior extração de renda para os latifundiários, favorecendo assim uma concentração de
terras que teve como consequência a expulsão de camponeses, que em sua grande maioria não
tinha acesso aos empréstimos e muito menos aos pacotes tecnológicos.
Após 1972 até o término da década de 1970, a adoção de pacote tecnológico e os
preços compensadores para o cacau permitiram excedente de renda para médios e
grandes produtores. Estes aliaram seus excedentes à facilidade de crédito, desviando
esse montante para compra e concentração de mais terras, principalmente de
pequenos produtores que, sem título de propriedade, portanto sem acesso a bancos,
venderam suas propriedades (ASMAR, 1985, p. 17).

Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Estudos e Ação Social em 1985, além de acelerar
o processo de concentração de terras, a CEPLAC era responsável direta pelos principais
financiamentos do setor agrícola, acarretando uma dependência financeira por parte dos
proprietários. Pesquisas de campo elaboradas pelo Centro em algumas áreas produtoras
revelam que a maioria dos trabalhadores do cacau possuía terra, ou seja, eram camponeses, e
a partir dos financiamentos via CEPLAC, muitos desses, perderam as terras por não
possuírem condições de ressarcir os empréstimos realizados. Ou então, como não possuíam
titulação de terras, muitos proprietários legitimados pelo poder estatal, e através dos seus
capangas, denominados na região como “jagunços”, conseguiram retirar esses camponeses de
suas terras.
De acordo com Guimarães (1982), sob a influência e dependência de empresas multinacionais
processadores de insumos e maquinários, as estratégias para o desenvolvimento rural, que
antes estava centrada nas políticas de reforma agrária, passam por grandes mudanças na
maioria dos países menos desenvolvidos, inclusive no Brasil. A ampliação de empresas rurais
“modernizantes” é o ponto chave dessas transformações. O que significa que para produzir na
agricultura não basta apenas ser latifundiário (proprietário de terra); no processo de
industrialização e financeirização da economia, o trabalho agrícola torna-se cada vez mais
subordinado ao capital:
Sob a influência de poderosas corporações multinacionais, interessadas na formação
de um mercado específico para insumos que elas produzem a estratégia do
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desenvolvimento rural, até a bem pouco tempo centralizada nas políticas de reforma
agrária, vem passando por grandes mudanças na maioria dos países menos
desenvolvidas, inclusive no Brasil. Seu centro de gravidade é agora a ampliação de
empresas rurais “modernizantes”, ou seja, a transformação dos latifundiários em
latifundiários capitalistas, sem que isto se faça acompanhar de uma alteração
essencial nas relações arcaicas de trabalho existentes (GUIMARÃES, 1982, p. 1718).

O autor considera que tais estratégias eram antirreformistas e, portanto, poupadoras de mãode-obra no campo. Nas suas reflexões, a entrada da técnica provocaria um maciço
despovoamento do campo já que seus empreendimentos seriam organizados na mais cara
tecnologia.
Embora se considere que o processo de ampliação capitalista no campo provocou uma
mobilidade acentuada da população do campo para as cidades, de acordo com Oliveira (2008)
em seus estudos a respeito das transformações recentes da agricultura brasileira, não se pode
afirmar que esteja ocorresse o domínio absoluto no modo de produzir industrial e tão somente
a tendência desse domínio à total expansão do trabalho assalariado; já que contraditoriamente,
para garantia de sua reprodução, o capital não transforma de uma só vez todas as formas de
produção ditadas pelo lucro capitalista, seu desenvolvimento se dá de forma desigual e
contraditória.
Nesse sentido, para o autor, os teóricos que afirmam que o campo brasileiro está marcado pela
modernização da agricultura têm apenas em parte razão em seus argumentos, pois o processo
de produzir é também um processo de consumir. Porém, é fundamental situar essa ação no
conjunto do país e entendê-la no processo global da expansão capitalista monopolista no
Brasil. Deve-se lembrar que essa expansão, embora apareça por todo o país, ainda não pode
ser tomada como a sua característica única e fundamental. Basta analisar os dados referentes
ao consumo de fertilizantes no Brasil e verificar que grande parte dos estabelecimentos
agrícolas que os utilizam varia entre a área de 100 a 1000 ha, evidenciando que o consumo de
fertilizantes não está generalizado. Há uma distribuição desigual, ao mesmo tempo em que a
maior parte dos agricultores entre os anos de 1995 e 1996, por exemplo, não empregavam
nenhum tipo de fertilizantes em seus estabelecimentos (OLIVEIRA, 2008, p. 471-472).
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Esse processo consolida a ampliação do capital no campo e possibilita que grandes empresas
monopolizadoras e detentoras de capital garantam sua expansão, principalmente, nos
investimentos produtivos em monoculturas (soja, açúcar, eucalipto, etc.), desempregando
milhares de trabalhadores assalariados, ao passo que mantém milhares de camponeses
subordinados à lógica produtiva do capital.
É preciso considerar que grande parte da produção de alimentos que abastece atualmente o
país é produzida nas pequenas propriedades, as quais consomem um número de fertilizantes
bem pequeno, assim como maquinários; e ainda são as que menos recebem beneficiamento
das políticas de “desenvolvimento” para o campo, como por exemplo, o Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – (PRONAF) que carrega o falso discurso de incluir
as unidades familiares, possibilitando sua capacidade produtiva, garantindo o acesso aos
mercados de produtos de insumos, etc.
Para Conceição (2008), a linha de crédito do PRONAF tem mantido os mais pobres, os
desprovidos da terra, excluídos da possibilidade de permanência nela, já que as exigências
bancárias só têm permitido acesso aos recursos do programa de crédito, para quem detém a
propriedade ou que pode penhorar os bens. O processo de expansão capitalista no campo
significou a garantia da acumulação capitalista monopolista mundial sob o controle do Banco
Mundial.
O discurso da modernização do campo, ao tempo que reforça o processo da
monopolização e da territorialização do capital, acentua a expulsão dos camponeses
da unidade familiar, a medida que permite o processo de subsunção do trabalho ao
capital. Desprovidos de possibilidades da terra como condição de vida, o Estado,
pela coação, impõe um discurso velado da submissão ao capital à medida que
favorece a crescente mobilidade do trabalho (CONCEIÇÃO, 2008, p. 83).

O discurso de que o “desenvolvimento” do campo estaria vinculado ao processo de
modernização torna-se contraditório, quando se observa que cresce o número dos sem
trabalho no campo. Contraditoriamente há um processo de resistência por parte dos
camponeses, através dos movimentos sociais no que nega os projetos do capital –
representado pelo instrumento do Estado, através de políticas de governo que retiram a
autonomia camponesa de produzir para as suas necessidades.
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Na análise de Santos (2008), o entendimento dos conflitos encampados pelos camponeses
através dos movimentos sociais precisa ser compreendido, considerando que o território,
enquanto produto das relações sociais estabelecidas em uma sociedade de classes, só pode ser
devidamente apreendido, levando em consideração as raízes dos conflitos e das contradições
que se materializam nas políticas de desenvolvimento e dão as diferentes configurações aos
territórios. (SANTOS, p. 278).
Diniz e Duarte (1983) consideram que entre os anos de 1940 e 1975, a partir das políticas
desenvolvidas via órgãos institucionais houve um processo de valorização das terras,
ocorrendo uma expansão da área ocupada, fazendo com que a área média de 51 hectares
(1940) fosse alterada para 71,5 hectares (1975). No caso da pequena produção, houve uma
diminuição da área produzida, havendo perdas para produção familiar; enquanto o número e a
área dos estabelecimentos com menos de 10 hectares variavam, respectivamente, 42,3% e
12,5%, entre 1940 e 1975, o número e a área daqueles com mais de 1.000 hectares variavam
154,1% e 432,2%.
Os dados da CEPLAC apontam que em 1979, a participação dos pequenos produtores na
produção de cacau era de 78,6 %; e dentre as propriedades cadastras 43, 4% eram de
“burareiros”, mostrando a importância da pequena produção durante esse período.
Considerando que nesse processo era o momento de maior inserção dos pacotes tecnológicos
na monocultura cacaueira, contraditoriamente pode-se afirmar que a extração do lucro se
dava, sobretudo, a partir da pequena produção. Tais ações, ao passo que eram direcionadas
para médios e grandes produtores, por outro lado, o capital também subordinava a pequena
produção que dependia das vendas das amêndoas de cacau. Essa subordinação se dava
principalmente pelas ações das Cooperativas que se baseavam na contratação direta de
compras com os produtores, para fornecerem às grandes indústrias nacionais e fornecendo
também ao mercado externo (DINIZ E DUARTE, 1983, p. 159).
Tal análise aponta como a unidade de produção familiar é subjugada ao capital, e, em favor
do discurso da modernização e do desenvolvimento, destrói as formas da reprodução
camponesa, ou contraditoriamente subordina a sua produção e sua força de trabalho. É o
capital que ao mesmo tempo em que possibilita a “liberdade” desses trabalhadores os
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aprisiona, deixando-os despidos de qualquer possibilidade de se reproduzirem. São esses
trabalhadores que fazem parte do exército de reserva que historicamente sempre está à
disposição do modelo de produção, que os explora e os torna “livres” para garantir a extração
da mais-valia para o capital.
Para os referentes autores, a força de trabalho também será alterada. A partir da segunda
metade da década de sessenta, a lavoura cacaueira era composta de trabalhadores temporários.
Porém, esse quadro se modificou a partir de 1970 (embora ainda existisse a presença desse
tipo de trabalho) passando a predominar as relações de trabalho assalariado. Entretando, em
pesquisa de campo, ao analisar os dados do Censo Agropecuário dos anos 1970 a 1975,
percebe-se que o aumento do trabalho assalariado não corresponde à totalidade das relações
de trabalho, já que no ano de 1975, 50% do pessoal ocupado era pequenos proprietários e
burareiros, “responsáveis e membros não remunerados da família”; os assalariados
correspondiam a 91.239 pessoas, perfazendo 48,2% do total. É preciso ressaltar também que o
trabalho assalariado durante esses cinco anos cresceu 34,2%, e outra categoria variou apenas
11,3% (Tabela 01).
TABELA 1
Região Cacaueira da Bahia – Pessoal ocupado nos estabelecimentos agrícolas
1970 – 1975
Anos

Total

Responsáveis e Membros não remunerados
Nº

Total

Empregados
Nº

Total

1970

163.018

85.031

52,2%

67.976

41,7%

1975

189.261

94.623

50,0%

91.239

48,2%

% Variação de 70/75

16,1

11,3

6,5

- 4,3

- 2,2

Fonte: Diniz e Duarte (1983), IBGE, Censo Agropecuário, 1970 e 1975.
Adaptação: Souza, Dayse Maria.

Portanto, embora nesse período não houvesse um predomínio total das relações de trabalho
assalariada, por outro lado percebe-se a diminuição das relações de produção camponesas,
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principalmente pelos efeitos das políticas de modernização no campo, ao passo que também
possibilita a concentração de terras.
Desse modo, o capital garante sua reprodução realizando tanto relações capitalistas, como
também relações não-capitalistas. Inicialmente, ocorre a apropriação da força de trabalho
assalariado pelo capitalista ou pelos proprietários rentistas, em que o trabalhador vende sua
força de trabalho em troca de salário e o produto do seu trabalho é convertido em capital, em
lucro para o capitalista, uma vez que a distribuição do resultado da produção é desigual, ou
seja, é necessário que os meios de produção estejam separados da classe trabalhadora. Para
tanto, pode-se considerar que as relações capitalistas de produção se caracterizam a partir da
separação dos trabalhadores dos meios de produção. O trabalhador se define apenas como
possuidor de sua força de trabalho, enquanto força motora das materialidades da escala
produtiva que garante a reprodução do capital (MARTINS, 1981, p. 158).
O sistema do capital por outro lado, produz contraditoriamente relações não-capitalistas,
através da sujeição da renda da terra ao capital. Nesse processo, o capital redefine as relações
pré-capitalistas existentes na agricultura, a exemplo, a renda camponesa e a transforma em
renda capitalizada; os camponeses que desenvolvem relações de produção voltadas apenas
para garantir suas necessidades básicas, renda da terra para garantir a reprodução da vida,
passam a se sujeitarem à lógica capitalista através do trabalho familiar no campo.
Segundo Conceição (1991), ao criar e recriar o trabalho camponês, o capital garante sua
expansão porque esta se faz de forma desigual e contraditória.
Se os camponeses são expulsos da terra por causa desta expansão, estabelecendo
relações de trabalho assalariado, a sua permanência na terra é necessária também a
esta expansão, engendrando relações de trabalho não-capitalista. Ao se utilizar da
mão-de-obra não remunerada (parceria, camponês), o capitalista recebe parte do
fruto do trabalho deste. Converte-se em mercadoria e a transforma em capital
(CONCEIÇÃO, 1991, p. 94).

Tais contradições se apresentam nas investidas do modo de produção capitalista no campo
brasileiro na ultima década, sobremodo na apropriação do produto que é gerado pela força de
trabalho camponesa, na lógica da terra mercadoria. Os proprietários latifundiários que antes
precisavam adquirir a terra para dela retirar a renda, ou ainda garantir a exploração da força de
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trabalho através da compra, passam a fazê-lo através da sujeição do trabalho camponês,
através da extração da renda da terra pelo capital. Para Souza (2008), nesse processo, os
projetos do capital não mais necessitam comprar terra (imobilizando parte do seu capital) e
em geral não mais precisam adquirir os instrumentos de produção (a não ser que sejam
equipamentos mais específicos e onerosos que a família não disponha); assim como não
precisa disponibilizar parte dos seus resultados para pagar a força de trabalho. Assim, os
camponeses subjugados pelo capital tornam-se força de trabalho para garantia de sua
reprodução, perdendo toda a autonomia de se reproduzirem socialmente (SOUZA, 2008, p.
293).
Dessa forma, o capital passa a investir nas terras dos camponeses a fim de aumentar sua
escala produtiva, ocorrendo assim uma nova redefinição nas formas de trabalho familiar
camponesa. Esse fato pode ser observado no projeto de Agricultura Familiar difundido
atualmente pelo Agronegócio brasileiro, onde o discurso pautado no desenvolvimento, nas
possibilidades de melhorias da renda do produtor ganha relevância. Segundo Souza (2008),
Para os defensores da agricultura familiar, o discurso pauta-se nas possibilidades de
melhoria da renda do produtor, sendo o mesmo inserido no mercado, esquecendo-se
que essa inserção se faz de forma subordinada, e cuja dependência com relação às
grandes empresas é tamanha que acaba por reduzir estes agricultores familiares à
mera força de trabalho para o capital, garantindo o processo de sujeição da renda da
terra (SOUZA, 2008, p. 298).

Esta condição é, sobretudo, a maneira de o capital garantir sua reprodução. É evidente que ao
passo que se processa a apropriação da produção familiar camponesa a partir do capital, este
tanto pode se monopolizar ou territorializar-se a fim de garantir seu processo de acumulação,
o que significa que na essência sua forma de reprodução é contraditória na medida em que,
tanto as relações não-capitalistas de trabalho, assim como as relações de trabalho assalariadas
passam a ser a garantia da sua realização. Essas são duas condições básicas de sustentação da
acumulação capitalista no campo. Se por um lado o processo de expropriação da força de
trabalho se dá nas relações tipicamente capitalistas (força de trabalho assalariada), ela também
se evidencia nas relações ditas não-capitalistas (trabalho familiar camponês, extração da renda
da terra). O que importa é o processo de realização da garantia do lucro a partir da exploração
cada vez mais perversa da força de trabalho tanto de camponeses como de trabalhadores
assalariados existentes no campo.
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O capital, ao reproduzir tanto relações capitalistas como não-capitalistas, cria condições
básicas para garantia de sua reprodução ampliada. No caso especifico da agricultura familiar,
os camponeses que não dispõem de capital para investir na produção de forma autônoma são
obrigados a se submeterem às normas ditadas pelas empresas do agronegócio, ficando à
margem dos resultados da produção, garantindo assim lucro às empresas capitalistas através
da exploração da sua força de trabalho, ou seja, do produto do seu trabalho.
Segundo Luxemburgo (1984), o capital ao mesmo tempo em que se reproduz da ruína das
relações não-capitalistas, necessita obrigatoriamente do meio não-capitalista para a
acumulação. Considerada historicamente, a acumulação de capital é o processo de troca de
elementos que se realiza entre os modos de produção capitalistas e não-capitalistas. Sem esses
modos, a acumulação de capital não pode se efetivar (LUXEMBURGO, 1984, p.63).
Além disso, é necessário considerar as contradições existentes nesse processo. A expansão do
capitalismo no campo ao mesmo tempo em que expropria milhares de trabalhadores de suas
terras ou mesmo tentam subordiná-las a sua lógica, recria possibilidades de reprodução desses
trabalhadores e camponeses. Como afirma Souza (2008),
O processo de expansão do capitalismo (...) recria as possibilidades de reação a sua
tentativa hegemônica no campo, posto aqueles que são expropriados de seus
territórios ou têm o seu trabalho e de sua família subjugados, não apenas aceitam as
ações do capital no campo, mas também o questionam. Assim, é nas próprias
contradições do capitalismo, e suas investidas frente os trabalhadores assalariados e
camponeses que se gestam novas experiências de resistências e a lógica da
“autonomia” camponesa se coloca com uma das grandes possibilidades de
enfrentamento e de negação, à lógica do capital (SOUZA, 2008, p. 300).

Essa condição, por outro lado, garante ao mesmo tempo, possibilidades concretas do
surgimento de Movimentos Sociais organizados, que passam a negar as formas com que o
capital concretiza no campo suas formas de realização, seja a partir da destruição das formas
de trabalho camponesa, assim como na apropriação desta a partir da extração da renda da terra
que se concretiza, tanto na exploração da força de trabalho assim como da terra camponesa.
É interessante observar como as alterações das relações de trabalho estão sempre relacionadas
às formas de reprodução do sistema capitalista, tornando essa força de trabalho cada vez mais
à disposição do tempo do capital. Desse modo, na produção cacaueira, o processo de
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subordinação da pequena produção aos pacotes tecnológicos e as políticas de crédito
garantem a expansão do capital no campo, monopolizando e territorializando tanto a terra
como os resultados da produção.
De acordo com Conceição (2005),
Antes de representar a desconcentração das terras, a modernização da agricultura, a
política de valorização e acesso à terra têm resultado na expropriação dos pequenos
proprietários e em uma intensa mobilidade do trabalho do campo para a cidade,
intensificando o processo de metropolização e reproduzindo as desigualdades
sociais, em níveis locais e sub-regionais (CONCEIÇÃO, 2005, p. 3).

Nesse sentido, observa-se que tanto o ICB como a CEPLAC fazem parte de uma política
direcionada pelo Estado em que o objetivo era estimular a concentração de capitais no setor
da agricultura focalizando o aumento da produtividade, ao passo que representa a
consolidação da monocultura do cacau como um dos principais produtos responsáveis pela
acumulação de capital para o país.
Com o discurso de “desenvolvimento”, tais políticas permitem o aumento das contradições
entre campo e cidade alterando as relações de trabalho (surgindo uma nova divisão social do
trabalho) em que grande parte dos camponeses são subordinados ao capital, seja através da
apropriação da renda da terra ou pelo seu assalariamento, ocorrendo a perda de sua condição
camponesa. O trabalho assalariado é colocado como ponto chave para acumulação de mais
valia, o assalariamento torna-se importante para garantir mão-de-obra para indústria nascente,
o que representa a necessidade do aumento do exército de reserva a serviço da acumulação
capitalista.
A elaboração de políticas de desenvolvimento via órgãos institucionais desvenda o caráter
conciliatório entre Estado e Capital; ao passo que ambos são inseparáveis ao interesse de
acumular mais lucro, contraditoriamente buscam uma maior ou menor intensidade de atuação
nos espaços possíveis para garantia de sua expansão. O que se reveste nesta lógica é ao
mesmo tempo beneficiar os grupos que detêm o controle dos meios de produção e direcionar
os aparelhos do Estado para garantir um maior controle da terra e do trabalho.

72

CAPÍTULO II
O PAPEL DO ESTADO NO CICLO DO CAPITAL

A devastação sistemática da natureza e a acumulação contínua do poder de
destruição – para as quais se destina globalmente uma quantia superior a um
trilhão de dólares por ano – indicam o lado material amedrontador da lógica
absurda do desenvolvimento capitalista. Ao mesmo tempo, ocorre a negação
completa das necessidades elementares de incontáveis milhões de famintos: o lado
esquecido e que sofre as consequências dos trilhões desperdiçados. O lado humano
paralisante deste desenvolvimento é visível não só na obscenidade do

“subdesenvolvimento” forçado, mas em todos os lugares, inclusive na maioria dos
países de capitalismo avançado. (...) Ao manter milhões de excluídos e famintos,
quando os trilhões desperdiçados poderiam alimentá-los mais de cinquenta vezes,
põe em perspectiva o absurdo desse sistema de dominação. (István Mészáros, Para
Além do Capital).
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3. O PAPEL DO ESTADO NO CICLO DO CAPITAL

O Estado enquanto funcional ao capital sempre se manteve alheio aos verdadeiros produtores,
sua criação torna-se fundamental para garantir a exploração de uma classe sobre a outra, sua
existência é uma pré-condição para o desenvolvimento do capitalismo. As intervenções
políticas que se materializam na sociedade, por exemplo, são postas como garantia para a
expansão e acumulação do capital a partir da exploração do trabalho. O Estado enquanto
instrumento concreto da representação da classe dominante é responsável em criar alternativas
para que o capital domine o espaço e os diferentes territórios de acordo com a necessidade de
sua expansão.

Neste sentido, a sua atuação é uma exigência absoluta para assegurar e

proteger permanentemente a produtividade do sistema.
Nas discussões que se seguem, será observado como as alterações das políticas de intervenção
na Economia Cacaueira estão intimamente ligadas ao processo geral da acumulação
capitalista, que em cada processo histórico se materializa para atender às necessidades do
capital.

3.1 A estrutura de comando do Estado: a garantia do controle sociometabólico do
sistema capitalista

“As contradições em que podem ser empregadas determinadas forças de produção são as
condições da dominação de uma determinada classe da sociedade, cujo poder social,
emana de sua riqueza, encontra sua expressão idealista-prática na forma de Estado que
impera em cada caso, razão pela qual toda luta revolucionária se dirige necessariamente
contra uma classe, qual seja a que domina até o presente momento”(Karl Marx e Friedrich
Engels).

Desde a sua origem, o Estado tem como principal funcionalidade atender aos interesses das
classes que detêm o controle dos meios de produção. Seu papel - em todas as sociedades em
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que este existiu - esteve vinculado aos interesses da classe dominante. Para o seu surgimento,
foi necessária a existência da propriedade privada, do excedente de produção (havendo a troca
de mercadorias) e uma divisão de trabalho mais complexa.
Em seu livro A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado , Friedrich Engels 9
desenvolve uma análise de como o surgimento do Estado que se “erigiu sobre as ruínas das
gens10” será instituído como força pública derivado da sociedade de classe. As alterações nas
relações econômicas e a consequente diferenciação social criam novas necessidades e novos
interesses, não só estranhos, mas até opostos, em todos os sentidos, à velha ordem da gens. A
propriedade livre, a divisão social do trabalho mais complexa, a expansão do comércio, o
dinheiro (e com ele a usura), as alterações nas relações entre Gens e tribo (que antes
habitavam cada um em seu território) formam as condições para fazer surgir o órgão que
pudesse controlar as novas relações sociais (ENGELS b, 2002, 71-76).
Para o autor, o Estado é “antes um produto da sociedade quando, esta chega a um
determinado grau de desenvolvimento”. É a representação política das classes que têm como
direcionamento interesses econômicos e que precisa manter a ordem e se manter “acima da
sociedade”, cada vez mais distante dos sujeitos que a constituem.
O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora
para dentro; tampouco é “a realidade da idéia moral”, nem “a imagem e a realização
da razão”, como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, quando está chega
a um determinando grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se
enredou numa irremediável contradição com ela própria e esta dividida por
antagonismo irreconciliável que não consegue conjurar. Mas para que esses
antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e
não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado

9

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Tradução de Ruth M. Klaus.
São Paulo: Centauro, 2002.
10
Os três principais exemplos de dissolução das gens abordados por Engels são explicativas entre os gregos,
romanos e germanos. Serão consideradas como ao longo do tempo (até chegar à fase superior da barbárie) as
transformações econômicas entre tribos e Gens farão “minar a organização gentílica da sociedade, e acabaram
por fazê-la desaparecer”. Antes da formação da civilização (surgimento da propriedade privada, da divisão
hierárquica do trabalho entre as classes sociais, da produção mercantil, etc.), as tribos eram divididas em diversas
gens; “com o aumento da população, cada uma das gens primitivas se subdividiam em várias gens filhas, para as
quais a gens-mãe persistia como fatria”, esse tipo de organização entre as gens era capaz de resolver todos os
conflitos que podiam existir, como através de guerras entre as tribos; mas não havia escravidão entre as tribos
rivais. Para o autor, “a grandeza da gens é que nele não cabiam a dominação e a servidão” e “nem podia haver,
na gens ou na tribo, divisão em diferentes classes econômicas” (ENGELS b, 2002, 65-66).
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aparentemetente por cima da sociedade chamado a amortecer o choque e mantê-lo
dentro dos limites da “ordem” (ENGELS b, 2002, p. 176-177).

Será no sentido de mediar os conflitos entre as classes sociais antagônicas que o poder
político será imposto à sociedade. Com a propriedade privada estabelecida, a exploração do
trabalho e, com ela a divisão da sociedade em classe, “as lideranças que existiam baseadas nas
tradições, usos e costumes da coletividade, sendo o poder e a capacidade de decisão conferida
de forma espontânea pela comunidade com base nas qualidades efetivas de certos indivíduos”
já não eram suficientes. Seria, portanto, necessário mediar os conflitos entre as classes criando
uma nova forma de poder. Na perspectiva de Marx e Engels, a gênese do poder político
encontra-se, em última análise, em um determinado grau das relações estabelecidas entre os
homens na produção e reprodução material da vida. Ou seja, a origem mais profunda deste
complexo social deve ser buscada no processo de trabalho (QUEIROZ, 2010, p. 18-19).
Segundo Engels (2002), em todas as formas de Estados historicamente construídos, “os
direitos concedidos aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos
cidadãos, pelo que se evidencia ser o Estado um organismo para a proteção dos que possuem
contra os que não possuem”. Existem aqueles que possuem os meios de produção e controlam
o trabalho e aqueles que são controlados; e o Estado, com o falso discurso diz ser uma
instituição representativa de “todos”. Percebe-se como a propriedade privada e a divisão do
trabalho e com ela a divisão social de classe serão o elo constitutivo para instituir o
instrumento regulador dos interesses econômicos das classes antagônicas.
Conforme Smith (1984), a condição do processo de desenvolvimento e ampliação da divisão
do trabalho se dá, sobretudo, na economia de troca. A apropriação da natureza é cada vez
mais regulada por firmas e instituições sociais (nesse caso o Estado ganha papel
fundamental), e destarte os seres humanos começam a produzir mais do que o suficiente para
sua sobrevivência. Nesse processo, surgem as classes sociais onde se definem aqueles que
controlam o excedente da produção e os que são responsáveis pela operacionalidade dos
meios de produção (SMITH, 1984, p. 77-78).
É necessário considerar que o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo
historicamente se estabelece a partir de uma divisão de trabalho que significa a forma pela
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qual uma determinada classe social detém o controle dos meios de produção. Para estabelecer
esse domínio, ocorrem as transformações do trabalho vinculadas diretamente com o processo
de produção estabelecido para garantia da acumulação de capital. Para Marx, “é um método
empregado pelo capital para ampliar força produtiva do trabalho e daí tirar mais lucro”.
(MARX, 2010, p. 388).
O controle do trabalho pelo capital se dá de acordo com as formas de produção estabelecidas
em determinado momento histórico, para acumular mais valia e garantir o lucro, e é
apropriado por uma determinada classe que tem como processo final o resultado do trabalho
coletivo em diferentes escalas espaciais. Pode-se afirmar que os resultados do trabalho
necessário para a produção são apropriados de maneira desigual no tempo e no espaço.
O trabalho como garantia da existência humana, é realizado pelo homem na sua mediação
com a natureza, onde se processa sua ação e as relações sociais são materializadas
historicamente.
O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que
o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula, controla seu intercâmbio
material com a natureza. Defronta-se com a natureza com uma de suas forças. Põe
em movimento as forças naturais de seu corpo – braço e pernas, cabeça e mãos -, a
fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo forma útil à vida humana.
Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica
sua própria natureza (MARX, 2010, P. 211).

Com a divisão da sociedade em classes, o Estado surge como controle político, e administra a
sociedade de acordo com os interesses da classe dominante, é o que faz através de suas armas
militares, jurídicas, ideológicas e econômicas (SMITH, 1984, p. 78-79).
De acordo com Dutra Júnior (2010), o Estado é fundamental como arquiteto da
construção/divulgação da ideologia capitalista e germinador da semente do capital
(mecanismo de extrair sobretrabalho), perpetua a produção da mais-valia oferecendo
condicionantes infra-estruturais (financiamento e obras diversas – apropriadas privadamente)
e na dimensão jurídico-política e ideológica (controle do poder político é imprescindível para
qualquer empreitada relativa à reprodução das relações de produção) (DUTRA JUNÍOR,
2010, p. 23).
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Para Engels (2004), o Estado que nasceu dos antagonismos de classe só pode representar os
interesses da classe mais poderosa; em cada momento histórico da sociedade este serviu para
explorar a classe oprimida,
Assim, o estado antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para
manter os escravos subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a
nobreza para manter a sujeição dos servos e camponeses dependentes; e o moderno
Estado representativo é o instrumento de que se serve o capital para explorar o
trabalho assalariado (ENGELS, 2002, p. 178-179).

Conforme Marx (1995), esse poder organizado de uma classe para opressão da outra, “esta
dilaceração, esta infâmia, esta escravidão da sociedade civil, é o fundamento natural onde se
apóia o Estado moderno. A existência do Estado e a existência da escravidão são
inseparáveis”, (MARX apud QUEIROZ, 2010, p. 19). Este formato de Estado, portanto, se
constitui para garantir a funcionalidade do sistema sociometabólico do capital, que não existe
sem a exploração de uma classe sobre a outra, sem estabelecer a escravidão do homem e a
torná-lo objeto, mercadoria a ser consumida pelos ditames do processo de acumulação.
De acordo com Marx e Engels (2007), é a partir das contradições entre os interesses
particulares e coletivos que, o interesse coletivo no formato de Estado assume uma forma
autônoma, ou seja, é uma instituição que aparentemente provém dos “interesses da
comunidade”, mas que sua formação advém das sociedades em que há uma classe que domina
todas as outras e que apresenta interesses particulares que se contrapõem constantemente.
É a partir das contradições entre interesses particulares com interesses coletivos que
o interesse coletivo assume, como Estado, uma forma autônoma, separada dos reais
interesses singulares e particulares e, ao mesmo tempo, como comunidade ilusória,
mas sempre fundada sobre a base real [realen] dos laços existentes em cada
conglomerado familiar e tribal, tais como laços de sangue, a linguagem, a divisão do
trabalho em escala ampliada e demais interesses – e em geral como o
desenvolvimento mais adiante, fundada sobre as classes já condicionadas pela
divisão do trabalho, que se isolam em cada um desses aglomerados humanos e em
meios aos quais há uma classe que domina todas as outras. Daí se segue que todas as
lutas no interior do Estado, a luta entre democracia, aristocracia e monarquia, a luta
pelo direito do voto etc., não são mais do que formas ilusórias em geral, formas
ilusórias da comunidade – nas quais são travadas as lutas reais entre as diferentes
classes (MARX E ENGELS a, 2007, p. 37).

Nesse processo, os autores são contundentes ao afirmar que o Estado apenas existe em função
da propriedade privada, ou seja, “torna-se uma existência própria junto à sociedade civil e à
78

margem dela. Contudo, ele não é mais do que a forma de organização a que necessariamente
se submetem os burgueses” garantindo assim a sua propriedade e seus interesses.
O Estado é a forma sob a qual os indivíduos da classe dominante fazem valer seus
interesses comuns, e na qual se resume toda a sociedade civil de uma época, deduzse daí que todas as instituições comuns se objetivam através do Estado e adquirem a
forma política através dele (MARX E ENGELSb, 2007, p. 89).

Instván Mészáros, em seu livro Para além do Capital11, analisa como o funcionamento do
sistema sociometabólico do capital tem o Estado moderno como uma “estrutura de comando
historicamente singular e adequada” para suas importantes funções; e como este se ergue
“sobre a base deste metabolismo socioeconômico”.
Na qualidade de modo específico de controle sociometabólico, o sistema do capital
inevitavelmente também se articula e se consolida como estrutura de comando
singular. A oportunidade de vida dos indivíduos sob tal sistema são determinadas
segundo o lugar em que os grupos sociais a que pertencem estejam realmente
situados na estrutura hierárquica de comando do capital. Além do mais, dada a
modalidade única de seu metabolismo socioeconômico, associando-se ao seu caráter
totalizador – sem paralelo em toda a história até os nossos dias – estabelece-se uma
correlação anteriormente inimaginável entre economia e política. (...) O Estado se
ergue sobre a base deste metabolismo socioeconômico, que a tudo engole, e o
completa de forma indispensável (e não apenas servindo-o) em alguns aspectos
essenciais (MÉSZÁROS, 2002, p. 98).

Para alcançar a realização dos objetivos metabólicos fundamentais, toda a sociedade deve se
sujeitar – em todas as suas funções produtivas e distributivas – às exigências mais íntimas do
modo de controle do capital. Tais processos de sujeição, segundo Mészáros, assumem “a
forma da divisão da sociedade em classes sociais abrangentes mais irreconciliáveis opostas
entre si em bases objetivas e, sob os outros dois aspectos principais, a forma da instituição do
controle político total” (MÉSZÁROS, 2002, p. 99).
De acordo com Smith (1984), para garantir a expansão integral do capitalismo, foi necessário
desenvolver o Estado capitalista e, como todo o Estado anterior, sua função central está no
controle em favor da classe dominante. Na sociedade capitalista, ele se torna o controlador do
capital privado incapaz de se fazer por si; “pela repressão ideológica e econômica e em
conjunto com outros meios sociais, o Estado dirige amplamente a supressão das sociedades
11

Mészáros, István. Para Além do Capital – Rumo a uma Teoria da Transição. 1ª Edição. Tradução de Paulo
César Catanheiros e Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002.
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pré-capitalistas e a repressão das classes trabalhadoras artesanais, ao mesmo tempo em que
assegura as condições necessárias à acumulação” (SMITH, 1984, p. 88). O Estado é uma précondição para o desenvolvimento do capitalismo; as intervenções políticas que se
materializam na sociedade são postas como garantia para expansão e acumulação de capitais a
partir da exploração do trabalho.
Sem esta instituição jurídica, afirma Mészáros, “até os menores microcosmos do sistema do
capital – antagonicamente estruturado - seriam rompidos internamente pelos desacordos
constantes, anulando dessa maneira sua potencial eficiência econômica”. A sua formação é
uma exigência absoluta para assegurar e proteger permanentemente a produtividade do
sistema. Ou seja, a relação entre o instrumento estatal e o capital é uma exigência absoluta às
ações tirânicas do sistema capitalista, suas ações corretivas são no sentido de ajustar “a falta
de unidade entre a produção, circulação e o consumo” (MÉSZÁROS, 2002, p. 106-107).
Manter a unidade entre esses três aspectos (produção, circulação e consumo) é garantir a
existência do processo de expansão e acumulação capitalista. Além de direcionar as ações
mantedoras do funcionamento do sistema sociometabólico do capital, o Estado se mantém
acima de todas as classes a fim de estabelecer a ideia de um instrumento político que
representa toda a sociedade, de forjar uma neutralidade para garantir o controle sobre as
classes antagônicas. Como afirma Harvey (2004), este deve, necessariamente, amparar e
aplicar um sistema legal que abrange conceitos de propriedade, indivíduo, igualdade,
liberdade e direito, correspondente às relações sociais de troca sob o capitalismo (HARVEY,
2004, p. 83). Contraditoriamente torna-se claro que esse Estado é, sobretudo, indispensável
para o capital. Sua defesa está direcionada no sentido de manter as relações de exploração de
uma classe sobre a outra, garantir que a economia capitalista mantenha o controle sobre os
meios de produção e sobre o trabalho.
Para Harvey (2005), dentro da análise marxiana do modo de produção capitalista, cabe ao
Estado a função de manter a igualdade e a liberdade de troca, garantir o direito à propriedade,
cumprimento de contratos, remover as barreiras para a mobilidade tanto do capital como do
trabalho. Os aspectos “anárquicos” e destrutivos da competição capitalista têm de ser
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regulados, e os conflitos de interesses entre frações do capital precisam ser arbitrados para o
“bem comum” do capital.

3.2 O papel do Estado e o mapeamento das áreas estratégicas para a acumulação
capitalista.

A realidade historicamente produzida e materialmente definida dentro do modo de produção
capitalista nos leva a refletir como a partir do desenvolvimento desigual e combinado o
sistema sociometabólico do capital se reproduz. O que significa compreender como
espacialmente esse desenvolvimento se estabelece e, sobretudo, como os diferentes espaços
exercem função diferenciada dentro do processo de acumulação. Dessa forma, ao se
reproduzir o capital, contraditoriamente se materializa a partir dos conflitos entre classes e
define as relações de trabalho (a divisão social e territorial do trabalho) a partir de suas
necessidades a fim de que o seu ciclo, produção, circulação e consumo funcionem e
mantenham a extração do lucro.
Para Smith (1984), no processo de produção capitalista, a acumulação é regida pela expansão;
esta é a garantia básica para que o capitalismo sobreviva. Porém, dentro dessa lógica
expansiva, tanto a natureza como o trabalho se torna mercadoria. A relação do homem com a
natureza, “a relação da determinação social”, é definida socialmente pela lei do valor. As leis
que regem a relação homem e natureza no capitalismo se estabelecem a partir do que se pode
extrair dessa relação. Nesse caso, tanto a mercadoria força de trabalho, como a mercadoria
natureza são direcionada pela produção do excedente.
Debaixo da ordenação do processo de acumulação, o capitalismo como um modo de
produção deve se expandir continuamente para poder sobreviver. A reprodução da
vida material fica totalmente dependente da produção do valor excedente. Para este
fim, o capital se volta para a superfície do solo em busca dos recursos materiais; a
natureza torna-se um meio universal de produção, de modo que ela não somente
provê o sujeito, o objeto e os instrumentos de produção, mas ela é em sua totalidade
um acessório para o processo de produção (SMITH, 1984, p. 87-88).
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A expansão integral do capitalismo precisa de um instrumento ideológico que regule a
sociedade em favor da acumulação. Nas palavras de Mészáros (2002), são fundamentais
dentro das exigências do sistema metabólico do capital, as intervenções políticas legais, ações
corretivas que caminhem junto à dinâmica mutante de expansão e acumulação do capital.
Nesse processo, Estado e Capital são inseparáveis; no processo de acumulação são um só.
A base comum de toda determinação de todas as práticas essenciais no interior da
estrutura do sistema do capital, desde a reprodutiva econômica direta até as funções
reguladoras mais mediadas do Estado, é o imperativo estrutural orientado para a
expansão do sistema a que se devem adaptar os diversos órgão sociais que atuam
sobre a regra do capital (MÉSZÁROS, 2002, p, 120).

Dentre as ações corretivas realizadas pelo Estado, está a de mapear tanto os espaços possíveis
para serem explorados, assim como controlar o trabalho. As relações de produção e seu
processo de acumulação devem, necessariamente, ser fomentadas, amparadas e aplicadas pelo
uso do poder do Estado (HARVEY, 2004, p 84).
Para compreender esse processo, deve-se, como afirma Perruci (1982), refletir sobre as
funções que os espaços desempenham no processo de acumulação e reprodução capitalista, no
rastreamento dos momentos e das razões histórica que deram origem aos acontecimentos,
principalmente no papel que os agentes sociais, particularmente os grupos e as classes sociais,
jogam em relação à apropriação do excedente e à hegemonia política (PERRUCI, 1982, p.
14).
Quando se pensa no processo de acumulação capitalista a partir da monocultura cacaueira, há
de se compreender como esse espaço foi produzido e como as ações do Estado, a partir das
políticas de criação de órgãos estatais em diferentes momentos históricos, estão inseridas no
processo mais geral de acumulação capitalista. Como foi discutido no capítulo anterior, tais
políticas longe de se estabelecerem localmente, se deram no processo mais geral de ampliação
da reprodução capitalista, sobretudo no campo, a partir das políticas “modernizantes”.
Direcionadas pelo Estado, manteve-se o controle tanto da força de trabalho camponesa, assim
como da terra, favorecendo o processo de acumulação do lucro pelas classes dominantes.
Analisar as formas de como o capital monopoliza e se territorializam no campo é
compreender como essa relação entre Estado-Capital-Trabalho garante o processo de
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acumulação do sistema sociometabólico do capital. É compreender como o capital produz
espaços desiguais em favor da classe dominante e historicamente funciona como o “veículo
pelo qual os interesses de classe dos capitalistas se expressam em todos os campos da
produção, da circulação e da troca” (HARVEY, 2004, p. 85).
Nesse sentindo, ao criar o discurso do “desenvolvimento” ou da “modernização”, o Estado
nada mais faz do que ditar as regras impostas pelo capital. Se as políticas que definem o
campo brasileiro na atualidade se materializam através do Agronegócio e da inserção da
agricultura familiar ao mercado (subordinando as relações camponesas de produção), tais
políticas são direcionadas dentro do processo de acumulação capitalista que a cada tempo
histórico destrói e controla o tempo do indivíduo em favor da extração da mais-valia. Nesse
sentido, as formas de trabalho se tornam cada vez mais precarizadas, aumentando assim a
massa dos miseráveis no campo e na cidade. O Estado torna-se, portanto, mediador desse
processo, removendo as barreiras que impedem a funcionalidade do sistema metabólico do
capital.
Conforme Mészáros (2002), a formação do Estado Moderno é a exigência absoluta para
garantir a produtividade do sistema.
Em sua modalidade histórica específica, o Estado moderno passa a existir, acima de
tudo, para poder exercer o controle abrangente sobre as forças centrífugas
insubmissas que emanam de unidades produtivas isoladas do capital, um sistema
reprodutivo social antagonicamente estruturado. (...) Tomando o lugar do princípio
que regia o sistema reprodutivo feudal, passa a existir um novo tipo de microcosmo
sociometabólico, caracterizado por grande mobilidade e dinamismo. Contudo, a
eficiência desse dinamismo depende de um “pacto faustiano com o diabo”, sem
nenhuma garantia de que no momento devido apareça algum deus salvador para
derrotar Mefistófeles, quando este vier a reclamar o preço acertado. O Estado
moderno constitui a única estrutura corretiva compatível com os parâmetros
estruturais do capital como modo de controle sociometabólico (MÉSZÁROS, 2002,
p. 107).

Garantir o processo de acumulação é criar ações corretivas no sentido de fazer funcionar o
processo de extração de mais-valia, mantendo a unidade produção, circulação e consumo; é
fazer com que as ações do Estado tornem-se um trunfo nas mãos da classe dominante.
Quando refletimos como historicamente esse instrumento político atua em determinados
espaços, percebe-se como este está inserido no processo global de ações conjuntas do sistema
capitalista.
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Compreender as ações do Estado na formação do modelo de produção da monocultura
cacaueira é levar em consideração os processos que resultam na apropriação desigual desse
território ao longo do tempo histórico. É revelar as formas como o capital suga a força de
trabalho, e como este, contraditoriamente aparado pelo Estado que se diz representante de
todos, faz da terra e do trabalho mercadoria para o processo de acumulação.

2.2 O Estado e as intervenções políticas na Economia Cacaueira.

Quando se estabelece a necessidade de alterações no modelo de produção, o sistema
capitalista desenvolve suas ações a fim de manter o processo de acumulação intacto, e, longe
de promover a socialização das soluções de forma homogênea, produz espaço dialeticamente
desigual, ampliando cada vez mais as contradições que emanam da sua própria essência.
Analisando as alterações que se materializam espacialmente no decorrer da formação histórica
da economia cacaueira - a qual se relaciona mundialmente ao sistema global capitalista - as
denominadas situações de crise de produção que se evidenciam em diferentes momentos
históricos devem ser compreendidas a partir das formas contraditórias do capital produzir
espaço e como ele se amplia desigualmente.
Como foi discutido anteriormente, a parceria inseparável entre Estado e Capital na primeira
metade do século XX - e de forma mais consolidada na segunda metade do mesmo século fez com que nos momentos de “crise” de produção na monocultura cacaueira, fossem
elaboradas intervenções políticas que favorecessem a lógica de acumulação globalmente
articulada, ou seja, era o momento em que ocorria a expansão do sistema capitalista no Brasil.
A atuação do Estado se torna fundamental para criar os espaços possíveis para exploração,
alterando as relações de produção e de trabalho existentes e caminhando no sentido de
garantir que tanto a agricultura, como a indústria, atendessem ao novo modelo de reprodução
capitalista. As políticas de créditos através das Instituições criadas para o financiamento e
estruturação da economia regional (ICB, CEPLAC, PROCACAU, etc.), o processo de
ampliação das indústrias de processamento da amêndoa de cacau, a partir da década de 1960,
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a política de ampliação da produção de cacau a nível nacional (principalmente para a região
da Amazônia) para atender as demandas das indústrias e elevar o país ao primeiro lugar na
competição dos maiores produtores de cacau, são ações que estão inseridas no processo mais
geral da acumulação capitalista.
As intervenções políticas na economia cacaueira sempre estiveram atreladas às necessidades
da classe burguesa concretizada na figura dos coronéis do cacau e do setor comercial e
financeiro das casas de Exportação e, mais recentemente, com as empresas multinacionais e
toda a cadeia produtiva do cacau interligada internacionalmente. O Estado, em todo o
processo histórico firmou-se para atender a esses interesses e fazer com que os trabalhadores,
tanto do campo como da cidade, sofressem as ações perversas do domínio dos capitalistas.
Dessa forma, a atuação do Estado é o maquinário importante para o sistema capitalista. Como
as ações do capital ocorrem globalmente, é imprescindível que no processo de acumulação os
espaços sejam mapeados de acordo com as condições que farão com que a extração da mais
valia se efetive. Na divisão do trabalho estabelecida para garantir o seu controle, as classes
dominantes se firmam como poderio implacável para direcionar as políticas de intervenção e
se beneficiam diretamente à custa da miséria dos trabalhadores que estão sujeitados ao capital
de produzir, tanto no campo como na cidade.
A partir da década de 1980, a monocultura cacaueira passou por um processo de
reestruturação econômica no seu modelo de produção. A diminuição dos preços do cacau, o
aumento da concorrência nos mercados internacionais (com destaque para Costa do Marfim e
Malásia), o endividamento por parte dos produtores, as irregularidades climáticas, e
principalmente a chegada do vírus crinipipelles perniciosa (conhecido popularmente como
vassoura-de-bruxa) trouxeram consequências nas relações econômicas, políticas e sociais da
região cacaueira.
O Estado continuará atuando de forma de garantir que os efeitos da “crise” sejam combatidos.
Após quase duas décadas de diminuição da produção, por exemplo, mantenha suas políticas
de recuperação da lavoura cacaueira direcionada pela CEPLAC, através de pesquisas visando
o melhoramento genético (o processo de Clonagem é um exemplo). Além da inserção de
85

novas culturas voltadas para a política do Agronegócio, a exemplo da borracha, tendo como
missão o combate à vassoura-de-bruxa, a promoção da diversidade agroindustrial e a
implementação de ações voltadas para gestão ambiental, através do incentivo à agricultura
sustentável e a preservação dos remanescentes de mata atlântica.
A primeira intervenção criada a fim de garantir a recuperação da lavoura cacaueira é lançada
através do Programa de Recuperação da lavoura Cacaueira (PRLCB). Criado em 1995, teve
como objetivo beneficiar os produtores de cacau das regiões baianas afetadas pelo vírus da
vassoura-de-bruxa e garantir o aumento da produção de cacau, facilitando o acesso aos
recursos financeiros para o manejo da cultura e controle da doença entre os anos de 1995 a
2003. O valor do projeto foi orçado em R$ 367.000.000,00 (trezentos e sessenta e sete
milhões de reais). Para participar, os produtores tinham que possuir uma renda bruta anual de
pelo menos R$ 22.000,00 reais; a elaboração dos projetos e a prestação de assistência técnica
ficaram a cargo da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e da
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário (EBDA) com o custo limitado a 1% ( um
por centro) do valor do projeto nos anos de contratação, e nos anos subsequentes, os gastos
com a assistência técnica posterior a duração ao tempo do projeto ficaram na responsabilidade
das empresas que prestaram os serviços (MANUAL DE CRÉDITO RURAL, 2008).
A partir da criação do plano de recuperação, inicia-se um programa de pesquisa para combater
a doença com a participação de cientistas internacionais e brasileiros, firmando convênios
com as universidades (Universidade de São Paulo – USP; Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP; Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Universidade de Wisconsin,
Maryland, Flórida e Pensilvânia nos Estados Unidos, além do Centro de Recursos Genéticos
da EMBRAPA). Através dessas parcerias foram geradas ao longo dos anos tecnologias de
combate e controle da doença. Para proporcionar o aumento e o incentivo a essas pesquisas, o
governo do Estado através da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agraria –
SEAGRI, cria o Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura – FUNDECACAU; o fundo
permitiu que se ampliassem as áreas de pesquisa a partir de financiamento de projetos
científicos acelerando assim a geração de tecnologias que permitissem a convivência com o
vírus (COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA, 2009).

86

Um dos resultados obtidos durante os experimentos das diversas pesquisas foi o processo de
produção de clones tolerantes à vassoura-de-bruxa. Para favorecer a multiplicação em larga
escala das mudas clonais, é criado o complexo Biofábrica de Cacau, com a parceria entre
SEAGRI e CEPLAC. Seu funcionamento inicia-se em 1999; a unidade fabril garante a
produção em larga escala de bio-insumos mais modernos, em termos de mudas clonais e
garfos vegetativos para enxertia de copas, elementos necessários à formação de jardins
clonais, renovação de cacauais decadentes e estabelecimento de novos plantios.
A mais recente intervenção política voltada para o desenvolvimento se concretiza com a
criação do Plano Executivo para a Aceleração do Desenvolvimento e Diversificação do
Agronegócio na Região Cacaueira do Estado da Bahia (PAC do Cacau) que propõe,
sobretudo, a revitalização da produção do cacau, assistência técnica, renegociação das dívidas
dos produtores frente aos efeitos da crise, novas alternativas para produção de outros produtos
(borracha, dendê, etc.), o que sinaliza o fortalecimento do Agronegócio. Além do projeto
“Costa do cacau”, que visa à parceria com a iniciativa pública e privada a fim de promover o
desenvolvimento do turismo.
O PAC do Cacau prevê um investimento de R$ 2,2 bilhões de reais tendo como objetivos
centrais: renegociar a dívida dos produtores que em 2011 chega a R$ 963,58 milhões (no
início de novembro de 2008, do total de 9.033 empréstimos do programa, houve adesões em
7.174, correspondendo a 79,4% dos contratos; prevendo desconto de até 80% do valor do
débito, com prazo máximo de pagamento em 12 anos, com quatro de carência) e revitalizar a
economia regional através da clonagem e adensamento das lavouras de cacau, diversificando
a base produtiva com disponibilidade de recursos para a produção do dendê, seringueira,
pupunha, flores e frutas e a agroindustriais, e implantação de fábricas de chocolate
(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, 2011).
Com a parceria da SEAGRI e a CEPLAC, foram contratados e capacitados técnicos para
prestar assistência rural aos agricultores familiares (principalmente dos assentamentos de
Reforma Agrária). E o incentivo a produção de dendê está relacionada aos investimentos em
biocombustíveis e à seringueira para as indústrias pneumáticas da região. Já os investimentos
em pesquisa chegam a R$ 82,5 milhões tendo como direcionadores a CEPLAC, Ministérios
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da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário
(EBDA) (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2009).
Dessa forma, a nova lógica de garantia do processo de acumulação, por parte do capital, se
estabelece em conjunto com o Estado - que mais uma vez em momentos de crise de
acumulação, desempenha sua função de representante da classe dominante - trazendo novas
possibilidades de reerguer o setor produtivo, incentivar cultivos de novas culturas, criar
condições de recuperação da lavoura cacaueira a partir dos sistemas de créditos, e apoio
tecnológico. As ações do Plano Executivo para a Aceleração do Desenvolvimento e
Diversificação do Agronegócio são um excelente exemplo da atual parceria entre Estado e
Capital, fortalecendo a política mais abrangente do agronegócio em todo o campo brasileiro.
Ao passo que se verifica a implementação de políticas voltadas para reerguer o setor
produtivo da monocultura cacaueira, percebe-se uma alteração no modelo de desenvolvimento
direcionado pelo Estado com forte presença do capital industrial. A partir de 1998, cresce a
atuação de grupos empresariais no estado da Bahia, a exemplo da Trifil-Indústria de Meias
Scalina – Ltda., localizada na cidade de Itabuna-Ba e, principalmente, as do setor calçadista,
como o grupo Vulcabrás – Azaléia localizado na cidade de Itapetinga-Ba e que sustentam
seus lucros com o excedente de mão-de-obra que se apresenta, principalmente, nos
municípios da região sul e sudoeste do estado.
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4. REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A MONOCULTURA CACAUEIRA:
NOVAS FORMAS DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA

A reestruturação global baseado na acumulação flexível traz um novo cenário nas relações
econômicas, politicas e sociais do sistema capitalista. Na era do capital mundializado as
relações de trabalho tornam-se mais precarizadas intensificando as formas de exploração em
todos os ramos produtivos. O processo de financeirização da economia traz novos formatos de
atuação das empresas multinacionais e transacionais, que tendo o suporte das politicas
direcionadas a partir do liberalismo econômico facilita uma maior expansão de capitais,
ocorrendo uma nova divisão do trabalho em nível mundial. Na medida em que as novas
tecnologias impõem formas de produção intensificadas de trabalho, o novo regime de
acumulação mundialmente financeirizada ao mesmo tempo em que possibilita um alto grau de
produtividade faz dos trabalhadores verdadeiros escravos para o capital.
O debate sobre o domínio do capital financeiro sob o produtivo nos faz refletir como esse
formato de modelo de produção esta baseado na nova logica de acumulação do capital, em
crise, e que se refaz a partir de seu principio de extração do trabalho gratuito, do
prolongamento da jornada de trabalho, mesmo que o aparato da empresa enxuta desenvolvida
no ideário toyotista de produção, carregados de tecnologias, se materializa na diminuição dos
trabalhadores contratados evidenciando o desemprego estrutural que coloca em risco a
reprodução do sistema. Veremos como o capital representado no formato da acumulação
financeirização se sustenta no processo de produção, ou seja, sua existência se materializa
com extração cada vez mais perversa da mais-valia, da exploração do trabalho. No processo
de reestruturação produtiva baseado na acumulação flexível o trabalho torna-se, portanto,
mais precário, supérfluo, caracterizando uma mão-de-obra cada vez mais móvel e descartável.
A monocultura cacaueira se insere nesse processo com a exploração da mão-de-obra que
tornando-se supérflua para o capital no campo, com a crise que se fortalece no final dos anos
de 1980, passa a ter utilidade no chão da fábrica de Calçados. O projeto de interiorização
industrial da Bahia, objetivando a entrada de capitais privado no estado, com politicas de
isenções fiscais, tornará possível a territorialização do capital industrial em regiões que antes
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eram caracterizadas pela produção agrícola, sobretudo, nas regiões de Ilhéus e Itabuna, com a
monocultura cacaueira, com destaque para o munícipio de Barro Preto.

4.1 Do trabalho no campo ao ambiente da fábrica: a garantia da acumulação em tempos
de crise do capital

O processo de reestruturação do modelo de produção na monocultura cacaueira na Bahia
ganha força, sobretudo, nos anos de 1980. A economia passará por uma grande instabilidade
econômica devido à competição internacional de mercado provocada pelos países da África,
entre eles: Gana e Costa do Marfim, que passarão a cultivar o produto de maneira ampliada,
alterando a sua posição no mercado mundial.
Depois de sucessivos investimentos, a fim de aumentar a produção em nível nacional, que se
inicia, sobretudo, na década de 1970 com as políticas modernizantes direcionadas pela
CEPLAC, a produção irá sofrer uma queda brusca alterando a posição do Brasil no ranking
dos principais países produtores de cacau no mercado mundial, afetando a economia baiana
que detinha mais de 85% da produção nacional. Um dos fatores que provocou queda da
produção foi chegada do vírus denominado crinipipelles perniciosa 12 (conhecida
popularmente como vassoura-de-bruxa (Figura 2 e 3)) por volta de 1989, alterando as relações
de produção e de trabalho no espaço agrário da região Litoral Sul da Bahia, sobretudo, em
Barro Preto.
O vírus se desenvolve em Barro Preto a partir da década de 1990, ocasionando a expulsão de
milhares de trabalhadores do campo (trabalhadores assalariados e camponeses) os quais tinha
nesse espaço sua reprodução social. Os reflexos mais evidentes da crise para os trabalhadores
é o desemprego, a precarização do trabalho, a perda dos poucos direitos trabalhistas que

12

Tal vírus pode se desenvolver em diversas plantas, sendo que no cacaueiro a que mais se destaca é o fungo;
além de atacar o cacaueiro, destrói todo o fruto, causando o escurecimento da planta quase que por completo.
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dispunham, a mobilidade do trabalho, tanto na região como para outros locais do país e, dessa
forma, a desagregação da vida e das famílias13.

Figura 3: O fruto do cacau infectado pelo vírus da
vassoura-de-bruxa e o fruto sadio.
Fonte: SOUZA, 2008c.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.
Figura 2: Plantação de Cacau infectado
pela vassoura-de-bruxa.
Fonte: SOUZA, 2008c.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

De acordo com Souza (2008c), grande parte dos municípios que dependiam da monocultura
cacaueira diminuíram seus quadros populacionais, ocasionando o estado de decadência e
miséria, tanto no campo como na cidade, forçando a mobilidade de milhares de trabalhadores.
Com a chegada do vírus crinipellis perniciosa, a falta de investimentos nas lavouras,
irregularidades de preços, competitividade do produto com outros países e fatores
climáticos, tornou a situação ainda mais crítica. Tendo como consequência a
expulsão de milhões de trabalhadores que viviam do trabalho nas lavouras
cacaueiras, e que foram para as cidades em busca de melhores perspectivas de vida.
A maioria dos municípios da região diminui seus quadros populacionais e entra em
estado de decadência (SOUZA, 2008, p. 64).

De acordo com os dados obtidos pelo IBGE, essa alteração é visível quando se analisa a
variação populacional urbana e rural da cidade de Barro Preto (Gráficos 1 e 2) entre os anos
13

SOUZA, Dayse Maria, 2008. Parte das discussões realizadas no trabalho de conclusão de curso pela
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, intitulado Produção do Espaço Urbano periférico de
Barro Preto/BA a partir da mobilidade do trabalho no campo e na cidade, orientado pela Prof.ª Dr.ª Suzane
Tosta Souza.
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de 1970 a 2010. O esvaziamento do campo é perceptível, sobretudo, a partir dos anos de
1990, seguindo de queda em todo o período. Em 2010, por exemplo, esse número chegou a
1.158 habitantes.

Gráfico 1: Índice Populacional, 1970 a 2010 - Barro Preto/BA
Fonte: IBGE; Projeto Geografar.
Adaptação: SOUZA, Dayse Maria.

Gráfico 2: População Urbana e Rural, Barro Preto/BA
Fonte: IBGE; Projeto Geografar.
Adaptação: SOUZA, Dayse Maria.

Segundo Oliveira (2008b), é preciso considerar que a crise em questão não se expressou
subitamente, mas se encontrou consubstanciada em questões que se desenvolveram
subjacentes à produtividade e aos processos de produção e circulação do cacau durante a
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década de 1980 e eclodiram com maior expressividade com o período caracterizado como
excessiva perda da produtividade desencadeada pela vassoura-de- bruxa.
É interessante observar que o momento de perda da produtividade na monocultura cacaueira
se encontra diante de um processo mais global de competição no mercado internacional. Cabe
reforçar que existia um projeto a nível nacional, o PROCACAU, voltado para ampliar a
lavoura cacaueira alterando os espaços de produção da amêndoas por todo país, a exemplo da
expansão da produtividade no estado da Amazônia. O objetivo central era garantir a
competitividade no mercado internacional e delinear uma política a nível federal voltada para
a produção da amêndoa.
Nesse sentido, de acordo com Dufumier, Renard, Noel e Couto (2004), as décadas de 1970 e
meados da década de 1980 são considerados a idade do ouro do cacau. Além dos preços do
cacau estarem elevados, o governo executa programas de expansão da lavoura cacaueira, a
exemplo do PROCACAU, a fim de fazer do Brasil o primeiro produtor mundial.
Para Souza (2008c), o direcionamento da política de ampliação da produção de cacau no país
está associado também à presença do capital estrangeiro. A finalidade, portanto, dessas
políticas, era garantir que tais empresas tivessem sua matéria prima para conduzir a sua
produtividade. Nesse sentido, para a autora,
Essas políticas, acompanhadas de vários investimentos estrangeiros através das
multinacionais implementadas na região durante esse período, como, por exemplo, a
Cargill, Barry Callebaut, etc., dizem respeito à fase de maior “desenvolvimento” da
região, que por um lado proporcionou um acentuado crescimento econômico e,
contraditoriamente, uma distribuição desigual entre produção e distribuição de
riqueza, ou seja, os rendimentos capitalizados pelos setores de exportação e
produção eram, sobretudo, para garantir o aumento de seus lucros e a ampliação do
capital a nível nacional e internacional (SOUZA, 2008, p. 64).

A situação de crise econômica se acentua com a chegada da vassoura-de-bruxa, porém, não se
torna a causa última da diminuição da produção. Tem-se nesse processo, uma competição
mundial entre outras nações que passam a produzir cacau, o que provoca uma diminuição das
vendas nos mercados internacionais, já que a oferta se torna maior e nesses outros espaços o
capital não tem o impedimento da “vassoura-de-bruxa” que desvaloriza a qualidade das
amêndoas, além de não exigir tanto recursos. Esse quadro da posição do país no mercado
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mundial fez acentuar o processo de crise de superprodução; o vírus foi apenas um fato a mais
para agravar o problema relacionado à produtividade que, apesar das políticas de expansão da
produtividade terem proporcionado rendimentos significativos, não foi suficiente diante do
quadro apresentado com a diminuição brusca da produção no início da década de 1990, como
mostra o Gráfico 3.

Gráfico 3: Produção Brasileira de Cacau na Produção Mundial.
Fonte: CEPLAC, CEPEC, SESOE.
Adaptação: SOUZA, Dayse Maria.

Como afirma Harvey (2007), as fases periódicas de superacumulação, por exemplo,
constituem-se uma tendência das crises apresentadas no capitalismo. Para os marxistas, essa
tendência nunca pode ser eliminada sob esse sistema “trata-se de um interminável e eterno
problema de todo modo de produção capitalista (...); o grande problema é como conter essa
tendência sem afetar a ordem social capitalista” (HARVEY, 2007, p. 170).
Portanto, dado seu caráter expansivo, o capital estrategicamente mapeia as áreas onde a
extração do lucro lhe garanta mais vantagens. Se por um lado, a chegada do vírus causa
impacto no setor produtivo e diminui essas vantagens, automaticamente o capital busca
territorializar-se onde essa possibilidade é possível, não importa se essa mobilidade do capital
reflita negativamente nas relações sociais estabelecidas nesses espaços. Para Mészáros (2007),
as formas tirânicas de atuação do tempo do capital são, sobretudo, - direcionadas a partir da
sua lógica expansiva -, o processo da exploração máxima do tempo de trabalho.
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Por outro lado, o capital pode permanecer e alterar essas relações de produção, realizando
outras formas de extração de lucro. Para o capital, o que necessita estar intacto é a realização
da acumulação. Como afirma Smith (1984), o processo de acumulação capitalista é
caracterizado pela expansão, essa é a condição para sua sobrevivência. Todas as relações
materiais estabelecidas entre o homem e a natureza são conduzidas pela necessidade de criar o
valor excedente, de garantir a extração do lucro (SMITH, 1984, p. 87).
De acordo com Mészáros (2007), no processo de acumulação capitalista, o que está em jogo
não é a satisfação das necessidades humanas, é a sua expansão como um fim em si mesmo,
definido, portanto, em favor da sua reprodução ampliada (MÉSZÁROS, 2007, p. 58). Se as
relações sociais de produção voltadas para a monocultura de cacau estão sendo afetadas, e a
situação fere o caminho da acumulação, o capital juntamente com as suas redes regulatórias
(nesse caso o Estado e seus aparelhos), criará as condições de garantir seu processo de
reprodução). Como se pode observar nas discussões anteriores, a nova investida do capital via
políticas estatais, a fim de superar o endividamento dos produtores, ampliou as pesquisas
voltadas para combater os efeitos da vassoura-de-bruxa e tornar produtiva a monocultura
ampliando a produtividade. Em entrevista ao Jornal do Cacau Nº 3, publicado este ano, o
chefe da Extensão rural da CEPLAC na Bahia, Sérgio Murilo Correia de Meneses, afirmou
que a alta recente verificada na produção de cacau no estado, depois de cerca de 20 anos em
busca de soluções de saída para a crise, com a chegada da vassoura-de-bruxa, é considerada a
mais positiva, e “esse aumento da produção decorre da conjugação da aplicação da tecnologia
com fatores climáticos favoráveis” e, o mais importante, “a renegociação das dívidas” dos
produtores. Para ele, a Ceplac está muito empenhada, junto com os produtores, instituições
financeiras e governos estadual e federal, nessa renegociação, o que implica no seu
prolongamento por 20 anos, com oito de carência e doze para pagar. Isso significa a alocação
de novos recursos financeiros que permitirão aos produtores zelar por suas áreas,
implementando as recomendações tecnológicas e, consequentemente, consolidando a
retomada do aumento da produção com base na ampliação da produtividade (JORNAL DO
CACAU, 2011 p. 3).
O que se evidencia nas novas políticas de recuperação da monocultura cacaueira nada mais é
do que uma nova configuração espacial em que o capital não apenas continua sua extração do
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lucro - ainda que caracterizado com outras formas de exploração – assim como também se
fortalece no território garantindo a extração da renda da terra pelos capitalistas latifundiários.
As relações de parcerias materializadas no espaço agrário de Barro Preto deixa bem claro que,
mesmo em situação de crise, o capital ainda permanece explorando tanto a terra como o
trabalho, ainda que as novas políticas de recuperação da lavoura, conduzidas principalmente
pela CEPLAC não tenha surtido resultados significativos.
A pesquisa de campo evidenciou que 63% dos trabalhadores entrevistados no campo diz não
participar da política de Clonagem como mostra o Gráfico 4 ; os que já participaram afirmam
que foram apenas desenvolvidos cursos técnicos, mas os efeitos positivos dessa política não
surtiram efeito significativo para os problemas enfrentados por conta do vírus vassoura-debruxa. Segundo os trabalhadores, logo que foi implementada, ao invés de amenizar a
infestação da praga, agravou ainda mais a situação, poucas foram as propriedades que tiveram
efeitos significativos.

37%
Sim
Não

63%

Gráfico 4:Participação dos trabalhadores na Política de Clonagem desenvolvida pela CEPLAC.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organizadora: SOUZA, Dayse Maria.

A política de investimentos para o combate da vassoura-de-bruxa foi direcionada com o
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira criado em 1995, cujo objetivo era atender os
produtores de cacau das regiões baianas atingidas pelo vírus, visando o controle da doença, a
fim de recuperar a produtividade e a competitividade. À CEPLAC e à EBDA coube à
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elaboração de projetos e a prestação da assistência técnica. Segundo um dos proprietários
entrevistados no munícipio de Barro Preto, o plano de recuperação não funcionou, o aumento
previsto de produtividade não se efetivou, acarretando o endividamento dos produtores.
- Esse plano não funcionou, quer dizer, com o aumento previsto de produtividade.
Ao contrário, nós estamos assim com uma produtividade muito baixa. Então, é,
estamos endividados, quer dizer pegamos um crédito para aumentar a produção, não
aumentou, diminui, e estamos sem condições de pagar, com isso estamos
endividados. “Tamos” até na justiça pra nulidade dos contratos e uma indenizatória.
(...) Então nós estamos assim com uma ação na justiça, e está se tentando o governo
reconhecer esse problema do endividamento. E com isso acarreto o que: nós estamos
sem crédito, sem poder ter crédito, estamos endividados, então a gente não tá
podendo (...) pegar para refazer todo esse trabalho de clones que não produziram que
deram vassoura e tudo que agente tem que substitui. E então é um crédito de
investimento para refazer o trabalho mal feito que foi feito. E também de custeio
para a gente adubar, e fazer toda essa prática, todo manejo do cacau pra ele produzir.
(...) seria bom que tivéssemos o dinheiro.

4.1.1 As configurações sócio-espaciais no campo e as novas políticas de recuperação da
monocultura cacaueira

A CEPLAC atua hoje em sete estados: Bahia, Espírito Santo, Pará, Amazônas, Rondônia e
Mato Grosso (Figura 4 e 5). Segundo a instituição, hoje suas ações estão sendo direcionadas
ao combate da vassoura-de-bruxa, diversificações da atividade agropecuária, implementando
agroindústria e/ou plantio de novos cultivos. Além do apoio às ações voltadas para
conservação ambiental visando o desenvolvimento de atividades agroeconômicas sustentáveis
(COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA, 2011).
Em entrevista concedida no dia 22 de setembro de 2010, o Superintendente de
Desenvolvimento Regional da Ceplac no Estado da Bahia, Zózimo de Matos Costa, afirma
que, além das ações voltadas para cacauicultura, a Instituição amplia sua área de investimento
também no cultivo da seringa, na área da genética, pecuária. Para o Superintendente, seu
papel é fundamental na regionalização da produção, ou seja, agregar renda ao produtor do
Litoral Sul da Bahia. Porém, além da produção, hoje estão sendo estabelecidas formas de
agregar receita para o produtor, a exemplo da criação de minis fábricas (o Sistema Biofábrica
do Cacau é um exemplo).
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Figura 4 e 5: Sede da Comissão Executivo do Plano da Lavoura Cacaueira da Bahia – CEPLAC
localizada entre as cidades de Itabuna e Ilhéus – BA.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Apesar dos efeitos das políticas direcionadas para combater o vírus da vassoura-de-bruxa não
terem tido resultados esperados - embora a Instituição atualmente seja líder em pesquisa de
cacau do mundo - durante esse período de diminuição da produção, manteve-se suas ações
direcionadas no sentido de resgatar o cultivo da lavoura – permanecendo com o seu papel de
estruturar a monocultura cacaueira de acordo com as necessidades do mercado ainda que
representada com o nível de produtividade abaixo do que se produzia no período de grande
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ascensão da produção. É interessante observar que, sob os efeitos da crise novas políticas de
desenvolvimento voltadas para exploração tanto da terra como do trabalho ganha outras
configurações no que diz respeito às ações do Estado no campo do Litoral Sul da Bahia.
Como será observado, por exemplo, que embora haja um esvaziamento do campo e uma
mobilidade do trabalho acentuada o capital continuará explorando a força de trabalho do
campo e garantido a extração da renda da terra.
Além de continuar desenvolvendo pesquisas e atuando no sentido de resgatar o cultivo da
lavoura cria-se todo o aparato para fazer com que os produtores superem suas perdas com a
produtividade gerando emprego e renda para região, além das ações voltadas para solucionar
o problema de endividamento dos produtores com a efetivação do PAC do Cacau. Porém,
para Zózimo Costa, apenas solucionar a questão do endividamento dos produtores não é
suficiente, é necessário também que se façam investimentos em recursos para que os
produtores tenham condições de manter a produtividade.
Hoje o Brasil é o 5º maior produtor em nível mundial de cacau. O país que lidera o mercado é
a Costa do Marfim, na África. No país, os principais estados produtores de cacau são: Bahia,
Espírito Santo, Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso do Sul (Figura 6). O trabalho que a
CEPLAC vem desenvolvendo, ao longo desse tempo, em relação ao problema da
produtividade está sendo resolvido. Para o Superintendente da CEPLAC,
Quem detém o crescimento de cacau no mundo ainda é a CEPLAC. Ela lidera esses
estudos. Temos nossas bibliotecas, temos muitos arquivos, informações técnicas
com relação à agricultura do cacau, têm intercâmbios com outros países a fim de
solucionar várias doenças. Hoje nós temos tecnologias para conviver com a
vassoura-de-bruxa.
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Em 2010, uma nova proposta de projeto de combate aos efeitos da vassoura-de-bruxa foi
lançada pela CEPLAC em conjunto com a multinacional Mars Cacau, com a Prefeitura e o
Sindicato dos Patronais do Cacau do município de Barro Preto. O projeto tem como fio
condutor a transferência de tecnologia das instituições parceiras para o manejo integrado do
cacaueiro,

implementando

também

culturas

consorciadas,

a

partir

dos

Sistemas

Agroflorestais. O objetivo é modernizar a cacauicultura utilizando tecnologias desenvolvidas
pelo Centro de Pesquisa do Cacau, como, por exemplo, o controle genético, químico
biológico e cultural implementando áreas demonstrativas. O projeto também tem como
parceiros a Universidade Estadual de Santa Cruz, o Instituto de Estudo Sócio Econômico do
Sul da Bahia (Iesb), o Governo da Bahia e a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma
Agraria (Seagri) (ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO DA CELAC, 2010).
O principal financiador do projeto é a Mars Incorporated, que segundo representante João
Luís Leone do Centro de Ciências do Cacau, é uma empresa familiar originária dos Estados
Unidos, que hoje atua mundialmente no ramo de alimentos: alimentos para animais, sendo a
maior fabricante de ração animal do mundo, bebidas, chicletes, cacau e marcas. No Brasil, se
posiciona como grande fornecedora de ração, sendo pequena em chocolate; possui as 15
marcas de cacau vendidas no mundo, no país ela é líder em confetes. A empresa se
estabeleceu no país no final da década de 1980 no município de Barro Preto-BA. Hoje,
mantém o seu principal Centro de Pesquisa de Ciências do Cacau em duas propriedades
localizadas na zona rural (Figuras 6, 7 e 8). Possui um quadro de 45 funcionários, todos
originários desse município; além de uma escola que funciona no turno de 7h comportando
200 alunos, o que representa 11% dos estudantes de Barro Preto, sendo 17% alunos da
primeira fase do ensino fundamental até a 5ª. Segundo o representante, o objetivo é garantir
que essas crianças tenham um suporte de conhecimento que garanta o retorno destas ao
campo, com capacidade de ser um profissional melhor no futuro. A ampliação dessas ações é
futuramente implementar uma Escola Técnica. A empresa também mantém um posto de
saúde que atende as propriedades em torno das fazendas.
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Figura 7: Centro de Ciências do Cacau da MARS Incorporated, Barro Preto – BA
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Figura 8 e 9: Trabalhadores da MARs fazendo a manutenção das áreas de experimentos e elaborando
mudas de cacau no viveiro.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Em setembro de 2010, a empresa apresentou oficialmente uma proposta de projeto aos
produtores rurais do município de Barro Preto com o objetivo de retomar a produtividade do
cultivo do cacau (Figura 9 e 10). O projeto tem duração de quatro anos, apresentando cinco
linhas de atividades, sendo duas consideradas prioritárias para a sua efetivação. A primeira é
aumentar a produtividade do cacau, diagnosticando as áreas que tenham melhores resultados e
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a segunda criar um selo de Certificação pelo Instituto de manejo e Certificação Florestal e
Agrícola – Imaflora14.

Figura 10: Apresentação do Projeto da MARs no Sede do Sindicato dos Patronais do Cacau de Barro
Preto - BA.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

14

O Imaflora é uma organização brasileira sem fins lucrativos, criada em 1995 a fim de promover a conservação
e o uso sustentável dos recursos naturais e gerar benefícios sociais nos setores florestal e agrícola atuando nas
seguintes processos: Certificação socioambiental, Mobilização e qualificação, e politicas de interesses público.
(INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRICOLA, 2011).

104

Figura 11: Debate entre os produtores de cacau. Sindicados dos Patronais do Cacau de Barro Preto – BA.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Em entrevista com o representante da MARs no Brasil, este afirmou que a ideia do projeto é
justamente garantir que o produtor de cacau do município produza com qualidade, retomando
a produtividade. A condição da qualidade das amêndoas é fundamental a fim de atender as
demandas do mercado. A empresa atualmente só compra cacau em líquor, todavia o projeto
futuro é passar a comprar o cacau que apresente uma qualidade certificada, ou seja, até 2020 a
MARs só irá comprar o fruto com selo de certificação, assim como o líquor que também
precisa ter sido extraído de cacau certificado. Segundo esse, no Brasil existem apenas duas
fazendas que possuem o selo de certificação, uma delas é a Vale Juliana pertencente à
Odebrecht. O selo de certificação é justamente a garantia de todas as condições legais de
funcionamento da propriedade e seu sistema produtivo, como por exemplo, possuir
trabalhadores assalariados; permitir segurança no ambiente de trabalho, permitir o uso de
produtos químicos de forma adequada; se os trabalhadores residirem nas propriedades, mantêlos em condições de moradias adequadas; manter a porcentagem de reserva legal nas
propriedades, dentre outros. A ideia segundo o entrevistado é fazer com que Barro Preto se
insira nessa realidade, sendo polo precursor das ações da MARs nesse processo, fortalecendo
assim o seu legado de cidade Cacau Cabruca, o que significa preservar suas florestas e ao
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mesmo tempo plantar cacau de forma sustentável. Portanto, segundo João Luis Leone, a
implementação do projeto é aproveitar a condição que a cultura do cacau se encontra
mundialmente.
O cacau está agora como estava a cultura do milho em 1940, o cacau está agora
como estava a cultura do café em 1900, e hoje se produz muito mais tecnologia do
que antes porque foi pesquisado. Porque foi pesquisado? Porque foi investido em
pesquisa e foi aplicado no campo. Os resultados do campo voltaram para pesquisa e
ai foi fazer mais pesquisa para subir mais um degrau em termos de conhecimento. O
cacau precisa deslanchar. O que tá se fazendo hoje em pesquisa em novas
tecnologias é plantar cacau fora na mata, no semiárido irrigado; no semiárido longe
da floresta, onde não chove, e se não chove precisa irrigar, então condição sene
quanon; põe lá no semiárido e tem que irrigar e não tem doença, então é tudo de
bom, mais tem um custo alto para irrigar. E ele fica longe do porto, ou longe do mar,
ou longe das processadoras e vai produzir, as pessoas vai ter mais tonelada de cacau
que pode dá lucro o que agente não sabe é se esse cacau vai ser aceitado lá em
termo de samora. Então tem que tentar fazer o cacau da aqui da certo pra agente
saber qual a nossa identidade com o cacau. O cacau da África é diferente da Ásia,
que é diferente do Brasil que é diferente da América Central. Agora qual é a
identidade do Brasil? A gente não sabe.

Segundo o responsável pelas elaborações de projetos da Mars no Brasil, a linha de
certificação será de responsabilidade da empresa na condução do projeto. A ideia é formar um
grupo maior de produtores para garantir um pacote com preço mais acessível; aos
participantes cabe apenas seguir as normas para efetivar o selo de certificação nas
propriedades. No projeto de recuperação, foi definido um modelo de até cinco hectares de
terras selecionadas, já que a ideia é de inserir também os agricultores familiares. As outras
linhas respectivas à proposta - e que não é obrigatório serem cumpridas por aqueles
produtores que aderirem ao projeto - é a produção de madeira legalizada, já que o município é
considerado umas das áreas de maiores diversidades de espécie nativas de árvores do mundo,
o que pode diferenciar o cacau que será produzido nessa localidade. Segundo o representante
da elaboração de projetos da MARs aqui no Brasil, as madeiras nativas têm um valor muito
alto. A madeira legalizada, certificada terá um preço muito alto; a empresa irá apoiar esse tipo
de iniciativa, resolvendo assim os problemas ambientais. Outra linha de proposta no projeto,
segundo o representante é a possibilidade também da MARs, facilitar a comercialização de
produtores secundários das propriedades; aqueles produtores que tiverem em suas
propriedades cultivos diferenciados e que tenham interesse em facilitar a comercialização, a
empresa dará o suporte necessário.
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Observa-se que, por traz do discurso da preservação a partir da sustentabilidade, prega-se uma
falsa preservação ambiental que contraditoriamente se materializa na transformação dos
recursos naturais em mercadoria para os lucros capitalistas. Dentro da proposta neoliberal, diz
Conceição (2005), à proposta de sustentabilidade, é criada como alternativa de associar
crescimento econômico pelo equilíbrio entre as condições ecológicas e os valores ambientais,
principalmente com o discurso ideológico da existência do capital humano social e cultural,
porém esquece-se de analisar como as ações do desenvolvimento estão associadas à
transformação tanto do trabalho como da natureza em mercadoria. Para a autora,
O objetivo da produção reifica e alienante alimenta potencialidades produtivas em
realidades destrutivas. A relação homem-natureza é subsumida no poder de gestão
do grupo produtor, vez que se estabelece na economia de exceção, dos inclusos, que
se torna a responsável pela sustentabilidade ecológica no devir do desenvolvimento,
que não se define pela apropriação social, mas pela capacidade de participação e
solidariedade na produção para o mercado. O discurso da sustentabilidade é
veiculado à necessidade do desenvolvimento econômico a partir de recursos in
natura , mediante uma gestão racional da comunidade local (CONCEIÇÃO, 2005, p.
7).

Neste sentido, o discurso ideológico da preservação a partir da logica neoliberal passa a ideia
de que as pequenas reservas existentes no globo estarão alheias ao toque do mercado, ao lucro
capitalista, porém como afirma a autora, “assumir o discurso do desenvolvimento humano a
partir do sistema capitalista é, afirmar a condição determinante da insustentabilidade do
desenvolvimento sustentável” (CONCEIÇÃO, 2005, p.12).
A proposta inicial do projeto é recuperar até cinco hectares de terras plantadas com cacau e o
mínimo dois hectares; a condição para os trabalhos serem conduzidos é que nessa propriedade
haja pelo menos um trabalhador assalariado. Devido ao endividamento dos produtores, a
empresa terá o custo de pagar a esses funcionários durante os quatro anos de realização do
projeto; o produtor terá apenas que ressarcir 50% do investimento no final. Além desse custo
de mão-de-obra, a empresa também se responsabilizará pelos gastos com insumos, porém aos
poucos o produtor terá que se responsabilizar com esses gastos. O produtor deverá estar quite
com as obrigações com o sindicato; aqueles que tiveram mais de um módulo rural terão que
quitar as suas dívidas; se a escolha for a área irrigada, o custo será maior, portanto, terá que se
rever as questões do tamanho da propriedade. De acordo com o presidente do Sindicato dos
Patronais do cacau de Barro Preto, Guilherme Galvão de Oliveira Pinto,
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Quem entrar no projeto vai ter que assinar o compromisso com aquelas
contrapartidas que foram definidas: devolver metade da mão-de-obra em quatro
anos; pagar o consumo do terceiro e do quarto. E principalmente, se ter uma área
maior de 2 ou 5 hectares , que ele se compromete assim que tiver resultados
positivos, nas áreas em que estão sendo beneficiadas, ele se compromete em
aumentar com recursos próprios essas áreas, porque o que nos queremos é o
aumento de produção. E os recursos que estão sendo bancados pela MARs vão
abranger uma quantidade muito pequena em relação aos 10 mil hectares que tem na
região. Todos nos queremos voltar a produzir 50, 40, 60 arrobas por hectares,
crescer, voltar a produzir. (...) Hoje nos temos proprietários que tem dinheiro
limitado, produzindo 50, 60 arrobas por hectare, grandes proprietário, médios
proprietários. O que esta faltando basicamente na região de Barro Preto. É preferível
que você invista em uma área pequena, porque vai dá resultado, e você vai ampliar
as suas áreas, porque vai funcionar, é o que a MARs quer. Hoje temos tecnologias,
terá clonagem, adensamento, a CEPLAC irá direcionar isso, então temos
capacidade. A CEPLAC vai fazer o diagnóstico das áreas e verificar quais áreas vão
ser feitas essas pequenas intervenções.

Para o presidente do Sindicato, haverá uma equipe técnica conduzida pela CEPLAC que irá
determinar os trabalhos a serem realizados nas propriedades como, por exemplo, as escolhas
de clones, as plantações de mudas, a análise do solo, a fim de verificar qual a melhor área a se
fazer os experimentos. Para esse, outra questão que para a MARs é fundamental é que as
propriedades que estarão vinculadas ao sistema de recuperação estejam abertas para visitações
periódicas das comunidades; a ideia é facilitar aulas de campo nessas áreas de demonstração e
mostrar aos outros municípios que têm o cacau Cabruca que esse sistema é viável.
Segundo o Engenheiro Agrônomo coordenador de serviços e planejamento e coordenador do
núcleo de comunicação da CEPLAC, as expectativas de implementação do projeto são
positivas e a instituição, junto à empresa MARs, assim como com o Sindicato dos Patronais
do Cacau, estarão à disposição para conduzir todo o aparato tecnológico que a instituição
possui, desde a extensão transferindo pesquisas, realizando o diagnóstico técnico das
propriedades, treinamento de mão-de-obra, dentre outros.
Nós temos certeza enquanto técnicos da CEPLAC que a tecnologia que tá ai
disponível hoje, ela é existente, é capaz de levar a produtividade acima de 100
arrobas, 200 arrobas, que certamente será resultados positivos. A CEPLAC, certo, já
tem parceria no campo das ciências com a empresa MARs e onde desenvolve alguns
projetos inclusive, projeto de exploração de cacau, de sistemas agroflorestais, dentro
da própria fazenda da Almirante cacau. O Sindicato por si só, é parceiro da Ceplac,
porque é os que defende os interesses de todos os produtores. Eu acho que o que esta
sendo formatado, e o que esta sendo proposto aqui, é uma oportunidade de mostrar
uma viabilizada, certo, de cacau. Embora não seja proposto para todo o município,
mais tenho certeza que os resultados podem permitir facilitar esse rendimento desse
projeto, ampliando para outros proprietários, buscar recursos do governo e justificar
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esse lado positivo do projeto. O que nos queremos dizer é que nossa participação é
abrir as portas para colocar todo o conhecimento a disposição desse projeto.

Como pode ser observado, embora as políticas de recuperação da lavoura cacaueira não
tenham tido resultados significativos em termos de produtividade uma vez que ao longo dos
23 anos de convivência com o vírus da vassoura-de-bruxa as ações a curto prazo elaboradora
pela parceria Estado-Capital, tiveram resultados que não abarcaram a totalidade da
ambrangencia dos efeitos do vírus na monocultura cacaueira. A CEPLAC ainda possui um
aparato tecnológico, hoje com níveis de produtividade muito maiores, a fim de proporcionar
aos projetos do capital resultados futuros significativos. A iniciativa da multinacional MARs
Incorporation, em propor um projeto de recuperação da lavoura cacaueira a partir desse

pacote tecnológico é o início de uma nova lógica produtiva da cacauicultura baiana e do
Brasil. Claro que os benefícios futuros para a empresa serão garantidos; se a longo ou a curto
prazo, a certeza é que dentro da lógica de produzir cacau de qualidade (certificado), essa
produção irá atender as demandas de suas filiais espalhadas pelo mundo, inserindo-a numa
nova posição no mercado de fabricação de chocolates.
Contraditoriamente, o uso do espaço agrário de Barro Preto como precursor dessa estratégia
global de inserção do país numa nova lógica de produtividade do cacau não trarão ganhos
significativos para a classe trabalhadora do campo. O discurso de garantir renda ao produtor
significa garantir uma maior extração de renda da terra, de lucro capitalista, concretizado,
mais uma vez, numa apropriação desigual dos resultados da produção. Além disso, nas
próprias falas dos representantes do capital, o que está sendo feito é tornar possível a garantia
de retomada dos rendimentos dos produtores, inserir o país no mercado mundial e torná-lo
referência na produção de cacau. Essa viabilidade se fortalece com as novas alternativas de se
produzir cacau em área de semiárido, por exemplo, o que anteriormente era considerado
impossível. Os exemplos das pesquisas, segundo o representante do Centro de Ciência do
Cacau da empresa, deixam claro que, apesar dessa alternativa requerer uma maior quantidade
de capitais, os rendimentos com os lucros serão muito maiores, já que a proliferação de
doenças é menor nessas áreas. Portanto, o projeto apresentado revela como as reservas
espaciais para o capital sempre permanece viva para que em momentos estratégico tenha
retornos lucrativos para garantir sua reprodução ampliada.
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4.1.2 De trabalhadores do campo a sujeitos supérfluos: as novas formas de trabalho

O projeto apresentado de recuperação da lavoura cacaueira no município de Barro Preto,
tendo como principal investidor a MARs inicia sua prática em setembro desse ano. A
proposta apresentada, (que não se restringe apenas ao município estudado, mas toda lógica
produtiva de cacau no Brasil e no mundo) revela quais as novas políticas definidas no
território para garantir as modificações necessárias da inserção do Brasil à produção mundial
de cacau, e como, a parceria Estado e capital torna-se estratégica para garantir a nova lógica
de acumulação de capital nesse território.
No espaço agrário, observou-se que as relações de trabalho terão como principal característica
as formas de assalariamento, assim como um número significativo de relações de parcerias.
Com as perdas advindas das primeiras políticas de recuperação da lavoura cacaueira as
dívidas dos produtores aumentaram, continuam não empregando trabalhadores em suas
propriedades, e se ainda empregam, permanece com um número reduzido.
Nesta circunstância é interessante criar o sistema de parceria; além de não se preocuparem
com os investimentos na produção e não empregarem mão-de-obra fica a cargo do parceiro,
ou meeiro, fazerem o papel de investidor, tomando empréstimos (já que estes não estão
endividados com o sistema de crédito), por exemplo, realizando contratos de trabalho, e no
final entregar o cacau seco e dividir o resultado da produção em 50% (Figura 12, 13 e 14).
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Figura 11: Trabalhador Assalariado.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Figura 12: Trabalhador assalariado na barcaça realizando o processo de secagem das amêndoas do
Cacau.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.
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Figura 13: Trabalhador Meeiro.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

A realidade do sistema de parceria, segundo o presidente do Sindicato dos trabalhadores
Rurais de Barro Preto, é de submissão total do trabalhador ao patrão; além de perder os
direitos trabalhistas estabelecidas nesse tipo de relação de trabalho, os parceiros se veem na
condição de patrão e não de trabalhador. De acordo com o presidente, essa relação do sistema
de meia pode ser considerada como escrava; os trabalhadores não se preocupam com os seus
direitos e o mais grave não vêem no Sindicato a possibilidade de superar os problemas
enfrentados, além do endividamento por parte de alguns parceiros que tomam empréstimos no
banco e não têm como pagar. Segundo ele, o grande problema enfrentado pelos trabalhadores
é o sistema de meia. Nas propriedades existentes o que prevalece é o sistema de meia. O
trabalhador, ao invés de ter os resultados da produção para o seu benefício, é explorado e
escravizado, além de não ter o suporte do sindicato para garantir os seus direitos trabalhistas.
Segundo o presidente do Sindicato,
- Algum fazendeiro que tem três, quatro trabalhador o resto é tudo meeiro, passou
tudo meeiro. Quem tinha 40 trabalhador passou a botá cinco, seis meeiro e pronto, é
a família que vai trabalha aí, não tem o patrão, só faz receber o cacau seco sem
despesa nenhuma. Fica como escravo, (...) porque se desse pro patrão beneficiar o
cacau e ter lucro ele não ia dá de meia, ele só tá dando de meia porque dá prejuízo,
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então ele bota. Ai o trabalhador vai se acabar na roça sem direito nem o salário
mínimo (...), deles que joga a família dentro e a vez que não alcança o salário.
Porque uma, que cacau é só seis meses de produção, e seis meses que aquele
trabalhador fica parado beneficiando a roça do fazendeiro, de graça. Então, é uma
parte escrava que existe na região. Ajuda, ajuda, mas que se existe uma parte escrava
através do fazendeiro existe, porque o trabalhador não tem proteção nenhuma por
parte do fazendeiro, e o sindicato procura a defender o trabalhador, mas o
trabalhador também não procura o sindicato pra procurar o seus direitos, ai agente
fica aqui só esperando.

Para o presidente, a condição de parceria ao mesmo tempo em que provoca uma
desmobilização por parte dos trabalhadores acarreta a submissão completa destes ao patrão.
Dos trabalhadores entrevistados, apenas 17% são sindicalizados, como mostra o Gráfico 5.
Segundo o presidente, apesar desse sistema de trabalho possuir direitos legais entre as partes,
o trabalhador fica aprisionado as condições precárias de trabalho, ele não se observa mais na
condição de trabalhador. A crise na região e consequentemente o desemprego fizeram o
trabalhador ficar desacreditado; teme-se qualquer manifestação que coloquem em risco a
relação que este mantém com o patrão, pois esta é a única condição de garantir sua
sobrevivência.
- não existe praticamente patrão mais, desde que passou a meeiro, o trabalhador está
perdendo os direitos trabalhistas e o direito de aposentadoria não tem como
arrecadar o INSS (...), através da crise do cacau os patrão começou a botar o
trabalhador como meeiro, para não indenizar trabalhador, o fracasso da região toda
foi essa aqui, e o sindicato também, porque quando existia trabalhador os
trabalhador corria atrás do sindicato pra procurar seus direitos (...).
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Gráfico 5: Participação dos trabalhadores rurais no Sindicato
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organizadora: SOUZA, Dayse Maria.

Pode-se observar que, com a crise na monocultura, as relações de trabalho se tornam mais
precárias. Com a presença das relações de parcerias, ou meia, por exemplo - embora esteja
voltada para a lógica da divisão dos resultados da produção entre patrão e empregado -, o
trabalhador precisa de dedicação ampliada para se ter uma colheita que garanta sanar a sua
fome (o que muitas vezes se torna instável, já que pouco se consegue com os resultados da
produção de uma colheita), além dos empréstimos concedidos via bancos para investir na
produção que o matêm aprisionado. Segundo o Sindicato dos trabalhadores Rurais de Barro
Preto, a maioria das relações de trabalho pelo sistema de parceria existentes no campo não
possuem contrato legalmente estabelecido entre proprietários e parceiros; a parceria é
estabelecida sem nenhuma garantia de o trabalhador exigir os seus direitos trabalhistas, o que
torna esse tipo de trabalho ainda mais precário. Nos poucos casos que se tem contrato, o
proprietário aproveita as condições do parceiro por não estar em dívida com os bancos e
utiliza seu nome para conseguir os empréstimos.
De acordo com Oliveira (2008), atualmente o processo de desenvolvimento capitalista no
campo, ao mesmo tempo em que possibilita uma acentuada apropriação da renda capitalista
da terra, subordina e apropria-se a renda da terra produzida pelos camponeses:
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Esse processo está igualmente marcado pela industrialização da agricultura, ou seja,
o desenvolvimento da agricultura tipicamente capitalista abriu aos proprietários de
terras e aos capitalista-proprietário de terra a possibilidade histórica da apropriação
da renda capitalista da terra, provocando uma intensificação na concentração da
estrutura fundiária brasileira (...). Porém este processo está também,
contraditoriamente, marcado pela expansão da agricultura camponesa, onde o capital
monopolista desenvolveu liames para subordinar e apropriar a renda da terra
produzida pelos camponeses, transformando-a em capital (OLIVEIRA, 2008, p.
468).

As relações de trabalho não assalariadas tornam-se estratégias para o capital se reproduzir.
Esse movimento se evidencia quando o dono da terra deixa de investir na sua propriedade
(nesse caso através do processo de arrendamento, parceria, meia, etc.) passando à
responsabilidade de cultivar determinado cultivo, como por exemplo, o cacau ao trabalhador.
Este faz todo o trabalho: cuidar da propriedade e fazer investimento. No final da colheita, o
resultado é dividido entre o proprietário e o trabalhador. Nesse caso, os donos das terras se
encontram em uma situação favorável, já que parte da renda auferida pela força de trabalho é
destinada diretamente a ele; o camponês ou o trabalhador assalariado é transformado em
mercadoria, em força de trabalho para o capital.
Consequentemente, o que se percebe é que o capital, ao se reproduzir, utiliza-se do trabalho
familiar camponês, para garantir seu lucro: o camponês, ao trabalhar para os proprietários e
capitalistas (ora em suas terras, ora nas terras do patrão), tem o valor da sua força de trabalho
transformado em mercadoria e logo em seguida em dinheiro, ou seja, os “próprios capitalistas
se utilizam de relações de trabalho familiar, para não ter que investir, na contratação de mãode-obra assalariada, uma parte do seu capital” (OLIVEIRA, 1998, p. 11).
Para Conceição (1991), a pequena produção familiar é uma forma de capitalização da
agricultura, como transferência permanente do valor e como ajustamento da demanda
estacional da força de trabalho. Observa-se que a relação de trabalho no sistema de parceria
evidenciada após o processo de crise da monocultura torna-se fundamental para que os
proprietários garantam o domínio da terra (criando condições de auferir a renda da terra) e
consequentemente a exploração da força de trabalho de trabalhadores e camponeses, de forma
cada vez mais precarizada.
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Este processo, segundo Martins (1981), significa a sujeição da renda da terra ao capital,
compreendida a partir das possiblidades criadas pelo proprietário para fazer a terra produzir
sem fazer investimentos com o trabalhador assalariado, sem gastar nenhum recurso.
Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha sem o
recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu trabalho e o da sua
família, ao mesmo tempo em que cresce a sua dependência em relação ao capital, o
que temos não é a sujeição formal ao capital. O que esta relação nos indica é outra
coisa, bem distinta: estamos diante da sujeição da renda da terra ao capital
(MARTINS, 1981, p. 175).

No campo brasileiro, os tipos de relações não capitalistas de produção vêm se expandindo
consideravelmente. Historicamente, esse processo assume corpo, através do avanço da
industrialização e consequentemente do crescimento urbano, consolidando assim o trabalho
assalariado capitalista no campo e possibilitando outras formas do trabalho familiar
camponês. Segundo dados elaborados por Oliveira (1998), essa realidade pode ser analisada
através dos números de estabelecimentos segundo a condição do produtor, por exemplo: entre
1970 e 1985, ocorreu o aumento do número absoluto de posseiros de 811.367 para 1.054.542,
crescendo, pois, mais de 30% em termos globais no Brasil. Crescimento menor que os
posseiros foi apresentado entre os parceiros. Os estabelecimentos controlados por parceiros
cresceram entre 1970 e 1985, em termos absolutos cerca de 20%, passando de 380.191 para
455.813.
Essa forma de consolidação do capital no campo brasileiro representa, por outro lado, o
aumento da luta pela garantia do trabalho camponês, não apenas pelos posseiros, mas,
sobretudo, através dos movimentos de luta pela terra, ambos combatendo veemente a
tendência da proletarização e reivindicando a terra como reprodução de sua existência. O
processo de expropriação da terra não atua, portanto, de forma absoluta, o crescimento da luta
pela terra através de posseiros revela que “um quinto dos produtores do campo está em luta
aberta pela garantia da posse da terra como meio de reprodução necessária e fundamental ao
trabalho camponês” (OLIVEIRA, 1998, p. 11).
Outro dado discutido por Oliveira (1998) é sobre o crescimento contraditório do trabalho
familiar e do trabalho camponês no campo brasileiro. Verifica-se nesse processo o aumento e
o predomínio quase que absoluto do trabalho assalariado (permanente ou temporário) nos
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estabelecimentos agrícolas com mais de 1.000 ha. Inversamente, nesse processo, tem-se o
aumento e o predomínio majoritário do trabalho familiar camponês nos estabelecimentos com
área inferior a 100 ha.
Segundo o autor, os dados dos Censos Agropecuários de 1970, 1975, 1980 e 1985 revelaram
de forma clara este desenvolvimento contraditório. Em 1970, o número total do pessoal
ocupado no campo de origem familiar representava cerca de 15 milhões de pessoas, ou seja,
85 % do total. Já em 1980, ocorreu uma queda em números absolutos, passando para pouco
mais de 16 milhões, o que representava, portanto 77% do total. Entretanto, em 1985, esse
contingente voltou a crescer em termos absolutos, alcançando cerca de 18,5 milhões, ou seja,
78,5% do total. Já os dados referentes ao trabalho assalariado apresentam um quadro um
pouco diferente. Em 1970, o contingente de trabalhadores assalariados no campo era de 2,7
milhões de pessoal, ou seja, 15% do total. Em 1975, subiu para 3,2 milhões de trabalhadores,
ou 16% do total. Em 1980, estes trabalhadores representavam 5 milhões, ou 23% do total. Em
1985, porém, esse contingente não apresentou crescimento continuado, pois, a somar 5
milhões de trabalhadores, o que equivale a dizer que sua participação percentual baixou para
21,5% do total.
Quanto à participação do trabalho familiar e assalariado nos estabelecimentos por estratos de
área, tínhamos em 1985 a presença significativa de 88% de trabalho familiar nos
estabelecimentos com menos de 100 ha, contra 12% de trabalhadores assalariados. Enquanto
isso, nos estabelecimentos com mais de 1.000 há, o trabalho assalariado é dominante,
respondendo por 80% do pessoal ocupado.
A análise dos dados reforça o desenvolvimento contraditório e desigual do capital no campo
brasileiro, onde ao mesmo tempo em que se tem uma ampliação do trabalho assalariado
amplia-se igual e contraditoriamente o domínio do trabalho camponês. Este, ao mesmo tempo
em que se fortalece, através dos movimentos contra a expropriação capitalista, nos espaços de
sua realização, também é sujeitado a se submeter a outras formas de trabalho, o trabalho
imposto pelo capital.
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Dessa forma, a apropriação da terra pelo capital se sustenta na expropriação dos camponeses –
ou na tentativa de transformá-lo em “agricultor familiar” completamente inserido à lógica do
capital - no processo de exploração do trabalho pelo capital, na transformação do fruto do seu
trabalho em mercadoria, em valor de troca. Há também nesse momento um processo de
expulsão dos trabalhadores do campo para a cidade: o trabalhador ou/o camponês sem o
direito de se realizar na terra ou no trabalho são sujeitos a migrarem para outros espaços a fim
de garantir as condições de sobrevivência, sua e de sua família, através da busca da vende da
sua força de trabalho, ou ainda se agregar aos movimentos sociais com a esperança de se
realização na conquista de sua terra e/ou de seu trabalho.
Em pesquisa de campo, observou-se que, embora a condição dos trabalhadores represente um
número maior de assalariados com um percentual de 46% dos entrevistados, como mostra o
Gráfico 6, o sistema de meia torna-se também representativo, alçando 37% do total; o restante
varia entre proprietários e diaristas. Por outro lado, permitiu-se observar que o sistema de
assalariamento existente nas propriedades é apenas a garantia de o proprietário manter as suas
propriedades em “funcionamento”; o resto dos trabalhadores contratados se resume ao sistema
de meia, além do número reduzido de 3% de trabalhadores no sistema de diária.
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Gráfico 6: Condição na terra dos Trabalhadores.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

O sistema de meia e/ou de parceria se define em uma mão-de-obra precarizada, em que os
trabalhadores além de perderem seus direitos trabalhistas praticam extensas horas de trabalho.
Nas falas dos trabalhadores, a condição de meia se materializa da seguinte forma:
- A roça de meia é só pra gente não ficar parado
- As roças meia a gente paga para colher, não tem dinheiro suficiente, não
tem dinheiro suficiente nem pra alimentação, os trabalhadores neste período que
nois vamos passado ai não dava nem para se alimenta nem pra fazer uma reserva.
- Para mim o sistema de meia não é bom porque é mais problema para mim

Apesar de haver uma insatisfação por parte dos trabalhadores que praticam essa forma de
trabalho, muitos afirmaram que, não têm outra opção para viver, ainda que os resultados da
produção em sua grande maioria não garantam condições de vida satisfatória. Aqueles que
permanecem no campo, por mais que as condições de trabalho sejam precárias como, por
exemplo, a responsabilidade de um meeiro manter uma propriedade que chega a 2 mil
hectares de terra, torna-se única alternativa face ao desemprego no campo e na cidade.
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As formas de trabalho, portanto, variam entre trabalhadores assalariados, meeiros e/ou
parceiros e diaristas. Entre os trabalhadores entrevistados, 94% são homens, a maioria possui
a idade que varia entre 34 a 61 anos, como mostra o Gráfico 7.

Gráfico 7: Faixa Etária dos Trabalhadores
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

Do total dos trabalhadores entrevistados, 91% dizem viver apenas do trabalho no campo; os
que apresentam renda complementar, esse adicional chega pela aposentaria, representando 9%
do total. Os que recebem beneficiamento do governo representam 47% dos entrevistados,
garantidos a partir do programa Bolsa Família do Governo Federal, como pode ser observado
no Gráfico 8.
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Gráfico 8: Trabalhadores que recebem recursos do governo.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organizadora: SOUZA, Dayse Maria.

Quando perguntamos qual a renda mensal de cada trabalhador no final do mês, afirma-se que
não é possível estabelecer um número exato, devido à variação da produtividade durante a
época do temporão (período em que a safra é menor e se estabelece entre o mês de março até
agosto e, de abril a setembro; essa variação de período de safra depende das condições
estabelecidas nos cuidados com a lavoura). As implicações com a permanência da vassourade-bruxa, além dos poucos investimentos que são realizados nas lavouras, principalmente em
mão-de-obra, torna a situação mais difícil. A colheita é feita durante seis meses do ano; o
período de novembro a maio é definido como “paradeiro” 15; nesse período de acordo com os
entrevistados a situação fica mais difícil para o trabalhador, a safra muitos vezes é pequena e
não é possível garantir a reserva para o período de paradeiro. Segundo o trabalhador
assalariado de 58 anos, natural da cidade de Itajuípe e que reside em Barro Preto há 34 anos,
- de novembro a maio, não tem cacau, e ai (...) é que os trabalhadores fica na mão de
Deus, é assim... é um dia acha um trabalho... e como eu acabei de relatar a pouco
estante fecha o mercado de trabalho, fecha porque o proprietário não tem dinheiro
para trabalhar é hora de trabalhar na lavora não é porque terminou a safra... (...)
mais a safra é tão pequena que não faz reserva, não dar para fazer reserva para
15

Dependendo do tamanho da tarefa de terra, o paradeiro significa o momento de pouco trabalho, nesse período
de novembro a maio, geralmente se realiza apenas o processo de roçagem.
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aguentar o paradeiro (...) então a crise continua e novembro em diante, e o
trabalhador vai continua com a cara para cima, trabalha uma semana aqui outra não
(...). Muitas vezes agente arruma um trabalho em Itabuna em Ilhéus (...) o que achar
se achar na zona de Itabuna na área de roça, agente vai trabalha lá um período, o que
não acha na roça agente acha no comércio, arruma de ajudante de pedreiro, e na
fabrica que pegar muita gente.

Aqueles que não encontram trabalho no campo tendem a migrarem para outras cidades ou
outros estados, a exemplo de São Paulo, Mato Grosso, Salvador, Porto Seguro, e de forma
mais significativa para o município de Itapetinga, localizado na região Sudoeste da Bahia, a
fim de conseguirem emprego na fábrica de Calçados Vulcabrás-Azaléia instalada na cidade
desde o ano de 1998.
Os resultados da pesquisa revelaram que a migração interna dos trabalhadores do cacau
sempre foi presente. Esse tipo de lavoura apresenta um processo de manutenção 16 que requer
grande quantidade de mão-de-obra; há necessidade de roçagem contínua, já que a safra ocorre
durante todo o ano, em maior ou menor proporção. As formas de trabalho variam entre
trabalhador assalariado, empreiteiro, diarista, arrendatário, meeiro e/ou parceiro. Para o
trabalhador entrevistado, a única condição de sobreviver melhor é ser andarilho. A garantia de
ser um andante diminui as dificuldades de conduzir a vida daqueles que se consideram
esquecidos.
- Uma pessoa esquecida o trabalhador... Se o presidente da republica, os governantes
não abri os olhos... Vai chegar o tempo minha irmã de aumentar o número... Os
número tão crescendo não tão? Tão crescendo os números. Então o que eu quero te
dizer do trabalhador experiente que anda muito. Eu conheço... tem gente com 40
anos e não tem uma casa para morar. Por quê? Porque não tinha experiência, fez
muito tempo nas propriedade e os patrãos não pode nem pagar quando chegou a
vassoura-de-bruxa. Não pode pagar os tempo e se perdeu.. E aqueles experientes
tem o seu barraquinho para morar, não conseguiu muito não, mais o pouco que ele
conseguiu, ele fez sua casinha para mora (...).
- Agora eu te pergunto: a terra não dá não? Dá. Nós temos uma riqueza aqui em
cima? Temos. Essa terra é uma terra rica essa Bahia. Mais nos falta capital pra
investir, nós falta terra pra trabalhar, que esta terra esta tudo presa. Nem os
fazendeiros trabalha e nem deixa ninguém trabalhar. Eles não trabalha porque não
tem dinheiro né. Já deve. O governo não vai mais financiar mais, emprestar
dinheiro a eles. E falta terra para os trabalhadores trabalhar pra planta para criar.
- A riqueza tá ai agora é nois plantá, sem plantar é que nos não tem nada, é por isso
que ta essa pobreza... Mas se agente tive um pedaço de terra,e for trabalhá na
16

De acordo com o Centro de Estudos e Ação Social da Bahia, a manutenção se dá através da roçagem, do
período de desbrota e poda, do combate às pragas, as doenças que se apresentam nos cacaueiros sendo
necessários aplicação de inseticidas.
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agricultura você pode prantá a laranja de umbigo, você pode prantá o coco, você
pode prantá a acerola, você pode prantá a graviola, a banana, tudo em fim, que
transforma é a riqueza da terra... pra mim só falta a terra.

A condição de ser andarilho nada mais é do que garantir a necessidade do capital. Como
afirma Conceição (2007), “a perda dos direitos trabalhistas e o crescente desemprego
favorecem a desrealização do ser na condição de sujeitos assujeitados ao capital, aceitando
qualquer tipo de contrato precarizado, parcial, temporário, submetendo-se à racionalidade do
capital e à logica do mercado” (CONCEIÇÃO, 2007, p. 95). Ao não possuir a terra para
plantar, esses trabalhadores, mesmo na condição de assalariados ou de meeiros, permanecem
reafirmando a sua condição camponesa de realização na terra, mesmo tornando supérfluos não
perdem a esperança de se realizar a conquista de um pedaço de terra. Para eles, sem a terra
não é possível viver; quando a terra não é produzida, aumenta-se a pobreza, a miséria, e com
ela a condição de andante.
Os resultados da pesquisa apontou que, dos trabalhadores entrevistados, 40% dizem já ter
possuido um pedaço de terra, como mostra o Gráfico 9. Grande parte foi conquistada a partir
de herança, mas o que é produzido não é suficiente para garantir a sobrevivência da família,
precisando assim de renda completar, como por exemplo, aposentadoria, da bolsa família ou
trabalhar em outras propriedades. Porém, observou-se que, com o agravamento da crise
alguns tiveram que se desfazer das terras.
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Gráfico 9: Trabalhadores que ja tiveram terra.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organizadora: SOUZA, Dayse Maria.

Nas falas dos trabalhadores o significado da terra se expressa da seguinte forma:
- É a morada da família porque ninguém gosta de rua.
- A terra garante a nossa sobrevivência.
- A terra é vida, a gente colhe a gente vive.
- A terra é nossa vida, o que agente planta agente colhe. A terra é importante em
tudo na nossa vida, é pra produzir, é pra criar, é pra reserva, é pra tudo a terra é
importante. Porque nos tem como saber produzir com a terra, a terra é muito
importante. Agente planta uma banana ela dá. Se agente planta uma jaca ela da,
planta um cacau, planta uma laranja ela dá. Pra família a terra é mais importante
ainda. Porque é importante, porque um homem com três hectares de terra ele vive
com a família. (...).
- Importância muito grande. É o meio de vida para viver. Importante para a vida.
- A terra é tudo para mim.

Segundo Souza (2008c), a luta pela terra vem crescendo ao longo dos anos no Litoral Sul da
Bahia. No município de Barro Preto, a maior ocupação foi realizada em 2003 na fazenda
Brasil, liderada pela Federação dos Agricultores do Brasil. As famílias ocupadas não se
tinham origem na idade, mais agregavam trabalhadores vindo de Ilhéus, Ubaitaba, Aurelino
Leal, Almadina, Coaraci, Gongogi, dentre outras (Figuras 14 e 15).
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Figura 15: Barcaças ocupadas pelos assentados no ano de 2008.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2008.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Figura 16: Trabalhador Assentado.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.
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Segundo o presidente dos Trabalhadores Rurais de Barro Preto, o Assentamento Brasil se
estabelece em 2006, existindo 50 famílias assentadas, sendo 43 do município de Barro Preto.
O assentamento ao longo dos anos vem travando outras lutas a fim de garantir a vida dos
assentados; a mais recente conquista foi a aprovação de construção de casas para as famílias
que se encontravam em baixo das barcaças, com barracas de lonas já que as casas existentes
na propriedades não eram suficientes para atender a demanda (Figura 16).

Figura 17: Assentamento Brasil, Barro Preto – BA.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Considerada a região com maior número de movimentos, organizações, instituições atuando
no campo, segundo Mitidiero Júnior (2005) com base em dados da CPT, o Nordeste foi a
região que apresentou os maiores números de ocupações entre os anos de 1995 a 1999. Na
Bahia, especificamente, são 11 movimentos/organizações atuando na luta pela terra, contendo
144 ocupações neste período, além de ser caracterizada como o estado de menor distribuição
de terras do país (MITIDIERO JÚNIOR, 2005, p. 39). No caso da região Sul da Bahia, a
expulsão de milhares de trabalhadores do campo se acentuou no final da década de 1980, com
a crise da produção de cacau, e as novas investidas do capital, levou trabalhadores e
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camponesas a encontrarem nos movimentos de luta pela terra a possibilidade da superação da
condição de pobreza imposta pelos projetos do capital.
Segundo Freitas (2009), o Litoral Sul da Bahia apresenta uma ampliação de organização de
movimentos de luta pela terra, sobretudo, a partir dos anos 1990. Hoje possui a maior
quantidade de acampamentos e projetos de assentamentos de reforma agrária na Bahia. A
partir dos dados do Geografar 17 elaborados no ano de 2009, a autora afirma que existem na
Bahia 348 acampamentos com 36,730 famílias acampadas e 468 projetos de assentamento de
reforma agrária, 744 famílias assentadas. No Litoral sul da Bahia, os 64 acampamentos
existentes comportam 4.538 famílias e os 65 assentamentos 2.686 famílias.
Embora haja uma ascensão dos movimentos de luta pela terra na região do Litoral Sul da
Bahia, a estrutura fundiária não sofreu grandes alterações. De acordo com Freitas (2009), em
2006 verificou-se que 65 dos estabelecimentos existentes, são definidos pela agricultura
familiar mas abrange 17,33% da área total; enquanto 34 % são de agricultura empresarial
representando 82,67% da área total, como mostra a Tabela 2.
Tabela 2
Territorio Litoral Sul da Bahia – Agricultura Familiar, 2006
Nº Estabelecimentos

%

Área (ha)

%

Agicultura Familiar

13. 929

65,86

203,757

17,33

Agricultura Não Familiar

7. 221

34,14

971,891

82,67

Fonte: FREITAS, 2009. IBGE, Censo Agropecuário de 2006.
Elaboração: Projeto Geografar, 2009.
Adaptação: SOUZA, Dayse Maria.

A condição legal das terras também explicita a apropriação capitalista do espaço, prevalendo
a propriedade privada sobre as mesmas com 88,44% dos estabelecimentos e abrangendo
94,84% da área total. Um dado interessante a ser observado a partir da análise da autora no
O Projeto Integrado de Pesquisa “A Geografia dos Assentamentos na Área Rural” – Projeto Geografar da
Universidade Federal da Bahia, coordenado pela professora Guiomar Inez Germani, existe desde agosto de 1996,
tendo como principal proposta discutir o processo de apropriação/produção/organização do espaço geográfico no
campo baiano, a partir da correlação de forças dos distintos interesses dos agentes hegemônicos do capital, do
Estado e das organizações e movimentos sociais de luta pela/na terra, assim como das diferentes espacialidade e
territorialidades que emergem ao longo deste processo (Projeto Geografar – www.geografar.ufba.br).
17
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que corresponde à legalidade da terra é que 3,05% dos estabelecimentos estão na condição de
parceria e correspondem a 1,9% da área total, como mostra a Tabela 3.
Tabela 3
Território Litoral Sul da Bahia – Condição Legal das Terras, 2006
Estabelecimentos

%

Área (ha)

%

Próprias

18. 296

88,14

1.107.735

95,01

Parceria

63

3,05

22.096

1,9

Arrendadas

369

1,77

9.414

0,81

Ocupadas

588

2,82

8.715

0,75

Sem titulação definida

874

4,22

17.866

1,53

Fonte: FREITAS, 2009. IBGE, Censo Agropecuário de 2006.
Elaboração: Projeto Geografar, 2009.
Adaptação: SOUZA, Dayse Maria.

É necessário apontar a partir dos números apresentados que as relações de parcerias têm se
acentuado durante período de queda na produção, Barro Preto é um exemplo, porém, é
interessante observar que oficialmente esse número não corresponde à totalidade das relações
existentes. Na realidade estudada, o que prevalece é o processo de irregularidades no contrato
de trabalho, o que acarreta uma maior submissão do trabalho ao capital, tornando as relações
de trabalho mais precarizada, em que os trabalhadores além de praticar extensas horas de
trabalho, tira-lhe a possibilidade das garantia de direitos trabalhistas. O capital de forma
perversa cria a ideia do “trabalhador parceiro” que nada mais é do que a garantia de uma
maior exploração do trabalhado.
A análise da concentração fundiária no Litoral Sul a partir do índice de Gini, permitiu
segundo Freitas (2009), compreender como historicamente a concentração fundiária se
estabelece na região ao longo do tempo histórico.
Com o agravamento da crise produtiva, apenas os grandes proprietários rurais vêm
tendo as condições materiais necessárias para a diversificação da base produtiva
local ou conservação da propriedade da terra como reserva de valor. Os pequenos e
médios proprietários, em sua grande maioria endividados, abandonaram ou
venderam as suas terras para os grandes proprietários e grupos empreendedores da
indústria madeireira e do turismo haja vista as ações desenvolvidas pelo Estado no
sentido de reestruturação econômica do Território no contexto da mundialização do
capital.
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(...) Apesar da crise produtiva da cacauicultura que perdura com repercussões
espaciais estruturais até os dias atuais, a terra continua sendo um elemento definidor
das relações desiguais de poder entre as classes sociais no Território Litoral Sul da
Bahia. As conquistas territoriais dos camponeses e dos trabalhadores rurais
decorreram da organização política em movimentos sociais de luta pela terra que se
espacializaram na geografia desigual e combinada do desenvolvimento capitalista.
(FREITAS, 2009, p. 135-138).

Segundo dados do Geografar (2004), entre os anos de 1970 até 1985, houve uma diminuição
da concentração fundiária na microrregião cacaueira como mostra o Gráfico 10. Porém,
conforme Freitas (2009), a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2006, o índice de Gini
na região apresentou uma alteração, passando de “muito forte e absoluta”, para uma
concentração de “media a forte” e “forte a muito forte”, embora a concentração fundiária
permanecesse de forma desigual sendo apropriada por grandes empresários capitalistas,
concentrando 82,67% dos estabelecimentos existentes.

Gráfico 10: Evolução do Índice de Gini do Estado da Bahia, 1970 a 1985/
Microrregião Cacaueira
Fonte: IBGE; Projeto Geografar, 2004.
Adaptação: SOUZA, Dayse Maria.

Em Barro Preto, como mostra o Gráfico 11, as alterações no índice de concentração fundiária
não são tão significativas. Apesar da presença dos movimentos de luta pela terra (embora não
tão significativo, já que existe apenas um assentamento no município). De acordo com os
resultados da pesquisa, dos trabalhadores entrevistados, 17% estão engajados a partir de
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Associações a fim de garantirem a compra da terra, através da Reforma Agraria de Mercado –
RAM, como mostra o Gráfico 12.

Gráfico 11: Evolução do Índice de Gini, 1970 a 2006, Barro Preto/BA
Fonte: IBGE; Projeto Geografar.
Adaptação: SOUZA, Dayse Maria.]

Gráfico 12: Participação dos trabalhadores no Movimento na compra de Terras a partir da Reforma
Agraria de Mercado.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organizadora: SOUZA, Dayse Maria.

130

Ramos (2008) analisando o processo de Reforma Agraria de mercado (RAM) no estado de
Sergipe, traz reflexões sobre como se estabelece esse tipo de politicas de distribuição de terras
e como esta se confronta com a Reforma Agraria (RA) reivindicada pelos movimentos de luta
pela terra no Brasil. Afirma que o formato da reforma agraria de mercado significa a
possiblidade concreta de “pacificar” dos movimentos de luta pela terra, a partir da cooptação
dos diferentes movimentos camponeses, além de promover a realização da renda da terra em
favor dos latifundiários, em favor do próprio capital.
A reforma agrária de mercado é baseada pelo sistema de compra e venda de terras a partir de
créditos bancários, através de Associações formadas pelos trabalhadores rurais. Segundo
Ramos (2008), sua formação é fomentada pelos sindicatos dos trabalhadores rurais, gestores
públicos, dentre outros, a fim de adquirirem financiamentos para compras de fração do
território do capital.
Oliveira, Olalde e Germani (2006), analisando o processo de Reforma Agraria na Bahia,
constatam que a logica de compra e venda da terra e a intervenção estatal se dá de forma
estratégica no mercado de terras do PCT/CF. O processo, para esses autores, é artificialmente
construindo, cabendo ao Estado rebaixar o preço da terra a fim de beneficiar os latifundiários,
revelando um verdadeiro negócio de compra e venda da terra.
A intervenção governamental e a importância estratégica dos laudos técnicos na definição do
preço da terra derivam-se da constatação da falácia representada pelos argumentos sobre os
“mecanismos de mercado” e pela possibilidade de uma livre negociação entre proprietários de
terra e Associação de sem terra. Isto devido, evidentemente, as forte assimetrias entre ambas
partes, a desinformação sistemática dos Sem terra, à pressão para entrar na terra ( qualquer
terra) e, o mais rápido possível para garantir o acesso ao projeto e uma subsistência mínima,
além da evidente capacidade de manipulação de diversos intermediários interessados em
extrair lucros financeiros e/ou dividendos políticos com os projetos. Assim, segundo os
autores, em vários casos foi possível constatar que a “demanda” foi induzida pela ”oferta” de
determinadas propriedades e de proprietários e/ou intermediários interessados no negócio
(OLIVEIRA, OLALDE E GERMANI, 2006, p. 19).
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Neste sentido, para Ramos (2008), a consolidação da Reforma Agrária de Mercado é uma
política que concorre com a Reforma Agrária, tendo em vista sua distribuição espacial,
disputa dos mesmos sujeitos demandantes da reforma agraria, na tentativa de cooptação dos
diferentes movimentos camponeses. A RAM concorre ainda, com a RA na perspectiva que a
existência de créditos possibilita a fragmentação da propriedade e a negociação de lotes, antes
que esta se converta improdutiva e corra o risco da desapropriação para reforma agrária
(RAMOS, 2008, p. 56).
Outro dado observado na pesquisa de campo é que dos trabalhadores entrevistados, 77% não
são naturais da cidade de Barro Preto, como mostra o Gráfico 13. As cidades de origem
variam entre os estados da Bahia, Sergipe e Rio de Janeiro, sendo a Bahia a mais
representativa (Figura 18). A produção de monoculturas apresenta-se características de
exploração do trabalho que se configura na pessoa do boia fria, sempre a procura de emprego,
de forma temporária ou não. A condição de migrante torna-se a garantia de sua existência. A
pesquisa apresentada mostra que essa mão-de-obra torna-se supérflua em meio ao processo de
diminuição da produção de cacau, evidenciando uma mobilidade dos trabalhadores da zona
rural, sobretudo, jovens, para a Indústria de Calçados que se instala no interior da Bahia a
partir de 1998.

Gráfico 13: Naturalidade dos Trabalhadores Rurais
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organizadora: SOUZA, Dayse Maria.
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De acordo com a fala de um dos trabalhadores entrevistados, há muitas pessoas da zona rural
que abandonaram as roças e que estão trabalhando na Indústria de calçados por não achar
trabalho; outros migraram para São Paulo, Mato Grosso e outros Estados. Segundo ele, a crise
continua forte na zona cacaueira.
- tem muito trabalhando da zona rural (...). Que eu conheço, lá dentro da Azaléia,
que abandonou a roça de cacau por não achar trabalho e tão trabalhando lá, e sem
contar São Paulo, Mato grosso... Esta região toda muito trabalhadores da aqui da
zona cacaueira que desertor, trabalhadores rural, na Azaléia na Trifil. E muitos
daqui de Barro Preto e, outros com vontade de ir (...), não tem oportunidade, não
tem documento, (...) por achar que bota o currículo e não é chamado, é aquele perfil
todo né? Os imprevistos é tá com a cara para cima por não achar cacau, mais a crise
continua forte na zona cacaueira, e este ano melhorou um pouquinho graças a Deus
porque deu um temporal bom mais o que aconteceu (...), o trabalhador já estava com
as dívidas altas nos supermercados, nos tempos anterior que a safra deu fraca e todo
muito colheu, colheu e agora pegou aquele dinheirinho e pagou as dividas e ficou
zerado novamente (...).

Segundo o trabalhador assalariado entrevistado da Fazenda São José que está na propriedade
desde os 17 anos, a maioria dos trabalhadores da zona rural se encontra nas fábricas de
Calçados na cidade de Itapetinga, assim como na empresa Trifil localizada na cidade de
Itabuna. Segundo ele, dois filhos trabalham na empresa, o primeiro já contabiliza cinco anos
de trabalho, e o outro vai completar dois anos.
- Olha a maioria do pessoal de Barro Preto, tá tudo em Itapetinga, tudo na Azaléia.
(...) E nessa de Itabuna também, na Trifil (...). Disse que o trabalho é bom, mais tem
que trabalhar muito, você tem que botar produção se não eles coloca pra fora. A
maioria dos trabalhadores que ta na Azaleia era trabalhador rural. A maior parte dos
trabalhadores daqui, dessa fazenda pra lá, está tudo na Azaléia. Tem uma fazendinha
ali mesmo, que os meninos acabaram os estudos e se mandou pra Itapetinga (...). Só
não trabalha de 50 anos em diante, porque já ta velho, mais se não for isso, eles pega
tudo, analfabeto, tudo.

É preciso considerar que a migração dos jovens e adultos para a fábrica de calçados resultou
num aumento de evasão escolar no município de Barro Preto. Segundo dados elaborados pela
Secretária de Educação, no ano de 2009, o índice de evasão escolar tanto no Ensino Médio,
como no sistema de Educação de Jovens, e Adultos – EJA18 foi considerada alta. No ensino

18

De acordo com o Plano Nacional de Educação de 1997, a Educação de Jovens e Adultos inclui, como
integrante da Educação Básica, além de programas especificamente destinados à erradicação do analfabetismo, o
oferecimento do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino supletivo, de cursos profissionalizantes,
valendo-se de metodologias adequadas aos trabalhadores e outros cidadãos que tiveram sua escolaridade
interrompida. Esses cursos deverão ampliar os conhecimentos dessas pessoas, para que possam defender uma
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Médio, por exemplo, do total de 2.026 alunos matriculados, 240 evadiram, representando
12% do total, além dos transferidos que chegaram a 4%. Assim, totalizando o número de
saída no ano de 2009 representa 15,5%, ou seja, 316 alunos abandonam o ensino médio. No
EJA I e II, respectivamente, dos 154 alunos matriculados, 39, 6% abandonaram o ensino (que
corresponde aos alunos matriculados de 1º à 5º série); o EJA II (que corresponde da 5ª à 8ª
série) dos 182 alunos matriculados, 45,9% abandonaram o ensino no ano de 2009. Segundo a
Secretaria, o índice de evasão no sistema educacional do município é maior no turno da noite.
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRO PRETO, 2010).
Quanto ao nível de escolaridade dos trabalhadores do campo, segundo questionários
aplicados, 60% possuem ensino fundamental incompleto e 28% são considerados analfabetos
como mostra o Gráfico 14.

Gráfico 14: Grau de Escolaridade dos Trabalhadores do Cacau
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barro Preto, aqueles
trabalhadores que não encontram trabalho no campo nem na cidade acabam migrando para
melhor qualidade de vida, de saúde, de trabalho, de acesso à educação superior e participar social e politicamente
da sociedade para a qual produzem. (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 1997, p. 59).
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outros locais. O município não apresenta nenhuma perspectiva de emprego e estes são
obrigados a procurar emprego:
- (...) Tem gente daqui trabalhando na Azaléia passa um sufoco infeliz, por uma
carga horária pesada. Esta entendendo? Porque aqui não tem nada para oferecer e
tem que ir para lá para Itapetinga, e se aqui tivesse, todo mundo tava aqui. Aqui não
tem nada para oferecer, não tem nada para oferecer infelizmente, sobre oferecer o
trabalhador, principalmente àquele que não tem socorro ele fica esperando a irmã e,
se tiver a mulher tá recebendo bolsa família para poder esta mendigando.

A alternativa de se tornar migrante é uma característica da maioria dos trabalhadores do
campo, na condição de desempregados, expropriados, sujeitos supérfluos, tornam-se
andarilhos a fim de garantir sua existência.
Aqui se evidencia como o capital se apropria dos espaços e se territorializa de acordo com a
sua lógica expansiva, priorizando a extração máxima de mais-valia. Ou seja, a crise de
superprodução nada mais é do que a diminuição da condição de exploração dessa mais-valia,
da extração do lucro. Se os investimentos em capitais ferem a lógica da acumulação, o capital
se territorializa onde a exploração de trabalho seja mais rentável não importa a consequência
para aqueles que dependem ou dependiam desse sistema de produção. O que está na ordem do
dia no processo de acumulação capitalista, e em verdade sempre esteve, é a exploração
máxima do trabalho para garantia do lucro, hoje materializada no trabalho cada vez mais
precarizado e móvel para o capital. A função do exército de reserva, como diz Marx no livro
O Capital, é a condição necessária para o processo de acumulação capitalista. Se o trabalho do
campo a partir do sistema da monocultura cacaueira não é funcional ao capital a fim de gerar
grandes lucros, ele se tornará móvel para satisfazer um novo modelo de produção, alterando
assim as formas de exploração do trabalho. Porém, evidencia-se que mesmo no processo de
diminuição da produção, com o esvaziamento do campo, essa força de trabalho ganha outra
materialidade, se revelando nas relações de parcerias e assalariamento, garantindo aos
capitalistas latifundiários a extração da renda da terra; além da mobilidade de parte desses
trabalhadores que buscam vender sua força de trabalho em outros setores da economia, ou
mesmo no campo em outras localidades.
Nesse sentido, observa-se um aumento considerável de trabalhadores móveis que são
incentivados a buscarem trabalho nessas fábricas, com o sonho de melhorar sua condição de
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vida e de sua família. Grande parte dos trabalhadores é jovens filhos de camponeses e
trabalhadores do campo que se tornam disponíveis para o capital. A mobilidade acaba sendo
uma forma estratégica de venderem sua força de trabalho, garantindo assim a sua existência
(Figura 19).
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Gaudemar (1977) designa como mobilidade do trabalho a qualidade que permite o uso
capitalista dos corpos dos trabalhadores nas localizações, condições de intensidade e ritmos de
produção requeridos para a máxima produção de valor. A mobilidade não é apenas o
deslocamento espacial de trabalhadores, ela é entendida como um processo em que os homens
se tornam disponíveis para os capitalistas, fornecendo sua força de trabalho.
Dentro da discussão voltada para a teoria marxista do trabalho, o conceito de migração ganha
sentido, através da definição da mobilidade do trabalho. Nessa análise, as migrações são
encaradas a partir da realidade do trabalho social, a partir da necessidade que as condições
produtivas estruturam as relações de trabalho. É preciso entender como o desenvolvimento
das forças produtivas interfere na condição do trabalho e consequentemente na sua futura
mobilidade, já que seu desenvolvimento implica, sobremodo:
Num aumento da acumulação e concentração de capital que, por sua vez, está
sempre produzindo um valor excedente o excedente de capital produzido precisa
sempre, para onde quer que possa se expandir ou migrar (seja para outro ramo
produtivo ou para outro lugar) encontrar sujeitos dispostos a trocar sua força de
trabalho por salário. E a disposição se dá pela própria necessidade, ou melhor, pela
miséria do trabalhador (MENEZES, 2007, p. 68).

Para Silva (2003), nesta perspectiva, o capitalismo, ao gerar trabalhadores excedentes,
despossuídos dos seus meios de trabalho, cria a necessidade dos deslocamentos na busca
incessante de trabalho, nos mais diversos pontos do território. Estes deslocamentos tornam-se,
por sua vez, condições necessárias para a própria existência da acumulação de capital.
Nesse sentido, a mobilidade do trabalho pode ser caracterizada pela submissão do trabalhador
ao capital, pela transformação da força de trabalho em mercadoria. Essa dinâmica ocorre,
sobremodo, com a ideia de trabalhadores “livres” que vendem sua força de trabalho,
submetidos à regra acumulativa do capital com a transformação da propriedade privada em
mercadoria movida pela busca do lucro.
Compreendendo, portanto, que a mobilidade do trabalho é um processo em que os homens se
tornam disponíveis para os capitalistas fornecendo sua força de trabalho, e que esse
movimento se materializa a partir da necessidade que o sistema capitalista tem no processo de
acumulação, percebe-se como as relações de trabalho definidas no território terão como
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característica principal o trabalhador móvel, o trabalhador desprovido de qualquer direito, que
ora vende sua força de trabalho no campo, ora na cidade, onde os resultados da produção se
tornam cada vez mais apropriados desigualmente, refletido na própria miséria do trabalhador.
No artigo o Migrante e a Crise da Sociedade do trabalho: humilhação secundária, resistência
e emancipação, Diter Heidemann (2008)19 faz uma reflexão da crise da sociedade mundial do

trabalho e as consequências para o processo da valorização do capital, revelando como se
caracteriza a exploração dos migrantes do mundo contemporâneo em plena era de crise global
do capital, focalizando os processos de resistências e os caminhos da luta emancipatória para
libertação do trabalho humano para o capital.
De acordo com o autor, só é possível pensar a condição dos migrantes no mundo da
modernidade, a partir da crise que perpassa o sistema global produtor de mercadorias. No
centro dessa crise, encontra-se a “dissolução da substância real (produtora de valor real) do
trabalho capitalista no bojo da terceira revolução industrial, a crescente incapacidade de
exploração do capital, devido aos seus próprios padrões tecnológicos de produtividade”
(HEIDEMANN, 2008, p. 6).
A condição do migrante em meio à crise é definida como humilhação secundária; esta
caracterizada pelas lutas travadas por diversos movimentos sociais e políticos a fim de uma
“dignidade humana”, para àqueles que ao longo da história da acumulação capitalista são
definidos como um “mero material do processo de valorização”. Porém, tais conquistas
proporcionaram às pessoas uma condição de “sujeitos da sua própria objetivação pela
máquina mundial capitalista” se resumindo a conquistas enquanto cidadãos de direitos civis e
dos estados nacionais. Para Heidemann (2008), em plena crise contemporânea da terceira
revolução industrial, essa condição de humilhação secundária não mais se efetiva, não é mais
garantida pelos sujeitos produtores de mercadoria, já que a maior parte da humanidade se
encontra despossuída dessa dignidade humana.
Não merece ser mais sujeito regular do trabalho dependente. Num aumento
extraordinário da “humilhação secundaria” o sistema mundial tira agora a ultima
19

HEIDEMANN, Dieter. Migrantes e a Crise da Sociedade do Trabalho: humilhação secundária, resistência e
emancipação in Caderno de Trabalho de compodo XV ENG/AGB 2008. São Paulo, p. 6-13.
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esperança de uma existência mais ou menos suportável. Paradoxalmente essa parcela
crescente da humanidade nem pode imaginar uma outra forma de existência.
Estamos numa relação global, na qual a maior parte do mundo se torna supérfluo.
Várias das antigas economias nacionais e suas populações ganham status de
mendigos e vagabundos, que nem vivem nem morrem. Mas apesar disso, estas
populações, mobilizadas e flexibilizadas na famigerada globalização, ficam presas à
forma moderna do sistema produtor de mercadorias e à sua própria forma de sujeito
sujeitado. (HEIDEMANN, 2008, p. 7).

A Lei geral de acumulação capitalista discutida por Marx em O Capital pode ser resgatada a
fim de entendermos como a partir do processo de mobilidade mediante a crise capitalista no
mundo moderno essa força de trabalho que precisa estar a serviço do capital necessita estar
constantemente em ascensão. Nesse processo, para Marx (2010), acumular capital significa
aumentar o proletariado, tornar esses sujeitos supérfluos capazes de garantir uma extração
cada vez mais acentuada de mais-valia; o trabalhador assalariado, por exemplo, que não mais
garanta a necessidade da acumulação em um determinado momento histórico, torna-se
supérfluo, sendo utilizado quando necessário às novas necessidades de determinado modelo
de produção territorialmente estabelecido pelo capital.
A força de trabalho tem de incorporar-se continuamente ao capital como meio de
expandi-lo; não pode livrar-se dele. Sua escravização ao capital se dissimula apenas
com a mudança dos capitalistas a que se vende, e sua reprodução constitui, na
realidade, um fator de reprodução do próprio capital. Acumular capital é, portanto,
aumentar o proletariado. (MARX, 2010, p. 716-717).

Dessa forma, a lei de acumulação capitalista sempre produz uma população supérflua que
ultrapassa as suas necessidades de expansão, tornando-a excedente. Em meio ao avanço das
forças produtivas no capitalismo mundializado, ao passo que, se acentua a exploração da força
de trabalho, paralelamente aumenta-se o exército de reserva para o capital garantir a sua
acumulação. Contraditoriamente, ele se esbarra em seu fim último, já que ao negar trabalho à
milhões de seres humanos descartáveis provoca sua própria autodestruição. Eis um dos
processos contraditórios que se materializa em meio à crise estrutural do capital; por um lado
o desenvolvimento técnico provoca aumento da produtividade de mercadorias de forma cada
vez mais ampliada, e por outro, o capital se esbarra na sua contradição última, a negação do
próprio trabalho vivo no processo de produção, ampliando a camada do supérfluos.
Segundo Mészáros (2011), no momento em que o modo de reprodução sociometabólico
encontra-se em sua fase declinante de desenvolvimento histórico, é complicado falar, por
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exemplo, em um “capitalismo avançado” já que seu avança se sustenta de maneira
autodestrutiva, sua contradição básica é que, sua forma de reprodução não pode separar
avanço de destruição e nem progresso de desperdício. Para o autor é este mundo
capitalisticamente dito “avançado” que constitui a margem privilegiada totalmente
insustentável do sistema global. Neste sentido, algumas das contradições e falhas estruturais
do sistema sociometabólico do capital é o desemprego crescente, a negação do trabalho aos
indivíduos, uma necessidade que nenhuma sociedade poderia sobreviver.
A necessária falha em solucionar esse problema estrutural fundamental que afeta
todas as categorias de trabalho, não apenas no “terceiro mundo”, mas até mesmo os
países mais privilegiados de “capitalismo avançado”, como seu desemprego
perigosamente crescente, constitui um dos limites absolutos do sistema do capital
em sua inteireza (MÉSZÁROS, 2011, p. 7).

4.2 O processo da reestruturação produtiva e as formas de acumulação flexível: a nova
morfologia do trabalho na cadência da precarização

As formas de reprodução do sistema capitalista em cada tempo histórico necessita apresentar
uma funcionalidade em que determinada forma de regulamentação proporcione manter o
regime de acumulação intacto, ainda que sua essência apresente contradições inerentes ao seu
formato regulador. A exemplo, as tendências da nova morfologia do trabalho em meio ao
processo de acumulação flexível que, como aponta os estudos de Antunes (2009), apresenta
uma diminuição cada vez mais acentuada do trabalho abstrato nas relações de produção e
aumento das relações de trabalho mais precarizadas. Isso ocasiona o desemprego estrutural
que coloca em cheque a reprodução do sistema capitalista ao passo que evidencia novas
formas de resistência para a classe trabalhadora.
As mudanças ocorridas desde os anos de 1980, por exemplo, marcam um período de grande
reestruturação econômica, política, e social no sistema capitalista. Esse momento representa a
nova lógica acumulativa do capital, que traz consigo mudanças estruturais tantos nas relações
de produção, como nos processos de trabalho. Segundo Harvey (2007)

20

, nesse período uma

série de novas experiências nos domínios da organização industrial e da vida social e política
20

HARVEY, David. Condição Pós Moderna . 17º Edição. Edições Loyola, São Paulo, 1992.
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começou a tomar forma. A denominada acumulação flexível, que é marcada pelo confronto
direto com o regime fordista de acumulação que prevaleceu durante o século XX, representa o
surgimento de setores produtivos inteiramente novos. Processos como a financeirização da
economia, a busca de novos mercados, inovações tecnológicas, dentre outros, marcam o novo
regime de acumulação. Tais mudanças têm provocado um acentuado controle do trabalho, e
evidenciado uma alta taxa de desemprego estrutural, além de significar grandes perdas de
direito trabalhistas conquistados no período fordista de produção. O mercado de trabalho
passa, portanto, por uma radical reestruturação:
Os patrões tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande
quantidade de mão-de-obra excedente (desemprego ou subempregados) para impor
regimes e contratos de trabalho mais flexíveis, (...). Mais importante do que isso é a
aparente redução do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em
tempo parcial, temporário ou subcontratado. (HARVEY, 2007, p. 143).

A análise de Antunes (2008), em seu livro Adeus ao Trabalho? Ensaios sobre as
metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho 21, apontam como essas transformações

no sistema capitalista nos finais do século XX (se fortalecendo no século XXI), se caracteriza
com modificações profundas nas relações de trabalho; em escala global, essa força de trabalho
encontra-se em sua grande totalidade exercendo trabalhos parciais, precários, temporários ou
estão vivenciando os efeitos do desemprego estrutural. Nesta nova fase de acumulação
capitalista,
(...) cada vez menos homens e mulheres trabalham muito, e cada vez mais
trabalhadores encontram menos trabalho, esparramando-se pelo mundo em busca de
qualquer labor, configurando uma crescente tendência de precarização do trabalho
em escala global, que vai dos EUA ao Japão, da Alemanha ao México, da Inglaterra
ao Brasil, sendo que a ampliação do desemprego estrutural é sua manifestação mais
virulenta (ANTUNES, 2008, p. 103-104).

Conforme o autor, os efeitos da crise estrutural do capital provocaram alteração na forma de
ser da classe trabalhadora, e uma nova morfologia abrange tanto o operariado industrial e
rural, até os assalariados de serviços, os novos contingentes de homens e mulheres
terceirizados, subcontratados, temporários. Ao mesmo tempo, essa morfologia tem provocado
uma diminuição do trabalho operariado industrial de base taylorista-fordista e ampliado o
trabalho no formato da lógica flexível toyotizada, criando um novo modo de ser do
21

Antunes, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho.
São Paulo: Cortez, 2008.
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operariado, em que são exemplos, os trabalhadores de telemarkting de call center , os
motoboys, os digitadores, os assalariados do fast-food, os trabalhadores dos hipermercados, e
trabalhadores escravos e semi-escravos nos campos e no agronegócio. Portanto, o autor
aponta que as relações de trabalho que constituem o processo de produção capitalista na
contemporaneidade apresentam cada vez menos o formato do trabalho estável, tornando-o
mais precarizado e intensificado.
A sociedade do capital e sua lei do valor necessitam cada vez menos do trabalho
estável e cada vez mais das diversificadas formas de trabalho parcial ou part time,
terceirizado, que são, em escala crescente, parte constitutiva do processo de
produção capitalista. (...) É bastante evidente a redução do trabalho vivo e ampliação
do trabalho morto. Mas, exatamente porque o capital não pode eliminar o trabalho
vivo do processo de criação de valores, ele deve aumentar a utilização e a
produtividade do trabalho de modo a intensificar as formas de extração do
sobretrabalho em tempo cada vez mais reduzido. (...) O capital recorre cada vez mais
às formas precarizadas e intensificadas de exploração do trabalho, que se torna ainda
mais fundamental para a realização do seu ciclo reprodutivo num mundo onde a
competitividade é a garantia de sobrevivência das empresas capitalistas
(ANTUNES, 2009, p. 119-120).

A partir da mundialização do capital, do processo que Chesnais (1996) em seu livro A
Mundialização do Capital22 denomina de financeirização da economia, o avanço tecnológico

nas escalas de produção e do trabalho torna as relações sociais cada vez fetichizadas à logica
do capital. A forma de expansão do sistema capitalista iniciada no século XX se consolida
com a atuação mundializada do capital financeiro, da atuação dos grandes grupos
empresariais (multinacionais, transnacionais, etc.) em escala global, modelando a nova
divisão internacional do trabalho. Para o autor, o processo de mundialização se caracteriza
como a mais longa fase de acumulação ininterrupta do capital que o capitalismo conheceu
desde 1914, ao mesmo tempo em que as políticas do liberalismo econômico seguindas dos
processos de privatizações, desregulamentações e desmantelamento de conquistas sociais e
democráticas aplicadas desde o início da década de 1980, sob o impulso dos governos
Thatcher e Reagan, tornaram-se ações políticas indispensáveis para que tanto o capital
financeiro internacional e os grandes grupos multinacionais se expandissem e explorassem os
recursos econômicos, humanos e naturais, onde lhes for conveniente (CHESNAIS, 1996, p.
34).

22

CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996.
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Em seu livro Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do Trabalho , as
análises de Antunes (2009) sobre os efeitos do neoliberalismo de Margareth Thatcher deixam
claro como essas ações afetaram o mundo do trabalho desencadeando uma nova fase do
capitalismo na Inglaterra, onde são perceptíveis as alterações do setor produtivo com a
redução das empresas estatais, retração do setor industrial, expansão do setor de serviços
privados. Conforme analises de Arckers, Smith e Smith (1996, p. 4-7), aponta-se que a partir
desse contexto surge uma “nova cultura empresarial”, marcada por conceito e práticas como
Busines Scholl, Human Resource Management (HRM), Total Quality Management (TQM)
Employee Involvement (EI) e Empowerment, alterando assim a forma de gerenciamento e

técnicas administrativas. Essa nova lógica de conduzir o processo de acumulação de capitais
se expandiu intensamente na década de 1980, expandindo os empregos entre trabalhadores
não manuais, elevando e ampliando o setor de serviços, especialmente os privados, expansão
do trabalhador autônomo, que duplicou entre 1979 e 1990, e um enorme incremento de
trabalho part time (ANTUNES, 2009, p. 63-69).
Nesse contexto, observam-se as oportunidades que são criadas pelos grupos industriais
através das novas tecnologias informacionais aplicadas à produção industrial e às atividades
de gestão, possibilitando assim que os grupos reorganizem as modalidades de sua
internacionalização e, também, modifiquem profundamente suas relações com a classe
operária, particularmente no setor industrial. Ainda segundo Chesnais (1996), apesar de haver
diferenças desses processos entre os principais países capitalistas,
O modelo americano e inglês, com eixo na desregulamentação e na “flexibilização”
dos contratos de trabalho, vem ganhando terreno regularmente. Cada passo dado na
introdução da automatização contemporânea, baseada nos microprocessadores, foi
uma oportunidade para destruir as formas anteriores de relações contratuais, e
também os meios inventados pelos operários, com bases técnicas de produção
estabilizadas, para resistir à exploração no local de trabalho (...). O sistema
“toyotista” de terceirização e o “just-in-time” foram adotados ainda mais rápido e
facilmente. Mesmo no Japão, essas técnicas de organização na empresa haviam,
desde a origem, servido aos grandes grupos, os que emitem pedidos, para fazer
recair sobre as firmas “terceiras” os imprevistos conjunturais e para impor aos
assalariados dessas firmas o peso da precariedade contratual, combinado com níveis
salariais bem inferiores.
Hoje todos os grandes grupos adotaram essas técnicas (...). A implementação da
“produção sem gorduras de pessoal” não elimina o interesse das multinacionais por
locais de produção de baixos salários, mas elas não precisam mais deslocar-se
milhares de quilômetros para achar esses locais. O efeito combinado das novas
tecnologias e das modificações impostas à classe operária no tocante à intensidade
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do trabalho e à precariedade do emprego, foi proporcionar aos grupos americanos e
europeus a possibilidade de constituir, com a ajuda de seus Estados, zonas de baixos
salários e de reduzida proteção social (CHESNAIS, 1996, p. 34-35).

Chesnais (1996) citando S. Amim (1990) considera que o movimento de mundialização
aprofunda a relação de integração no sistema mundial, integração quando às mercadorias, e
integração no que diz respeito às tecnologias e às novas técnicas financeiras, porém, um fator
importante, é que tais características não integra o trabalho. Para Chesnais a não integração
quanto ao trabalho permite que as companhias (as grandes empresas articuladas
mundialmente, a exemplo dos grandes Oligopólios), explorem a seu bel-prazer as diferenças
de remuneração do trabalho, entre diversas regiões (depois de mandar pelos ares a legislação
trabalhista e as convenções salariais nacionais) entre diferentes países, entre outros
continentes. O que esse processo aponta é que o movimento de capitais internacionalizados
pelos mercados financeiros assim como o processo de liberalização do comércio exterior
permitiram impor, às classes operárias dos países capitalistas avançados, a flexibilidade do
trabalho e o rebaixamento dos salários (CHENAIS, 1996, 39-40).
De acordo com Alves (1999), a partir das análises de Francois Chesnais, a mundialização do
capital indica que estamos diante de uma globalização de uma massa de dinheiro que se
valoriza, seja o dinheiro que se valoriza através da produção de mercadorias, seja o dinheiro
que se valoriza conservando a forma dinheiro (os mercados financeiros). Neste sentido, as
características da mundialização apresentam-se das seguintes formas23:
1 – É constituída pelo poder crescente do capital-dinheiro altamente concentrado, ocorrida,
principalmente entre o período de 1985-1995. (Ao dizer capital-dinheiro, Chesnais salienta o
capital industrial, mas principalmente o capital financeiro, ou seja, aquele capital que se
valoriza conservando a forma-dinheiro).
23

Geovanny Alves analisa tais características do processo de mundialização a partir das discussões elaboradas
por François Chesnais, sobretudo, nas seguintes obras: Mundialização do Capital (1994); A Globalização e
curso do capitalismo de fim-de-século (1995); A emergência de um regime de acumulação mundial
predominantemente financeira (1997) e Mundialização Financeira (1999). (ALVES, 1999, p. 62-63). As
discussões conduzidas pelo autor em seu livro Trabalho e Mundialização do capital segue no sentido de
compreender a nova etapa do desenvolvimento do capitalismo mundializado abordando o conceito de
mundialização do capital elaborado por Chesnais e seu impacto sobre o mundo do trabalho. ( ALVES,
Geovanny. Trabalho e mundialização do capital. A nova degradação do trabalho na era da Globalização .
Londrina: Editora Praxis, 1999).
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2 – Observa-se mais o predomínio do investimento e da produção em relação à troca.
3 – Acirra-se o processo de centralização financeira e de concentração industrial do capital,
tanto no plano nacional quanto no plano internacional (por exemplo, os bancos e os grupos
que mantêm fundos mútuos e fundos de pensão).
4 – Ocorre uma maior interpenetração entre os capitais de vários países, assim como cria-se,
mediante o investimento internacional cruzado e as fusões-aquisições interfronteiras, de
estruturas oligopolistas transnacionais, um número crescente de ramos da indústria e de
serviços.
Segundo Chenais (1996), o novo regime de acumulação capitalista que se reproduz
internacionalmente a partir do processo da financeirização da economia junto às inovações
tecnológicas apresenta dois fatores importantes que provocaram mudanças nas formas de
internacionalização. Em primeiro lugar, o processo de desregulamentação financeira e o
desenvolvimento da globalização financeira; segundo, o papel das novas tecnologias que
funcionam como fator de intensificação do processo de mundialização.
O processo de desregulamentação financeira apresentado no novo quadro internacional,
segundo Costa (2008), provocou uma mudança radical nos rumos da economia mundial, além
da desregulamentação financeira, assim como da mobilidade irrestrita de capitais e das altas
taxas de juros; “o capital financeiro se libertou das amarras do espaço e tempo e passou a
operar como enorme versatilidade”

24

, o que criou sua hegemonia nos negócios do sistema

capitalista. Sustentado pelas tecnologias da informação,
O capital financeiro passou a ter a capacidade de auto-acrescentar-se, durante o dia e
durante a noite, bastando para tanto ajustar os seus negócios ao fuso horário das
mais diversas regiões do planeta. Quanto mais o pólo financeiro se desenvolvia,
mais aumentava a agressividade, a ousadia e a criatividade dos agentes
24

De acordo com Alves (1999), além das determinações estruturais decorrentes da crise de superprodução
capitalista, da queda da lucratividade industrial a partir da década de 1960, é interessante caracterizar o processo
político que contribuiu para o avanço do capital financeiro. As transformações ocorridas a partir do serviço da
dívida externa do Terceiro Mundo em meados de 1970, por exemplo, permitiram as instituições financeiras, tais
como o FMI e o Banco Mundial, aumentar a pressão em prol de uma politica monetária favorável aos interesses
dos credores e voltada para uma liberalização e uma desregulamentação financeira cada vez maiores. Segundo o
autor, o seu ponto de inflexão sócio-histórica é a “revolução conservadora” de Margaret Thatcher, no Reino
Unido e Ronald Reagan, nos EUA, que teve um papel fundamental para impulsionar a mundialização do capital
concebida como um novo regime de acumulação mundial predominantemente financeiro (ALVES, 1999, p 71).
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especuladores. E quanto mais se ampliava o palco onde eram realizadas as operações
financeiras, mais se diversificavam as variedades de aplicações, e mais essa
conjuntura realimentava o frenesi especulativo, configurando uma espécie de
“corrente de fidelidade”, em que os ganhos elevados e rápidos do capital fictício
aceleravam a sua própria retroalimentação (COSTA, 2008, p. 30-31).

Conforme Harvey (2008), essas mudanças estão tornando o capitalismo cada vez mais
organizado, caracterizando-se a partir do processo da “dispersão, da mobilidade geográfica e
das respostas flexíveis nos mercados de trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de
consumo, tudo isso acompanhado por pesadas doses de inovações tecnológicas, de produto e
institucional”. Para o autor, as formas de organização e centralização do capitalismo se
desenvolvem por dois processos importantes: primeiro, o acesso à informação e à capacidade
de análises de dados de maneira imediata facilitando “a coordenação e organização de
interesses corporativos organizados” em nível mundial, ou seja, a alta capacidade de se fazer
negócios pelos sistemas de informações dando maior desempenho aos mercados monetários e
financeiros; segundo, a completa reorganização do sistema financeiro global, com amplos
poderes de coordenação financeira, fazendo surgir “conglomerados e corretores financeiros de
extraordinário poder global”, assim como a “proliferação e descentralização de atividades e
fluxos financeiros” por meio de instrumentos e mercados financeiros inteiramente novos
(HARVEY, 2008, 151-152).
Alves (1999), citando Chesnais (1997), afirma que o que caracteriza o novo modelo de
acumulação capitalista mundializado é o lugar em que as enormes instituições financeiras
bancárias e não bancárias se inserem. As instituições financeiras, por exemplo, que crescem
de maneira qualitativa a partir dos anos 1980, são: os grandes fundos de pensão, os fundos
mútuos de investimento, os grupos de seguros (especialmente os da indústria de pensões
privadas e de aposentadorias complementares), e os enormes bancos multinacionais. Cada vez
mais, o domínio do capital financeiro possui autonomia diante do capital industrial e as
instituições financeiras não bancárias são as que mais comandam a massa de capital-dinheiro.
São elas que determinam a orientação dos investimentos, assim como as formas de exploração
dos assalariados (ALVES, 1999, p. 66-68).
É preciso enfatizar que o debate defendido por François Chesnais quando afirma que há o
domínio do capital financeiro sobre o capital produtivo nas discussões sobre o processo de
financeirização da economia tem sido alvo de críticas por parte de alguns autores, a exemplo,
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Gilson Dantas, em seu artigo denominado “Chesnais, a esfera financeira e a crise
capitalista”, publicado na Revista Iskara ; Rolando Asterita em artigo denominado “Crítica de
la tesis de la financiarización”; e Victor Hugo Klagsbrunz em artigo designado “Uma
leitura crítica dos conceitos de mundialização do capital e de regime de acumulação com

predominância financeira”, publicado na Revista Crítica Marxista.
Segundo Klagsbrunz (2008), os autores que utilizam o conceito de mundialização,
especialmente François Chesnais, desenvolvem sua análise incorporando a dominação da
esfera produtiva pela financeira. Porém, ao passo que propõem denunciar os efeitos negativos
da esfera financeira, esquecem-se de levar em conta seu papel central impulsionador do
capitalismo.
Conforme Asterita (2008), os defensores da tese da financeirização acreditam que o sistema
capitalista tem estado estagnado durante as últimas três décadas devido ao crescimento do
crédito em todo o mundo e argumentam que “o desenvolvimento do setor financeiro e de
crédito é incompatível com a acumulação capitalista”. O grande problema dessa afirmação,
segundo o autor, é que no processo de acumulação capitalista desenvolvida, está também o
desenvolvimento do sistema de crédito, ou seja, o sistema de crédito é essencial para o
desenvolvimento dos mercados e da produção capitalista. O autor, citando Marx, reforça: o
sistema de crédito é próprio do modo de produção capitalista em crescimento, é a força que
leva para o seu desenvolvimento em sua forma final e possível. 25 Nesse sentido, “não há
desenvolvimento das forças produtivas sem crescimento de crédito. Nem pode haver
globalização do capital, sem a globalização do sistema financeiro” (ASTERITA, 2008, p. 67).
De acordo com Dantas (2009), é importante compreender que a fase da financeirização foi
marcada pelas dificuldades apresentadas no processo de valorização da produção do sistema
capitalista no período pós-guerra. Nesse sentido, a financeirização é a consequência da crise
na esfera da produção de mais-valia.
A fase de financeirização correspondeu ao esgotamento de condições excepcionais
durante aquelas décadas do pós-guerra, sendo, portanto, a continuação do
25

O autor aborda as discussões de Karl Marx em Capital de Madrid, Siglo XXI, 3t, 1999.
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funcionamento do sistema; o capital se hipertrofiou na esfera financeira por conta
das dificuldades de valorização na produção, e em especial, por outro elemento que
é importante ter em conta: o fato de que o sistema capitalista evitou a eclosão plena
da crise quando ela explodiu nos anos 70, e foi adiando sucessivamente a queima
maciça de capitais a cada vez que se apresentava uma crise econômica (DANTAS,
2009, p. 64).

Para o autor, a análise de que o domínio do capital financeiro se sobrepõe ao capital produtivo
não se efetiva, já que, embora haja um crescimento da esfera financeiro nessa nova fase do
capitalismo mundializado, esse processo jamais poderá inverter a lógica proposta por Marx
em O Capital em que “o capitalismo se sustenta no chão da fábrica, na extração de trabalho
gratuito, na produção. A ditadura é aqui. Não existe capital dominando capital”. Nesse
sentido, nas reflexões de Chesnais, ocorre o que Dantas (2010) denomina de lógica invertida,
por exemplo, quando afirma que dentro do processo de acumulação mundialmente
financeirizada, o capital financeiro se sobrepõe ao produtivo. Pelo contrário, o capital
acumulado na esfera financeira é gerado no processo de produção, na criação de mais-valia,
ou seja, na exploração do trabalho.
É fácil imaginar que se o capital produtivo não gerar mais-valia, o capital financeiro
se esfuma. Quem domina quem? O capital financeiro quebra, se na produção, não
for gerada mais-valia, não for gerada riqueza que corresponda ao valor de troca
acumulada de forma fictícia na esfera financeira (DANTAS, 2010, p. 71).

Dessa forma, o capital financeiro não é sujeito da produção, o capital é o sujeito, e ele não
está dominado pelo sistema do capital financeiro, o capital se refaz a partir das relações
materiais de trabalho, a partir da relação contraditória entre capital e trabalho, da exploração
do trabalho. Não existem capitais separados e sim uma ação conjunta de capitais que
garantem o processo de acumulação. As ações do capital que ganha um formato estratégico no
sistema financeiro se dão pelo fato de o processo de valorização do capital estar em risco. A
crise do sistema capitalista que se prolonga desde a década de 70 faz com que o capital, a
partir do sistema financeiro, assegure os efeitos desastrosos desta crise – não se sabe por
quanto tempo - (a crise de superprodução, e a lógica do não consumo é um exemplo, como se
pode perceber na lógica da acumulação flexibilizada, das denominados formas de produção
toyotistas em que o ideário da empresa enxuta ganha corpo, o trabalho vivo é cada vez mais
descartado, ocorrendo o desemprego estrutural que acirra as contradições entre capital e
trabalho). As formas mundializadas de reprodução do sistema capitalista a partir do processo
de acumulação flexível estão materializadas na exploração cada vez mais perversa do
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trabalho. O que se pergunta é: até onde essas formas de contenção de crise irá durar? Nesse
processo, a presença do Estado torna-se fundamental. Ele vem assegurando os inevitáveis
surtos dessa crise com investimentos no capital privado, além de facilitar a expansão do
capital para os nichos que a facilidade de extração da mais-valia seja mais rentável ( a
exemplo dos mercados da Ásia, China, Japão, etc.).
Nas reflexões de Harvey (2008), a estrutura do sistema financeiro global alcançou um grau de
complexidade que ultrapassa a compreensão da maioria das pessoas. As atividades bancárias,
a partir de sistemas computadorizados, aceleraram as formas internacionais dos fluxos
financeiros.
As fronteiras entre funções distintivas como bancos, corretores, serviços financeiros,
financiamento habitacional, crédito ao consumidor etc. tornaram-se cada vez mais
porosas, ao mesmo tempo que novos mercados futuros de mercadorias, de ações, de
moedas ou de dívidas surgiram em toda parte, introduzindo o tempo futuro no tempo
presente de maneiras estarrecedoras (...). Essa espantosa confusão tem sido
particularmente associada com o crescimento do que é hoje denominado
“empreendimento com papéis”. Vem sendo dada uma tremenda ênfase, nos últimos
anos, à descoberta de maneiras alternativas de obter lucros que não se restrinjam à
produção pura e simples de bens e serviços (HARVEY, 2008, p. 151-152).

A ação dos grandes grupos econômicos mundiais, além de dominar o mercado financeiro com
os pacotes de ações, com processos creditícios via bancos, com implementos de alta
tecnologia, dentre outros, influenciou diretamente nas relações de trabalho. É a partir do
processo de financeirização mundializada que o modo de produção capitalista recria suas
formas de acumulação, o que nos faz pensar sobre a importância de refletirmos acerca dos
processos contraditórios em que o capital internacionalizado se insere e como as relações de
trabalho são alteradas com tais transformações.
Nesse sentido, o processo de reestruturação produtiva baseado na acumulação flexível
mantém o trabalho cada vez mais subsumido ao capital. Acompanhada dos avanços
tecnológicos, ao mesmo tempo em que possibilita um alto nível de produtividade (capaz de
alimentar os milhões de famintos que vivem os efeitos do desemprego estrutural),
contraditoriamente, e de forma perversa, faz do trabalhador verdadeiro escravo para o capital.
As formas de trabalho se tornam mais precarizadas, supérfluas, caracterizando uma mão-deobra cada vez mais móvel e descartável. Dessa forma, na lógica do capitalismo mundializado,
a sustentação do processo de acumulação de capital, mais do que nunca, faz-se a partir da
151

ampliação da extração da mais-valia, a partir das relações materiais de produção, condição
sene qua non da sobrevivência do sistema capitalista, que, em situação de crise profunda,

como afirma Dantas (2009), esbarra-se em seus próprios limites, não acumulando o
necessário para seu processo de valorização. Portanto, “não extrai trabalho vivo na proporção
da sua fome, e para continuar funcionando, descarrega sua desesperada, predatória e
parasitária crise sobre os trabalhadores e o meio ambiente. A ditadura decisiva e clássica
continua sendo essa do capital sobre o trabalho” (DANTAS, 2009, 73).

4.2.1 As formas de acumulação capitalista em tempos de crise estrutural do capital: do
sistema fordista-taylorista à novas formas de acumulação flexível

As alterações no modelo de produção capitalista ao longo da história ocorrem sempre que o
seu sistema metabólico é colocado em risco. A necessidade de manter intactas suas estruturas
de produção, circulação e consumo faz do modo de produção capitalista um modelo de
desenvolvimento em constante crise. Segundo Mészáros (2002), a crise é inerente ao capital,
é o modo natural de sua existência, é a maneira encontrada para romper suas barreiras e
garantir de forma cruel sua esfera de operação e dominação. Porém, atualmente, amparado
pelas necessidades de sua auto-reprodução ampliada, o capital encontra seu fim devastador a
partir do momento em que encontra seu obstáculo nas necessidades humanas, ou seja, nesse
momento de crise estrutural nega-se a oportunidade de trabalho para milhões de homens,
acentuando o desemprego e, ao mesmo tempo, como não pode haver a negação total do
trabalho vivo no processo de produção, mantêm-se as relações de trabalho cada vez mais
precarizadas e subordinadas ao tempo do capital.
Nas análises de Conceição (2011)26, a necessidade do capital se ampliar para se reproduzir
encontra obstáculos nos momentos de sobreacumulação, ou seja, quando não há possibilidade
de garantir escoar o excedente produtivo materializado na mercadoria, o capital entra em
crise. Os avanços tecnológicos e o consequente efeito do desemprego estrutural coloca em
cheque a reprodução do sistema do capital, e, na atual crise, ela se estabelece por todas as
26

Palestra proferida pela professora Dr.ª Alexandrina Luz Conceição, no dia 1 de junho de 2011, na
Universidade Federal de Sergipe - UFS, intitulada Produção Capitalista do Espaço.
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determinações sociais, seja política, econômica, cultural, isto é, todas as formas da vida
humana. O que caracteriza esse período de crise estrutural é, sobretudo, seu efeito global,
atingindo a totalidade das relações sociais. Embora a exploração da força de trabalho seja
inerente ao sistema capitalista, ela ganha maiores proporções nesse século XXI quando
milhões de sem trabalho crescem tanto nos países capitalistas mais avançados como nos
países em desenvolvimento.
O novo e precário mundo do trabalho 27, ao passo que proporciona uma extração da mais valia
de forma cada vez mais ampliada (tanto pela mais valia absoluta como pela mais valia
relativa), a partir de extensas horas de trabalho, baixos salários, perdas de direitos trabalhistas,
contraditoriamente põe em cheque o funcionamento do sistema sociometabólico do capital.
Portanto, é a partir das denominadas crises cíclicas ou crises de superprodução (e hoje
experimentamos uma crise estrutural), que ocorrem alterações no modelo de produção e com
estes formas de exploração do trabalho.
A crise estrutural do capital se inicia nos anos 1970 e se manifesta a partir dos seguintes
aspectos: seu caráter universal, atingindo toda a esfera do sistema sociometabólico do capital
(produção, circulação e consumo); o alcance global, atingindo todos os países; sua escala de
tempo é extensa, permanente, ou seja, não se dá de forma limitada ou cíclica; e por fim, seus
desdobramentos são considerados rastejantes, mesmo com o complexo de maquinaria que
administra as crises ou facilita espacialmente o deslocamento das contradições, não poderá no
futuro ser excluído (MÉSZÁROS, 2002, p. 796).
É sob o conjunto das manifestações de crise estrutural que surge o novo processo de
reestruturação produtiva no sistema capitalista. De acordo com Alves (2007), tais alterações
no modelo de produção capitalista surgem no interior da Revolução Industrial, impulsionadas
pela revolução tecnológica da microeletrônica e das redes de telemáticas e informacionais e,
sobretudo, sob a mundialização do capital, e do sócio metabolismo da barbárie com a
constituição do precário mundo do trabalho. Para o autor,
No século XX, a reestruturação produtiva do capital foi marcada pelas inovações
fordista-taylorista. Foi um longo processo de mutações sócio-organizacionais e
27

Para utilizar a expressão de Geovanni Alves em seu Livro O Novo (e Precário) Mundo do trabalho.
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tecnológicas que alteraram a morfologia da produção de mercadorias em vários
setores da indústria e dos serviços. Fordismo e taylorismo foram as principais
ideologias orgânicas da produção capitalista no século XX, tornando-se “modelos
produtivos” do processo de racionalização do trabalho capitalista no século passado
(...). O que surge hoje, com o novo complexo de reestruturação produtiva, o
taylorismo, é tão somente mais um elemento compositivo do longo processo de
racionalização da produção capitalista e de manipulação do trabalho vivo que teve
origem com o fordismo-taylorismo (ALVES, 2007, p. 155).

Assim como o modelo organizacional de produção de mercadorias foi alterado, tais
transformações, de acordo com Antunes (2008), trouxeram várias repercussões no interior do
mundo do trabalho. O sistema fordista que se tornou o modelo necessário para o
desenvolvimento do sistema capitalista ao longo do século XX é entendido pelo autor como a
forma pela qual a indústria e o processo de trabalho se consolidaram,
(...) cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela produção em massa,
através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através dos tempos e
movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista, pela
existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções; pela separação
entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência de unidades
fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operáriomassa, do trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões (ANTUNES, 2008, p
24-25).

Em seu filme Tempos Modernos 28, produzido no período de crise de superprodução do
sistema capitalista em torno de 1929, Charles Chaplin retrata as repercussões com que a
indústria moderna, baseada na produção em série Taylorista-fordista, afeta a vida dos
trabalhadores, e como o desemprego, sobretudo nos Estados Unidos, com a grande depressão,
reflete a situação de miséria e fome em meio ao capitalismo em desenvolvimento. O cineasta
britânico focaliza sua crítica às condições em que viviam os trabalhadores do capitalismo
moderno – acompanhadas pelas inovações tecnológicas – as formas de exploração em que
eram submetidos, as extensas horas de trabalho com mínimas condições de trabalho e de vida.
O perfil do trabalhador retratado na figura do Vagabundo de Chaplin revela a corrida rumo à
lógica da produtividade, através das inovações tecnológicas e do trabalho repetitivo, uma
mão-de-obra capaz de produzir mercadoria em menor tempo, ainda que essa força de trabalho
fosse a mais degradante e precária. São as novas perspectivas buscadas pelos principais
países, sobretudo, da Europa e dos Estados Unidos, para soerguer suas economias devastadas
pelos efeitos da guerra e dos problemas de superprodução, alterando assim as bases de
28

CHAPLIN, Charles. Tempos Modernos. “Modern Times”. Coleção Chaplin. Dolby Digital. Warner Bros,
2009.
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reprodução do sistema capitalista e definindo uma nova divisão do trabalho em nível mundial
em que o sistema fordista-taylorista é seu modelo principal.
Conforme Antunes (2009), os efeitos da crise estrutural do capital que se fortaleceu,
sobretudo, nos anos 1970, demandou ao sistema capitalista um amplo processo de
reestruturação a fim de recuperar o seu ciclo produtivo. Esse marco se efetiva com a transição
do padrão toylorista e fordista - baseado no trabalho parcelar e fragmentado que reduzia ao
operário a agir de forma mecânico e repetitivo no ambiente da fábrica – para as novas formas
de acumulação felexibilizada.
O capital deflagrou, então várias transformações no próprio processo produtivo, por
meio da constituição das formas de acumulação flexível, do downsizing, das formas
de acumulação, das formas de gestão organizacional, do avanço tecnológico, dos
modelos alternativos ao binômio taylorismo-fordismo, em que se destaca
especialmente o “toyotismo” ou modelo japonês. Essas transformações da própria
concorrência intercapitalista (num momento de crises e disputas intensificadas entre
os grandes grupos transnacionais e monopolistas) e, por outro lado, da própria
necessidade de controlar as lutas sociais oriundas do trabalho, acabaram por suscitar
a resposta do capital à sua crise estrutural (ANTUNES, 2009, p. 49-50).

Harvey (2008) discute esse processo de acumulação flexível pontuando como os efeitos da
grande recessão de 1973, enfrentada pelo mundo capitalista pelo choque de petróleo e a
consequente inflação que afetou os mercados imobiliários provocando dificuldades nas
instituições financeiras, produziu um processo de reestruturação econômica e de reajuste
social e político no sistema capitalista. Além de alterar o sistema produtivo apoiando-se nas
formas flexíveis de trabalho, o novo processo de acumulação “envolve rápidas mudanças dos
padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas”,
criando empregos no setor de serviços, “bem como conjuntos industriais completamente
novos em regiões até então subdesenvolvidas”. Em suas reflexões, tais alterações implicam no
maior controle do trabalho, evidenciando níveis altos de desemprego “estrutural”.
Esses poderes, aumentados de flexibilidade e mobilidade, permitem que os
empregadores exerçam pressões mais fortes de controle do trabalho sobre uma força
de trabalho de qualquer maneira enfraquecida por dois surtos selvagens de deflação,
força que viu o desemprego aumentar nos países capitalistas avançados (salvo,
talvez, o Japão) para níveis sem precedentes no pós-guerra. O trabalho organizado
foi solapado pela reconstrução de focos de acumulação flexível em regiões que
careciam de tradições industriais anteriores e pela reimportação para os centros mais
antigos das normas e práticas regressivas estabelecidas nessas novas áreas. A
acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de desemprego
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“estrutural” (...), rápida destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos
(quando há) de salários reais (...) e o retrocesso do poder sindical – umas das colunas
políticas do regime fordista (HARVEY, 2008, p. 36-41).

O autor faz uma abordagem sobre o atual modo de funcionamento do capitalismo, sobretudo,
a partir de 1970, discutindo o processo de transição do sistema fordista de produção para
acumulação flexível. Embasado nas análises de Swyngedouw (1986), o autor fornece uma
contribuição detalhada desse processo de transição demonstrando as transformações no
campo da tecnologia e do processo de trabalho e como o regime de acumulação e suas formas
de regulamentação sofreram alterações. Embasado na corrente principal da economia política
marxiana, faz uma abordagem do contraste entre o fordismo e a acumulação flexível
pontuando as características desse processo de transição, tanto no processo de produção,
assim como do trabalho, da espacialidade com que o capital em expansão se consolida, o
papel do Estado e do seu novo formato funcional ao capital; e por fim as ideologias que
seguem as relações sociais nesse quadro de acumulação flexível.
Reforçando o valor dos estudos de Marx quando analisa a teoria do capitalismo em geral,
Harvey (2008) considera que o processo de acumulação flexível pode ser explicado a partir de
três características essenciais no modo de produção capitalista: 1) o capitalismo é orientado
para o crescimento, só através deste é possível garantir uma acumulação sustentada, ou seja,
seu processo de valorização, independente das consequências sociais, políticas geopolíticas ou
ecológicas. 2) esse crescimento em valores reais se apoia na exploração do trabalho vivo na
produção, o que significa que o controle do trabalho, na produção e no mercado, é vital para a
perpetuação do capitalismo, fundado numa relação de classe entre capital e trabalho; 3) o
capitalismo é, por necessidade, tecnológico e organizacionalmente dinâmico; suas mudanças
têm papel fundamental no domínio dos mercados de trabalho e do controle do trabalho;
portanto, ao passo que o controle do trabalho é essencial para a dinâmica do sistema
capitalista, a inovação organizacional e tecnológica no sistema regulatório (como aparelho do
Estado, os sistemas políticos de incorporação e representação etc.) se torna crucial para a
perpetuação do capitalismo (HARVEY, 2008, p. 163-169).
O processo de acumulação, baseado na flexibilidade, fundamenta-se, portanto, a partir de um
padrão organizacional e tecnologicamente avançado, que resulta da introdução de técnicas de
gestão da força de trabalho própria da fase informacional e da introdução dos computadores
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no processo produtivo e dos serviços; tais características ao mesmo tempo em que
desconcentram as formas produtivas às empresas terceirizadas, traduzem novas técnicas de
gestão de trabalho baseado no trabalho em equipe, das “células de produção”, dos “times de
trabalho”, dos grupos “semiautônomos”, envolvendo de forma mais direta o trabalhador na
organização dos trabalhos, denominando de “envolvimento participativo”; uma participação
que se configura na manipulação desses trabalhadores preservando as condições de trabalho
alienado e estranhado (ANTUNES, 2009, p. 54).
Nesse sentido, a nova reestruturação produtiva representa formas de regulamentação baseada
na exploração cada vez mais perversa do trabalho, em que a extração do sobretrabalho se faz
de forma escamoteada. A finalidade é desenvolver ideologias burguesas que fazem com que o
trabalhador despossuído dos meios de produção se imagine como um “empreendedor”, dono
do seu “próprio negócio”, ou como trabalhador “participativo” dos negócios das empresas,
dentre outros. É nesse contexto, como afirma Antunes (2008), que o capital em escala global
vem redesenhando novas e velhas modalidades de trabalho com o objetivo de recuperar as
formas econômicas, políticas e ideológicas da dominação burguesa, a exemplo dos diferentes
modelos

de

“empresa

enxuta”,

“empreendedorismo”,

“cooperativismo”,

“trabalho

voluntário”, etc., dentre as mais distintas formas alternativas de trabalho precarizado.
A repercussão dessas mutações resulta em alterações no mundo do trabalho da seguinte
forma:
Desregulamentação enorme dos direitos do trabalho, que são eliminados
cotidianamente em quase todas as partes do mundo onde há produção industrial e de
serviços; aumento da fragmentação no interior da classe trabalhadora; precarização e
terceirização da forma humana que trabalha; destruição do sindicalismo de classe e
sua conversão num sindicalismo dócil, de parceria (partnership), ou mesmo em um
“sindicalismo de empresa” (ANTUNES, 2009 p. 55).

Algumas tendências dessa nova morfologia do trabalho são apresentadas pelo mesmo autor
que envolve desde a redução do proletariado industrial, ao aumento do trabalho nos setores de
serviços, crescimento do trabalho feminino, expansão do trabalho no terceiro setor, dentre
outros. Nesse sentido, para Antunes (2008),
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1) Desde o início da reestruturação produtiva do capital vem ocorrendo uma redução do
proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado. O formato do
operariado vem dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho, reduzindo assim
os trabalhadores estáveis.
2) Há um aumento do novo proletariado fabril e de serviços em escala mundial presentes nas
diversas modalidades de trabalho precarizado: são os denominados terceirizados, part-time,
dentre outros. Com o processo de desestruturação do Wafere State nos países do Norte e o
aumento da desregulamentação do trabalho nos países do Sul, acrescidos da ampliação do
desemprego estrutural, os capitais implementam alternativas de trabalho crescentemente
“informais”, a exemplo das formas de terceirização. No Brasil, quase 60% da população
economicamente ativa encontra-se em situação próxima à informalidade.
3) Outra tendência é o aumento significativo do trabalho feminino em diversos países avançados
e também na América Latina. Essa expansão, contudo, apresenta níveis de remuneração
diferenciada àqueles recebidos pelos trabalhadores do sexo masculino, o mesmo ocorrendo
para os direitos sociais e do trabalho que também são desiguais.
4) É perceptível também, particularmente nas últimas décadas do século XX, uma significativa
expansão dos assalariados médios no “setor de serviços”. O crescimento dessa modalidade
resulta do amplo processo de reestruturação produtiva, das políticas neoliberais e do cenário
de desindustrialização e privatização. É necessário acrescentar que, ao passo que ocorreu uma
forte absorção dessa força de trabalho pelo setor de serviços, as mutações organizacionais,
tecnológicas e de gestão também afetaram fortemente o mundo do trabalho nos serviços, que
cada vez mais se submetem à racionalidade do capital e à lógica dos mercados.
5) Uma nova tendência a esse novo mundo do trabalho é a crescente exclusão dos jovens que
atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e que, sem perspectiva de emprego,
acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos trabalhos precários, dos desempregados
(ANTUNES, 2008, p. 8-10).
O novo processo de reestruturação produtiva - com traços do modelo fordista-taylorista,
porém, com uma produção mais eficiente - define-se, portanto, por novos processos de
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trabalho e de produção flexível. Conforme Antunes (2009), de forma similar ao fordismo do
século XX, porém seguindo um formato diferenciado, o modelo toyotista de produção faz
surgir um novo patamar de intensificação do trabalho e se estrutura a partir de um número
cada vez mais reduzido de trabalhadores dentro das empresas matrizes, que se resume em
trabalhadores mais qualificados, multifuncionais e envolvidos com o seu ideário. Na mesma
proporção amplia o conjunto flutuante e flexível de trabalhadores, em que os terceirizados, os
denominados trabalhadores temporários acabam sendo predominantes. Entre os anos de 1970
e 1980, era considerado como a mais avançada experiência de reestruturação produtiva que se
originou do fordismo japonês, e, posteriormente, foi convertida como uma forma
predominante de acumulação capitalista.
Segundo o autor, o toyotismo se diferencia do fordismo de acordo com os seguintes traços: o
sistema de produção é vinculado à demanda direcionada para atender as necessidades
individuais do mercado consumidor se diferenciando da produção em série típica do
fordismo; o trabalho é fundamentado na lógica em equipe em que o operário exerce diferentes
funções dentro do ambiente de trabalho, rompendo com o caráter do trabalho parcelar; a
produção se torna flexível, sendo que o trabalhador operário pode operar de forma simultânea
várias máquinas; carrega como princípio o sistema just in time 29, ou seja, aproveita-se o
melhor tempo de produção; funciona segundo o sistema Kanban, com placas ou senhas de
sistema de comando para reposição de peças e estoques; as empresas têm um caráter
horizontalizado, ou seja, a produção que antes era realizada dentro do seu próprio espaço
produtivo passa a ser realizada a partir das empresas terceirizadas; organiza os Círculos de
Controle de Qualidade (CCQs), constituindo grupos de trabalhadores que são incentivados a
discutir o seu trabalho e o desempenho, individual, ou do grupo, a fim de melhorar o índice de
produtividade da empresa ( seria a ideia do trabalhador participativo, do aproveitamento do
potencial intelectual de cada um); e por fim, o sistema de produção baseado no toyotismo
29

O sistema just-time/Kanban é um sistema de inovação puramente organizacional do modelo de produção
toyotista, cuja função “é promover mais um conjunto de reagregações da tarefas produtivas”, com o intuito de
incorporar a subjetividade operária como constituidora do novo complexo de produção de mercadorias, ou seja,
uma nova forma de racionalização do trabalho cujo impacto se daria sobre o trabalho (CORIAT apud ALVES,
1994). Uma das alterações advindas desse sistema é o consequente desemprego estrutural ampliando o exército
de reserva que se torna cada vez mais móvel e se submete às formas cada vez mais perversas de sujeição do
trabalho ao capital. O modelo toyotista baseado no sistema de just-time, ou seja, na lógica do “estoque mínimo”,
atinge, sobretudo, a classe trabalhadora e representa ações que se faz a partir da própria situação de soluções de
crise capitalista. Isto é, “reduzir o pessoal da produção e cortar os custos de produção atingindo o trabalho vivo”
(ALVES, 2000, p.46).

159

implantou o denominado “emprego vitalício” em que grande parte do trabalhadores da
empresa são incluídos, além de ganhos salariais que são adquiridos de acordo com o aumento
de produtividade (ANTUNES, 2009, p. 56-57).
De acordo com Alves (2000), o momento predominante do processo de reestruturação
produtiva baseado no sistema de produção da Toyota, cujo principal aspecto é articular a
continuidade da racionalização do trabalho, intrínseca ao toylorismo e ao fordismo, com as
novas necessidades do processo de acumulação do sistema capitalista, conseguiu assumir um
valor universal para o capital em processo, tendo em vista as próprias exigências do
capitalismo mundial, das novas condições de concorrência e de valorização do capital
surgidas a partir da crise capitalista dos anos 70. O autor considera o toyotismo como a forma
mais radical e interessante experiência de organização social da produção de mercadorias, sob
a era da mundialização do capital. Ela é adequada tanto para as necessidades da acumulação
do capital em época de crise como para os ajustes necessários à nova base técnica da
produção capitalista, sendo capaz de desenvolver suas plenas potencialidades de flexibilidade
e de manipulação da subjetividade operária.

4.3. O setor Calçadista na Bahia: o processo de interiorização industrial e as novas
formas de exploração do trabalho.

Considerado o maior estado produtor de cacau do Brasil, o sistema de produção via
monocultura no estado da Bahia sofreu modificações levando o capital a alterar as relações de
produção e as formas de exploração do trabalho. Apesar das políticas via Estado para “sanar”
os efeitos da queda da produção ter sido presentes desde o primeiro momento, o capital
procurará outras formas para garantir o processo de acumulação, sobretudo, com a chegada do
capital industrial.
De acordo com Oliveira (2001c), a iniciativa de novos empreendimentos industriais
observados no estado da Bahia é evidenciada a partir de fortes incentivos fiscais
principalmente entre as décadas de 1960/1980. As estratégias de desenvolvimento para
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ampliação do setor industrial tiveram início em 1983 com o “Programa de Ação
Governamental para a Bahia” que tinha como objetivo a atração de novos empreendimentos
industriais além de investimentos nos setores já existentes, sobretudo, na Região
Metropolitana de Salvador. Segundo Uderman (2007), o programa destacava a necessidade de
fortalecer o polo industrial metropolitano, de modo a otimizar o aproveitamento de seu
potencial germinativo e consolidar o núcleo dinâmico da economia baiana.
Porém, as ações do processo de interiorização industrial serão fortalecidas apenas em 1991
com a elaboração do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia (PROBAHIA) 30,
que segundo Pessoti, Sampaio e Spínola (2008), tinha como meta principal promover a
diversificação industrial da Bahia por meio da interiorização, “produzindo vetores de
desenvolvimento nas mais diversas regiões”.
Conforme Uderman (2007), com o objetivo de garantir a ampliação industrial seguido de um
maior investimento em tecnologia a fim de manter a qualidade e a produtividade, o programa
contava com pontuações de beneficiamento fiscal privilegiando empreendimentos que fossem
externos à Região Metropolitana de Salvador e que incorporassem processos tecnológicos
modernos e estivessem condizentes com as diretrizes propostas pelo governo 31. A partir das
discussões de Menezes (2000), afirma que, a partir de 1996, no entanto, já se observava um
progressivo e discreto movimento de diversificação da base produtiva, associado ao
incremento de algumas cadeias produtivas, motivadas, muitas vezes, pela expansão dos
mercados regionais. Segundo a autora,
Essa tendência intensificou-se no final da década de 1990, com a capitação de
investimentos nos ramos de calçados, informática, celulose e, sobretudo,
automobilístico. Entre 1996 e 1999, mais de 200 industriais haviam assinado
protocolos de intenção de investimentos com o governo do estado para acessar os
incentivos disponíveis anunciando um volume de aplicações no equivalente a
R$13,7 bilhões (UDERMAN, 2007, p. 22).
30

Segundo Uderman (2007), o PROBAHIA, instituído em 1991, “previa o financiamento à implantação e
ampliação de industriais, fixando limites equivalentes aos percentuais da arrecadação total do ICMS a ser
recolhido pelo beneficiário, conforme localização do empreendimento e o grau de importância atribuída ao
projeto” (UDERMAN, 2007, p. 20).
31
De acordo com Oliveira (2001c), a Superintendência do Desenvolvimento Industrial e do Comércio (SUDIC)
afirma que nos anos de 1990 os incentivos fiscais são concedidos a todos os empreendimentos industriais que
possam vir a ser instalados na Bahia, sejam eles concedidos a nível Federal ou Municipal. Além de incentivos,
tem-se a doação de terrenos, investimentos em infraestrutura, isenção de IPTU e ISS pelo prazo de dez anos
(OLIVEIRA, 2001, p. 87).
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Nesse limiar de investimentos direcionados pelo PROBAHIA, de acordo com Oliveira
(2001), a cidade de Itabuna e Ilhéus vai constituir um dos focos de investimentos industriais
somados aos pólos de recepção de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié. Os investimentos
na cidade de Itabuna, segundo a autora, são resultados da política de desconcentração
geográfica das indústrias, ocorrida no Brasil a partir de 1970 e de forma mais intensa em
1990.
Os investimentos indústrias nos dois polos de desenvolvimento regional da região Litoral Sul,
Itabuna e Ilhéus – se caracterizam respectivamente, na presença de setores no ramo de
Calçados e Confecções. Em Ilhéus, além do polo de Confecções, é predominante o Polo de
Informática, que surge em 1995 em parceria com o projeto PROBAHIA (Figura 20). É
necessário pontuar que a proposta de investimentos no setor industrial voltada para
diversidade e interiorização no estado, especificamente em Ilhéus e Itabuna, diz respeito ao
processo considerado para muitos como motivador para uma nova lógica de desenvolvimento
local e a busca da superação da crise da monocultura cacaueira.
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Esse processo é evidenciado no plano mais geral da reprodução ampliada do capital, em que
se evidencia um processo de internacionalização no sistema capitalista alterando seu processo
de desenvolvimento através de inovações tecnológicas e novas formas de organização e
financeirização da economia, uma reestruturação no modelo industrial de produzir, assim
como nas relações de trabalho, além de constituir o mapeamento de novos espaços de
acumulação mundial, necessário ao capitalismo em crise. Chesnais (1996) discute esse
processo, abordando o papel das multinacionais e as formas em que se materializa o processo
de acumulação internacional do capital. Segundo suas análises, o capital define-se como um
valor, sendo seu objetivo o processo de valorização, ou seja, de obtenção dos lucros, tem no
ramo industrial, bem como a localização geográfica um caráter contingente. Nesse processo,
“um dos atributos “ideais” do capital, que é também, mais do que nunca, um dos objetivos
concretos colocados pelos grupos é a mobilidade, a recusa a se prender a determinadas
modalidades de comprometimento setorial ou geográfico (...), bem como a capacidade de se
soltar, de desinvestir tanto quanto de investir” (CHESNAIS, 1996, p. 81).
Nesse sentido, conforme Oliveira (2001c),
(...) as indústrias passam a necessitar rever as suas localizações originais, quase
sempre em regiões metropolitanas, pesando as vantagens e desvantagens de
permanência e a tomar decisões pela relocalização quando, comprovadamente, for o
melhor caminho a ser seguido, como tem ocorrido com o segmento de calçados e de
confecções no Brasil, onde grandes empresas hoje estão presentes no Nordeste
brasileiro. Todos esses fatores somam-se a um Programa Estratégico de
Desenvolvimento do Estado da Bahia, que une o Estado e o Município numa
parceria para concessão de incentivos fiscais e outros benefícios, o que também
contribui para que algumas indústrias se relocalizem em Itabuna (OLIVEIRA DE
SOUZA, 2001c, p. 105).

Para a autora, na cidade de Itabuna, o ramo calçadista, além de receber incentivos fiscais com
isenção de impostos, ganhou investimentos em concessão de terrenos e infraestrutura física
para instalação das indústrias. A Trifil, por exemplo, que atua na cidade desde 1998, foi uma
das beneficiadas. Outras empresas que se instalaram na cidade são: a Penalty, e a Kildere,
ambas originárias do Rio Grande do Sul, atualmente um dos principais polos do setor
calçadista do Brasil, seguido de outros estados, como São Paulo, Ceará, Bahia. Atualmente os
Estados que produzem Calçados são: Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Bahia, Paraíba,
Sergipe, Minhas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Espírito
Santo como mostra a Figura 21.
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O pacote de incentivos fiscais e com ele os investimentos em infraestrutura a fim de facilitar a
territorialização de indústrias em espaços diferenciados se ampliam. Enquanto nos municípios
de Itabuna e Ilhéus são concretizados os ramos nos setores de Calçados, Confecções,
Informática e Eletrônica, dentre outros, os municípios de Itapetinga, Vitória da Conquista,
Jequié passam a ampliar o setor de calçados. De acordo com a Secretaria da Indústria,
Comércio e Mineração (SICM), considerada estratégica para a política de interiorização
industrial da Bahia, o setor de calçados vem tendo atenção especial do estado, com atração de
novos empreendimentos e a consolidação dos já existentes espalhados por diversos
municípios, como: Itapetinga, Feira de Santana, Jacobina, Cruz das Almas, Alagoinhas,
Vitória da Conquista, Ilhéus e Jequié. Para a secretaria, entre as empresas existentes no
estado, destacam-se a Free Wal, Dal Ponte, Vulcabrás/Azaléia, Ramarim, Calçados Bibi,
Daiby, Paquetá e Grupo Dass, entre outras (SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
MINERAÇÃO, 2011).
A atuação das indústrias no setor de calçados para o Nordeste faz parte de uma política
voltada para garantir maior produtividade dentro do sistema de produção que se encontra em
situação de competitividade com o crescimento do mercado de calçados, principalmente da
China. Além desse novo cenário no mercado mundial, observa-se, como salienta Reis (1994),
a partir dos anos de 1980, um acelerado processo de reestruturação produtiva nos principais
países produtores de calçados levando as empresas a investirem em tecnologias e
maquinários, modelando uma nova lógica produtiva, ampliando tanto os espaços de produção,
como alterando as relações de trabalho.
Para Reis (1994), no transcorrer dos anos 1980, a política econômica brasileira teve como
preocupação estabelecer medidas visando regular o desequilíbrio macroeconômico tanto
conjuntural como estrutural no país. A política de comércio externo, por exemplo, teve como
objetivo a obtenção de saldos positivos na balança comercial tendo como finalidade atender
os encargos financeiros da dívida externa, buscando assim investir no setor de exportações. A
operacionalização dessa meta se concretizou com a concessão de benefícios fiscais e
financeiros.
Assim, é a partir da articulação, principalmente, das políticas cambial e fiscal que se
executou a promoção às exportações, de sorte que os setores em condições de
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competitividade externa se ajustaram a essa situação e passaram a incrementar suas
produções para o mercado externo. Entre esses setores inclui-se a indústria de
calçados, que no transcorrer dos anos 80 apresentou um desempenho positivo
(REIS, 1994, p. 96-98).

Em artigo elaborado a partir de sua tese de doutorado intitulado A produção de Calçados de
couro em Franca (SP): a reestruturação produtiva e seus impactos sobre o trabalho, Vera

Lúcia Navarro (2006) 32 afirma que, nesse momento, a indústria brasileira de calçados foi uma
das poucas que conseguiu se expandir em meio à crise vivida pela indústria nacional, que
registrava constantes taxas de crescimento negativo, principalmente nos setores produtores de
bens de capital e de bens de consumo duráveis. É a partir de investimentos e políticas de
incentivos fiscais e financeiros que foi possível a expansão da produção de calçados no país.
Em nível global percebe-se uma diminuição nos investimentos em setores de calçados nos
países que lideravam a produção mundial, a exemplo os países europeus, alterando a lógica da
produção para os países considerados em desenvolvimento. Para Reis (1992), tais mudanças
fazem parte de um processo que tem início no pós-guerra, quando os países desenvolvidos
passam a priorizar a produção daqueles setores considerados estratégicos ao padrão de
crescimento industrial vigente. A autora, citando Procknik (1990), afirma que:
Alguns setores (por exemplo, têxteis, vestuário e calçados) começam a apresentar
quedas sucessivas na produção nos países desenvolvidos, e um dos fatores
determinantes dessas mudanças de localização passa a ser o menor custo salarial nos
países em desenvolvimento, dada a grande participação da mão-de-obra na produção
desses setores (REIS, 1992, p. 62).

Conforme Navarro (2006), nesse processo, a produção de calçados tende a se deslocar para
onde a obtenção de força de trabalho é barata, mantendo uma oferta de salário menos elevada
e, ao mesmo tempo, que não tenha impedimentos de proteção legal aos trabalhadores.
Assim, esse ramo industrial passa a ser caracterizado como “nômade” por se
deslocar no espaço geográfico em busca de oferta de mão-de-obra abundante e
barata. Ao final da década de 1960, países como o Brasil, Coréia do Sul, Taiwan
ingressaram nesse mercado, por possuírem grande contingente de força de trabalho
abundante e barata. Esse movimento observado a partir dos anos de 1960 se torna
mais nítido nos anos de 1990, com o acirramento do processo de globalização da
produção, o que configura uma divisão internacional do trabalho na produção de
32

NAVARRO, Vera Lúcia. A produção de calçados de couro em Franca (SP): a reestruturação produtiva e
seus impactos sobre o trabalho. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Araraquara, 1998.
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calçados que permite que um sapato tenha seu design elaborada na França ou nos
Estados Unidos, que sua matéria-prima, como couro, seja italiana e o seu cabedal
(que incorpora mais trabalho vivo) seja confeccionado no Brasil ou na China
(NAVARRO, 2006, p. 388).

Costa (2002), apud Navarro (2006), afirma que a partir de meados dos anos 1980, a geografia
da produção de calçados sofreu novas alterações com o ingresso no mercado de um novo
grupo de países asiáticos, capitaneados pela China, graças à farta disponibilidade de mão-deobra e salários baixos (NAVARRO, 2006, p. 389). Essa nova configuração mundial da
produção de calçados levou a China a se expandir no mercado internacional, principalmente a
partir da década de 1990; para o Brasil, essa alteração significou perdas nas vendas de
calçados (principalmente pelo barateamento das mercadorias chinesas que chegam ao
mercado interno, além da China passar a ser exportadora de produtos para países que antes
importavam do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos) e a mobilidade de capitais para
outros estados do país. O exemplo, é o fechamento de empresas que antes atuavam nos
estados pioneiros em produção de calçados, como o Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos,
assim como no estado de São Paulo, sobretudo em Franca, passando a se instalar no Nordeste,
a fim de extrair mais lucros com baixos salários, além dos incentivos fiscais e financeiros.
Segundo Pereira (2000), a redução do custo de mão-de-obra torna-se o fator chave para o
deslocamento de indústrias gaúchas para o Nordeste, já que a mão-de-obra “representa o
principal componente do custo de produção de calçados”. Para o autor, há um diferencial
significativo entre produzir calçados no Rio Grande do Sul e no Nordeste; no primeiro, mais
de 60% da força de trabalho dessa indústria ganha entre 2 e 2,5 salários mínimos enquanto; no
segundo, é de um salário mínimo para aqueles contratados regularmente pelas fábricas ou
menos se o sistema de produção ocorrer a partir de cooperativas. Para Navarro (2006), a
indústria de calçados é internacionalmente reconhecida por sua capacidade de grande
absorção de força de trabalho. Na Bahia, por exemplo, segundo o SICM, dentre os setores
industriais existentes o que mais emprega mão-de-obra é o setor de calçados, chegando a um
numero de 37 mil empregados.
O foco de incentivos fiscais e financeiros em nível nacional, sobretudo, a partir da década de
1980, a fim de aumentar o setor de exportação do país, faz-se valer de investimentos
econômicos nos setores estratégicos para manter o índice de crescimento e, o mais importante,
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inserir o país no processo de acumulação de capitais a fim de conter os efeitos da crise
estrutural do capital (e com ele as alterações no modelo de produção, que terá no processo de
mundialização do capital materializado na acumulação flexível o principal projeto do sistema
capitalista para conter a sua crise). A ampliação de setores industriais no estado da Bahia
torna-se estratégica fazendo parte de um processo de reestruturação produtiva no setor de
calçados, que ao passo que se encontra em crise de superprodução, busca ampliar seus nichos
de exploração em outros locais do país e/ou em nível nacional, evidenciando uma forte
mobilidade do capital nesse setor.
A presença do capital industrial na Bahia, a partir do setor de calçados, terá na cidade de
Itapetinga o principal local de produção do setor, com a instalação, a partir de 1998, da
multinacional brasileira Vulcabras-Azaléia S/A (Figura 21 e 22). A empresa é líder no setor
de calçados esportivos no mercado brasileiro e atualmente atua nos estados da Bahia, Ceará,
Rio Grande do Sul e também na Argentina. Segundo relatório do setor de administração da
empresa, hoje emprega um número de 45,1 mil pessoas, sendo 17 mil no estado da Bahia.
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Figura 22 e 23: Localização da Empresa Calçadista Vulcabras – Azaléia S/A, Itapetinga – BA.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010; www.correio24horas.com.br.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

De acordo com Gusmão Oliveira (2003), a cidade de Itapetinga possuía a economia atrelada à
produção de pecuária que entrou em crise a partir da década de 1960 se acentuando na década
de 1980, tendo como fator determinante “o caráter extrativista e de monocultura da atividade,
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o que tornou mais sensível a crise nacional que se esboçava no setor e determinou a
manifestação do esgotamento de alguns dos recursos naturais da região”.
Como alternativa para a crise, é criado o Distrito Industrial da cidade, que teve como principal
investimento a indústria de calçados Azaléia Nordeste S/A 33. As razões em optar pela
localização desse setor na região estão relacionadas aos custos de mão-de-obra, pois nela se
encontra uma massa de trabalhadores desempregados com baixa capacidade de organização
sindical e disponível para salários muito aquém dos praticados no Sul do país. Neste se
concentram os pioneiros de produção de calçados, hoje com o acréscimo do estado do Ceará,
que se apresenta como o segundo maior produtor.
A Azaléia do Nordeste destaca-se como a empresa que recebeu o maior volume dos
benefícios, dentre as onze empresas calçadistas instaladas na Bahia (no mesmo
período, grifo nosso). Segundo publicação da Seplantec (2000), essa empresa
recebeu R$ 17.411.00 em infraestrutura (correspondendo a 65% do total de R$
26.597.000 investidos na implantação de indústrias no setor calçadista na Bahia),
R$10.000.000 em recursos do Fundo de Desenvolvimento Socioeconômico
(Fundese) – 28% do total de R$36.000.000 -, e crédito presumido de ICMS, que foi
de 90% (GUSMÃO OLIVEIRA, 2003b, p. 125).

De acordo com estudos realizados pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB de 1999,
enquanto na indústria de calçados do Nordeste paga-se um salário mínimo para cada
trabalhador, no Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul, por exemplo, paga-se de dois a dois
salários e meio. Além disso, processos de contratação por cooperativas, os quais são apoiados
pelo governo do Nordeste e “reduzem os encargos trabalhistas e a pulverização das empresas
pela região”. Segundo o relatório, a dispersão geográfica das empresas no Nordeste se difere
das demais regiões do país, produtoras de calçados devido a concentração locacional e pelos
fortes movimentos trabalhistas (o que caracteriza uma maior mobilidade, grifo nosso)
(YOSHINORI E PROCHNIK, 1999, p. 4).
Segundo Pereira (2000), no Nordeste, no ano de 2000, o estado do Ceará mantinha o sistema
de cooperativa o qual possibilitava um menor custo de mão-de-obra. O sistema funcionava
com o processo de contratação do trabalho baseado nas cooperativas organizadas pelo
governo estadual a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará. O processo
se dava com treinamento ministrado pela própria empresa e cursos de cooperativismo
33

Em 2007, a Azaléia Nordete S/A foi incorporada à Companhia Vulcabrás-Azaleia S/A.
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realizados pela Secretaria; durante dois meses de duração de curso, o governo pagava uma
bolsa de estudo para cada participante no valor de cem reais. Após finalização do curso, os
próprios alunos formavam as cooperativas que consequentemente seriam contratadas pela
empresa. Esta fornecia o maquinário, a matéria prima; as despesas com manutenção ficavam a
cargo das cooperativas. O pagamento das mercadorias fabricadas pela cooperativa se dava por
cada peça confeccionada. Segundo o autor, esse modelo de cooperativas de trabalho era a
forma praticamente dominante de relações de trabalho praticados pelas empresas gaúchas no
Ceará. Muitas cooperativas mantinham o custo de mão-de-obra que para a “empresa chega a
R$1,57 por par de calçados (tênis) produzido; os trabalhadores recebiam por mês uma quantia
inferior ao salário mínimo (R$140,00), sem direito a quaisquer outras vantagens (férias, 13º
salário, vale transporte, vale refeição, licença maternidade)” (PEREIRA, 2000, p. 34-36).
De acordo com Antunes (2008), o exemplo do sistema de cooperativas é bem representativo
para compreendermos como o capital cria formas de precarizar ainda mais os direitos
trabalhistas. Criado como um instrumento de luta operária, hoje se apresenta como
“verdadeiros empreendimentos para destruir direitos e aumentar ainda mais as condições de
precarização da classe trabalhadora” (ANTUNES, 2008, p. 108).
Dessa forma, o mapeamento de espaços capazes de gerarem uma quantidade maior de
extração do lucro capitalista se dá, sobretudo, pela procura de mão-obra-barata ( nesse caso, a
função do exército de reserva torna-se fundamental, mantendo a possibilidade de intensificar a
exploração do trabalho, assim como garantir a diminuição dos salários, logo um maior lucro),
diminuindo os custos de produção.
Nesse sentido, tanto o capital como o trabalho se tornam móvel para acumular mais-valia e
garantir o processo de reprodução capitalista. O deslocamento das indústrias calçadistas para
o Nordeste, nesse caso específico a Vulcabrás Azaléia S/A, implicou, sobretudo dentro do
processo de concorrência capitalista, uma nova territorialização do capital, a fim de extrair
sobretrabalho, projetando assim uma produção satisfatória para fazer jus a leis de mercado.
Estas impõem ao setor de calçados, no caso aqui relacionado, a competição em nível global,
ou seja, realizar maior investimento para garantir a inserção da empresa no mercado com
capacidade de vender suas mercadorias e materializar a extração do mais trabalho. Essa
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condição é fortalecida com uma mão-de-obra capaz de ser explorada (com uma intensidade
maior de horas trabalhadas), ser móvel, estar à disposição dos projetos do capital. Nesse caso,
a mobilidade do capital, para garantir seus investimentos, na Bahia, por exemplo, se dá pela
possibilidade de encontrar essa reserva de mão-de-obra capaz de ser explorada, e ainda, a ser
submetida a intensas horas de trabalho com baixos salários. Se em um momento essa
exploração, no caso aqui estudado, deu-se no campo - em Itapetinga, com a pecuária, e em
Barro Preto, com o Cacau- hoje o capital impõe um outro formato de exploração dessa
reserva, no chão da fábrica.
Diante do processo de crise da monocultura cacaueira, observou-se que a força de trabalho do
campo historicamente teve uso diferenciado no processo de acumulação capitalista no Litoral
Sul da Bahia e, especificamente em Barro Preto. Ao longo do tempo, as relações de produção
sofreram alterações dando ao espaço diferentes funções com um único objetivo, acumular
capitais. No recorte histórico realizado pela pesquisa, as alterações no modelo de produção,
são representadas tanto através das novas políticas de incentivo à retomada do aumento da
produção de cacau34 - mesmo observando uma atuação tímida da CEPLAC no espaço Agrário
do município, em contrapartida com um aumento acentuado de desemprego no campo, bem
como o endividamento de grande parte dos produtores de cacau que, sem capital para investir
nas políticas de recuperação da lavoura, limitam-se a garantir a extração da renda da terra a
partir da exploração do trabalho no processo de parceria e na relação de assalariamento,
garantindo o controle da terra – assim como na nova política econômica direcionada pelo
processo de interiorização industrial da Bahia que teve seu projeto consolidado no final da
década de 1990.
O resgate do processo de interiorização industrial no estado levou a compreendermos a
inserção do setor Calçadista e quais foram as vantagens que esse capital industrial teve a partir
das políticas estabelecidas em âmbito federal e estadual, via incentivos fiscais e
financiamento, e/ou investimentos em infraestrutura para consolidação das ações dessas
indústrias. Além, evidentemente, do quadro econômico que o setor de calçados se encontra
em meio à posição dos países asiáticos - especificamente a China - no mercado mundial, uma

34

Ainda que essa alteração não tenha o efeito significativo quando relacionados a outros momentos históricos
em que a o estado da Bahia se encontrava como maior produtor de cacau do país.
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posição que seguramente extrapola o setor de calçados e diz respeito à função estratégica do
país no processo global de acumulação capitalista, e o quadro de crescimento tanto econômico
como político que o país apresentou nos primeiros anos do século XXI.
De acordo com Ishibasch (2009), sua incorporação no quadro mundial como grande potência
econômica - apesar da situação da China ser de “refém dos EUA que seguem detendo o
privilégio de serem os detentores da moeda que é lastro mundial, o dólar” -, dá-se, sobretudo,
como “fornecedora de mão-de-obra barata, exportadora de manufatura de baixo valor
agregado e financiadora da dívida norte-americana”. O ponto que a reflexão da autora nos
ajuda a pensar é como se dá o uso intensivo de mão-de-obra desse gigante asiático nesse
processo de crescimento econômico e como essa ascensão representa um grande ataque à
classe trabalhadora, com perdas gradativas de conquista trabalhista; essa alteração representa
um processo de “ampliação massiva da penúria e miséria para amplas camadas de
trabalhadores e camponeses”. Neste sentido, o processo de industrialização massiva em larga
escala, sobretudo, com entrada do capital estrangeiro que coloca a China como “a fábrica do
mundo”, traz para o cenário do país um amplo processo de exploração do trabalho em
condições análogas à escravidão,
Estima-se que em 2008 houvesse na China cerca de 650 milhões de operários, dentre
os quais uma ampla parcela viveria em condições análogas à escravidão. A maioria
dos quais estão submetidos às piores condições são os 15,3% estimados oficialmente
pelo governo dentre os 200 milhões de migrantes que deixam os campos em busca
de empregos nas cidades no auge do crescimento econômico. Nos primeiros meses
de 2008, se contabilizava mais de 20 milhões de migrantes desempregados, e a
progressão do número dos que não terão trabalho neste setor ainda é de aumento,
apesar da recuperação conjuntural experimentada no semestre de 2009. E mesmo no
auge do crescimento econômico do período prévio, o salário médio dos operários
mostra como o brilhante desempenho do aparelho industrial não beneficia os
verdadeiros responsáveis pela prosperidade chinesa. Na região de Shenzhen, o
salário mínimo mensal não passa de 900 iunes, o que equivale a US$ 132,00
(ISHIBASCH, 2009, p. 44-48).

Nas relações sociais de produção inseridas na lógica da acumulação flexível, por exemplo,
esses fatores estão representados por um lado na alta exploração do trabalho, ao mesmo tempo
em que os tornam precarizado. Aliado ao alto avanço tecnológico que proporciona uma maior
produtividade de mercadorias nas diferentes formas de produção espalhadas mundialmente,
contraditoriamente se encontra um número cada vez mais reduzido de trabalhadores
empregados (evidenciando o desemprego estrutural), materializados cada vez mais no sistema
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de subcontratação e da informalidade. De acordo com Mészáros (2007), o desenvolvimento
histórico ao qual o sistema capitalista alcançou até o momento tem como traço dominante o
desemprego que constitui “uma malha de interrelações e indeterminações pelas quais hoje se
torna impossível encontrar remédios e soluções parciais para o problema”.
Nos últimos anos, um grande número de discursos propagandearam as virtudes
universalmente benéficas da “globalização”, deturpando a tendência de expansão e
integração globais do capital como um fenômeno radicalmente novo destinado a
resolver todos os nossos problemas. A grande ironia da tendência real do
desenvolvimento – inerente à lógica do capital desde a constituição inicial desse
sistema séculos atrás, e que atinge sua maturidade em nosso próprio tempo de uma
forma inexoravelmente associada à sua crise estrutural – é que o avanço produtivo
desse modo antagônico de controle do metabolismo social lança uma parcela cada
vez maior da humanidade na categoria de trabalho supérfluo (MÉSZÁROS, 2007, p.
145).

Marx (2010), quando discute o desenvolvimento da maquinaria e a indústria moderna no
século XVIII, especificamente as alterações desse processo sobre os trabalhadores, coloca-nos
que, ao passo que o avanço da maquinaria proporciona uma maior produtividade do capital
diminuindo o tempo necessário de trabalho na produção de mercadorias, ela torna-se “o meio
mais potente para prolongar a jornada do trabalho”, ou seja, quando mais avançam as forças
produtivas do sistema capitalista, mais se acentua a exploração do trabalho, mais intensificado
ele se torna, isto é, extrai-se mais trabalho no menor espaço de tempo. Esses fatores ocorrem
por uma relação contraditória do próprio funcionamento do sistema capitalista; ao mesmo
tempo que diminui o trabalho necessário, investindo em capital constante, ou seja, em
maquinaria, ele diminui, por exemplo, a jornada do trabalho. Porém, com o poder de
produtividade que está subjetivado na maquinaria, ele mantém a produção de mercadoria no
grau mais elevado, diminuindo também o número de trabalhadores no processo produtivo ao
mesmo tempo em que acentua a exploração desta.
(...) a maquinaria confisca a vida inteira do trabalhador, a lógica é estender sem
medida a jornada de trabalho, e como seu progresso, que possibilita enorme
crescimento da produção em tempo cada vez mais curto, serve de meio para extrair
sistematicamente mais trabalho (...), ou seja, para explorar cada vez mais
intensivamente a força de trabalho (MARX, 2010, p. 476-479)35.

35

A indústria capitalista moderna, por exemplo, torna-se uma lógica do capital para eliminar as propriedades
qualitativas do trabalhador a partir da decomposição cada vez mais acentuada do processo de trabalho, o que
para Antunes (2008), representa reduzir o trabalho ao nível de especialização, que acentua a atividade
mecanicamente repetitiva, portanto, cria-se uma ruptura do elemento que produz e o produto desse trabalho.
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Antunes (2008), afirma que a necessidade de elevação da produtividade dos capitais no Brasil
que se deu no início dos anos 1990, através da reorganização sócio-técnica da produção e do
trabalho direcionada pela lógica do toyotismo flexibilizado, provocou no país as primeiras
alterações no modelo fordista aqui existente. Segundo o autor, os processos que se
materializaram foram advindos do “receituário oriundo da acumulação flexível e do ideário
japonês”, alterando as relações de trabalho, especificamente, com o processo de
subcontratação e de terceirização da força de trabalho. Também a transferência de plantas e
unidades produtivas, em que empresas tradicionais, como por exemplo, a indústria têxtil, de
calçados, automotivo, sob a concorrência dos mercados internacionais “passaram a buscar,
além de isenções fiscais, níveis mais rebaixados de remuneração da força de trabalho,
combinados com uma força de trabalho sobrante, sem experiência sindical e política”
(ANTUNES, 2008a, p. 105-106).
O perfil desse processo de alta exploração do trabalho se materializa historicamente em todo o
sistema capitalista. Para Marx (2010), no processo de reprodução ou/e de acumulação, a força
de trabalho é a condição de sua expansão, e tem de incorporar-se continuamente ao capital;
“sua escravização ao capital se dissimula apenas com a mudança dos capitalistas a que se
vende, e sua reprodução constitui, na realidade, um fator de reprodução do próprio capital”, o
que significa que “acumular capital é, portanto, aumentar o proletariado”. Esses trabalhadores,
quando não garantem as necessidades de expansão adquiridas em determinadas condições
sociais do capital, automaticamente tornam-na supérfluas (MARX, 2010, p. 716-717).
Segundo o autor,
A lei da acumulação capitalista, mistificada em lei natural, na realidade significa que
sua natureza exclui todo o decréscimo do grau de exploração do trabalho ou toda
elevação do preço do trabalho que possam comprometer seriamente a reprodução
contínua da relação capitalista e sua reprodução em escala sempre ampliada
(MARX, 2010, p. 724).

No processo de acumulação de capitais a partir da indústria calçadista, no caso específico da
Vulcabrás-Azaleia S/A, por exemplo, a forma de exploração do trabalho se dá com uma mãode-obra que, tornada supérflua para o capital no processo de crise da monocultura cacaueira,
ganha uma nova dimensão dentro do processo de reprodução capitalista. Para Oliveira (2007),
é nessa lógica contraditória que o capital constrói/destrói formações territoriais em diferentes
176

partes do mundo ou faz com que frações de uma mesma formação territorial conheçam
processos desiguais de valorização, produção e reprodução do capital conformando as regiões.
Conforme pesquisa de campo realizada, com os efeitos da crise da monocultura cacaueira no
município de Barro Preto, o campo passa por um esvaziamento populacional significativo nos
últimos dois anos. Grande parte dos trabalhadores que mantinham relações de trabalho no
sistema de parceria ou assalariamento passa a migrar para a fábrica de calçados em busca de
trabalho. Grande parte dessa força de trabalho é, sobretudo, jovens, filhos de camponeses e
trabalhadores assalariados do campo que, sob o efeito da crise, se tornam disponíveis para o
capital. A mobilidade acaba sendo uma forma estratégica de venderem sua força de trabalho.
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CAPITULO IV
MOBILIDADE DO TRABALHO: A GARANTIA DA EXTRAÇÃO DA MAIS-VALIA NO
PROCESSO DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA

Durante os períodos de estagnação e de prosperidade media, o exercito industrial de reserva pressiona sobre o
exercito de trabalhadores em ação e, durante os períodos de reprodução e paroxismo, modera as exigências dos
trabalhadores. A superpopulação relativa esta sempre presente nos movimentos da oferta e da procura de
trabalho. Ela mantém o funcionamento desta lei dentro de limites condizentes com os propósitos de exploração e
de domínio do capital (...). quando se introduz maquinaria nova ou se amplia a velha, a parte do capital
variável se transforma em constante. (...) Ficam sem emprego não só os trabalhadores diretamente expulsos
pela máquina, mas também seus sucessores e o contingente adicional que seria regularmente absorvido com a
expansão ordinária do negocio em sua base antiga. Todos eles são agora “libertos”, e qualquer novo capital
desejoso de entrar em função pode dispor deles (Karl Marx, O Capital
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4. MOBILIDADE DO TRABALHO: A GARANTIA DA EXTRAÇÃO DA MAISVALIA NO PROCESSO DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA

O processo de apropriação do trabalho pelo capital é caracterizado como condição essencial
da sua existência. Como afirma Marx o capital é o próprio trabalho acumulado a partir do
prolongamento de horas trabalhadas, a partir da exploração do sobretrabalho que garante a
expansão capitalista. Porém para que ocorresse tal proeza foi necessário que o capital
transformasse essa força de trabalho em mercadoria, garantindo assim ao trabalhador
“liberdade” para vender sua força de trabalho. Essa condição de compra e venda do trabalho é
a garantia de tornar essa mão-de-obra móvel para o capital. Para Gaudemar (1977), essa
liberdade do trabalhador no modo de produção capitalista é a condição sene qua non para o
seu processo de valorização. O trabalhador precisa estar subjugado ao capital, estar
desprovido de qualquer possibilidade de realizar no/e pelo trabalho, isto é, a força de trabalho
precisa ser móvel para manter os locais preparados para o capital.
Portanto, o uso da força de trabalho é a própria condição de o capital extrair mais-valia, logo,
lucro para garantir a sua reprodução. Tais fatores de exploração se dão tanto a partir do
prolongamento de horas de trabalho assim como a partir do avanço da técnica, possibilitando
o capital aumentar o nível de produtividade nos diferentes setores da produção. No processo
de acumulação flexível, por exemplo, essa exploração do trabalho ganha materialidade com o
prolongamento cada vez mais acentuado de horas de trabalho - possibilitado pelo
desenvolvimento das forças produtivas que alcança níveis tecnológicos altamente avançados –
ampliando assim a extração de mais- valia tanto absoluta quanto relativa. Em meio à crise
estrutural do capital, o sistema sociometabólico, ao mesmo tempo em que provoca um
aumento considerado de produção de mercadorias, provoca também o desemprego estrutural
que afeta milhões de trabalhadores tornando-os os supérfluos e cada vez mais móvel, seja no
campo ou na cidade.
Nesse processo será analisado como ocorre o processo de mobilidade do trabalho no novo
modelo de acumulação capitalista mundializado no espaço agrário do município de Barro
Preto e, sobretudo, como o capital em período de crise estrutural explora a força de trabalho
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tanto do campo como da cidade em meio ao processo de diminuição da produção na
monocultura cacaueira.

5.1 A subsunção do trabalho ao capital como condição de “liberdade”

Se um dos pressupostos do trabalho assalariado e uma das condições históricas do
capital são o trabalho livre e a troca desse trabalho livre por dinheiro a fim de
reproduzir e valorizar o dinheiro, a fim de ser consumida pelo dinheiro não como
valor de uso para fruição, mas como valor de uso para o dinheiro, outro
pressuposto é a separação do trabalho livre das condições objetivas de sua
realização – do meio de trabalho e o material de trabalho. (Karl Marx, Grundrisse,
2011).

O trabalho como garantia da existência humana é realizado pelo homem na sua mediação com
a natureza, em que se processa sua ação e as relações sociais são materializadas
historicamente. Para Marx (2010),
O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que
o ser humano, com sua própria ação impulsiona, regula, controla seu intercâmbio
material com a natureza. Defronta-se com a natureza com uma de suas forças. Põe
em movimento as forças naturais de seu corpo – braço e pernas, cabeça e mãos -, a
fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo forma útil à vida humana.
Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica
sua própria natureza (MARX, 2010, P. 211).

Nesta condição, o trabalho é realizado enquanto garantia de suas necessidades, tendo,
portanto, o caráter de valor de uso; nesse processo o homem é possuidor da sua força de
trabalho. Porém, no modo de produção capitalista esse formato precisa ser alterado, o
trabalhador precisa estar despossuído dos meios de produção para então vender a sua força de
trabalho para o capital. Conforme Martins (1981) pode-se considerar que as relações
capitalistas de produção se caracterizam a partir da separação dos trabalhadores dos meios de
produção. O trabalhador se define apenas como possuidor de sua força de trabalho, enquanto
força motora das materialidades da escala produtiva que garante a reprodução do capital. Na
ordem do capital, como afirma Menezes (2007), o trabalho está subjugado. O capital é a
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riqueza apropriada e roubada dos trabalhadores. O capital é o próprio trabalho subjugado,
alienado e desefetivado que se materializa na forma de dinheiro, mercadoria e meios de
produção usados com o objetivo do lucro.
A condição existencial do capital é a negação do trabalho livre, da liberdade produtiva dos
homens. Ele precisa encontrar no mercado a mercadoria força de trabalho para ser vendida,
para ser controlada e apropriada no seu processo de valorização. O trabalho enquanto agente
principal da produção precisa ser livre apenas para o capital; o trabalhador precisa estar
desprovido de qualquer possibilidade de realização da sua força de trabalho.
Jean-Paul de Gaudemar em seu livro Mobilidade do trabalho e acumulação de capital36 faz
uma abordagem a respeito da natureza do trabalho no processo de acumulação fundamentado
no conceito de mobilidade do trabalho. Enfatiza como ocorre o uso do trabalho e, portanto, o
uso dos corpos dos homens pelo capital. Neste debate, discute qual tipo de liberdade é
necessária para conduzir a extração da mais-valia para o capital (tanto absoluta como relativa,
ou seja, o grau de exploração da força de trabalho pelo capital, materializada no processo de
subordinação, grifo nosso), e afirma que a condição de “liberdade” de vender sua força de
trabalho é a primeira premissa que tornará possível o processo de valorização do sistema
capitalista, ela é a garantia da acumulação do capital. Dessa forma, a liberdade se define a
partir de duas determinações: primeiro, a liberdade positiva, onde a força de trabalho é uma
mercadoria que pertence ao trabalhador, um bem particular que ele pode fazer dela o que for
necessário para suas necessidades. Portanto, ele é livre para fazer uso dessa mercadoria, e
segundo, a liberdade negativa, quando o trabalhador não tem outra opção que não seja vender
a sua força de trabalho. Dessa forma, desprovido de qualquer forma de realização pelo
trabalho, a condição de liberdade torna-se, portanto, de sujeitar o trabalho ao capital, uma
liberdade que, segundo o autor, conduz “à possibilidade do trabalhador escolher o seu
trabalho e o local onde exercê-lo” e, por outro lado, “conduz às exigências do capital e ao seu
poder de despedir em qualquer altura um trabalhador, ou de transformar o seu trabalho assim
como as condições em que ele o exerce”.

36

GAUDEMAR, Jean Paul de. Mobilidade do Trabalho e acumulação do capital . Lisboa. Editora Estampa,
1977.
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Em ambos os casos, a força de trabalho deve ser móvel, isto é, capaz de manter os
locais preparados pelo capital, quer tenha sido escolhidos quer impostos; móvel quer
dizer apta para as deslocações e modificações do seu emprego, no limite, tão
indiferente ao conteúdo do seu emprego como o capital o é de onde investe, desde
que o lucro extraído seja satisfatório (GAUDEMAR, 1977, p. 190).

Para o autor, mobilidade é a própria “liberdade”, condição necessária para submeter o
trabalho ao capital, logo ao modo de produção capitalista. Esta se afirma na força de trabalho
como mercadoria para garantir a própria existência do capitalismo, ou seja, a mobilidade do
trabalho surge como uma condição necessária da gênese do capitalismo e como garantia do
seu desenvolvimento. Isso significa que “a mobilidade da força de trabalho conduz assim
imediatamente às exigências do capitalismo, que são a produção das forças de trabalho, a sua
utilização no processo de produção, a sua circulação entre as diferentes esferas de atividade”
(GAUDEMAR, 1977, p. 192-193).
Utilização da força de trabalho: é o momento da submissão da mobilidade do
trabalho às exigências do capital. Ela deve prestar-se às formas e transformações da
organização do processo de trabalho. Duração, intensidade, produtividade de
trabalho, são as suas palavras-chave. A mobilidade é a capacidade que permite à
força de trabalho adaptar-se às variações da jornada de trabalho, à permutação dos
postos de trabalho, aos efeitos de uma divisão do trabalho cada vez maior.
Circulação das forças de trabalho: é momento da submissão da mobilidade do
trabalhador às exigências do mercado, aquele em que o trabalhador, à mercê do
capital e das suas crises periódicas, se descola de uma esfera de atividade para outra;
ou por vezes aquele em que sucede o trabalhador ser “sensível” a toda a variação da
sua força de trabalho e da sua atividade, que lhe deixa antever um melhor salário
(GAUDEMAR, 1977, p. 193-194).

Tornando-se livre para o capital, ou seja, para vender sua força de trabalho enquanto
mercadoria, a sua condição de liberdade é na verdade o seu aprisionamento total à exploração
capitalista. Segundo Martins (1981), é nessa relação de liberdade e de “igualdade” que se
baseia a relação social capitalista: “os trabalhadores expropriados são livres para vender sua
força de trabalho”; tornando-se iguais aos capitalistas, vendedores de mercadoria, o
trabalhador realiza assim a venda da mercadoria trabalho. Para o autor, no capitalismo, a
condição da pessoa surge a partir das mediações da relação de troca, neste sistema: “só é
pessoa quem troca, quem tem o que trocar, e tem liberdade para fazê-lo”. Dessa forma, a
compra da força de trabalho pelo capitalista se dá apenas pela determinação que esta tem no
processo de produção de mercadorias, já que é a única mercadoria que cria mais valor, cria
riqueza (MARTINS, 1981, p. 152-154).
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Segundo Marx (1981), nesta relação de compra da força de trabalho a alma do capitalista é a
alma do capital, e as formas para que ocorra o processo de valorização, de criar mais-valia se
manifesta a partir do trabalho excedente.
(...) o capital tem seu próprio impulso vital, o impulso de valorizar-se, de
criar mais-valia, de absorver-se com sua parte constante, com os meios de produção,
a maior quantidade possível de trabalho excedente. O capital é trabalho morto que,
como um vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo, e, quanto mais o suga, mais
forte se torna. O tempo em que o trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o
capitalista consome a força de trabalho que comprou. Se o trabalhador consome em
seu proveito o tempo em que tem disponível, furta o capitalista. O capitalista apoiase na lei da troca de mercadorias. Como qualquer outro comprador, procura extrair o
maior proveito possível do valor-de-uso de sua mercadoria (MARX, 2010, p. 271272).

Para o mesmo autor, no processo de compra e venda do trabalho entre capitalista e
trabalhadores, ocorre que ele, o trabalhador, não é nenhum agente livre “o tempo que está
livre para vender sua força de trabalho é o tempo em que é forçado a vendê-la e que seu
vampiro não o solta enquanto houver um músculo, um nervo, uma gota de sangue a explorar”
(MARX, 2010, p. 346).
Neste sentido, a mobilidade do trabalho pode ser caracterizada pela submissão do trabalhador
ao capital, pela transformação da força de trabalho em mercadoria. Essa dinâmica ocorre,
sobremodo, com a idéia de trabalhadores “livres” que vendem sua força de trabalho, estes
submetidos à regra acumulativa do capital, com a transformação da propriedade privada em
mercadoria, movida pela busca do lucro. A contradição fundamental e destrutiva desse
processo, segundo Menezes (2007), está na inversão do processo de trabalho que deixa de ser
a condição da mediação do Homem com a Natureza na busca de sua auto-realização, na busca
pelo necessário à vida humana, e se torna o próprio meio da realização e reprodução do
capital pela coisificação do homem. Isso significa que a Natureza pelo trabalho do homem, o
mundo e a realidade concreta e a própria Natureza humana deixam de ser o essencial, o
principal, e vira o secundário pela necessidade de manutenção do lucro e do dinheiro,
primeiro e último objetivo do capital. É somente dessa forma que, a partir da lógica do capital,
tudo tende a ser reduzido à condição de mercadoria, à coisa, à valor de troca (MENEZES,
2007, p. 76).
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Ao passo que se reveste essa liberdade, o capital se apropria dessa força de trabalho e a
submete ao seu desejo, às suas exigências. Ela necessita ser móvel para que mantenha os
locais preparados para o capital; o importante é a extração do lucro e a negação da liberdade
do indivíduo de ser possuidor dos resultados do seu trabalho. Neste sentido, para Gaudemar
(1977), a mobilidade da força de trabalho é assim introduzida, em primeiro lugar, como a
condição de exercício da sua “liberdade” de se deixar sujeitar ao capital, de se tornar a
mercadoria cujo consumo criará o valor e assim produzirá o capital.

5.2 A mobilidade da força de trabalho e o processo de produção de mais-valia

O uso da força de trabalho no sistema capitalista diz respeito a origem da produção de maisvalia. Segundo Marx (2010), ela se estabelece de duas formas: a produção de mais valia
absoluta e relativa. Ambas constituem exploração do trabalho, concretizado no excedente de
valor. Porém, se distingue da seguinte forma: a primeira se estabelece a partir do
prolongamento da jornada do trabalho e a segunda corresponde à redução do tempo de
trabalho necessário 37 à produção, a partir do investimento em capital constante, mais
precisamente, as modificações das técnicas empregadas no processo de produção.
A princípio, é preciso compreender, segundo Marx (2010), que a jornada de trabalho não é
uma grandeza constante, mas variável; sua magnitude total varia com a duração do trabalho
excedente. No processo de compra e venda do trabalho, a jornada de trabalho precisa
ultrapassar o tempo necessário para produzir uma mercadoria a fim de o capitalista extrair a
mais-valia, ou seja, o sobretrabalho.
De acordo com Luxemburgo (1969), o sobretrabalho é o tempo a mais de trabalho despendido
pelo trabalhador no processo de produção de mercadorias, produzindo assim mais-valia para o
capitalista. Para a autora, apesar da exploração do sobretrabalho existir desde os tempos
antigos (por exemplo, nas relações de trabalho no sistema escravagista e na servidão), o

37

Marx (2010) denomina tempo de trabalho necessário à quantidade de horas de trabalho despendida no
processo de reprodução, ou seja, o tempo socialmente necessário à produção de mercadoria.
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empresário moderno foi o primeiro a descobrir esta propriedade da força de trabalho. Porém,
o que a torna particular nas relações capitalistas definidada a partir do trabalho assalariado é a
condição de “liberdade do trabalhador” (LUXEMBURGO, 1969, p. 301). Neste sentido, a
venda da força de trabalho como mercadoria é uma condição determinante para o
desenvolvimento do modo de produção capitalista; é necessário que o trabalho esteja no
controle do capitalista.
Para a autora, a venda da força de trabalho como mercadoria implica relações históricas e
sociais que foram determinantes para se efetivar a exploração capitalista. Dessa forma, o
aparecimento da “força de trabalho” no mercado indica quatro pontos essenciais: primeiro, o
trabalhador precisa ser livre; segundo, estar separado dos meios de produção; terceiro, esse
trabalho precisa ter um grau de produtividade capaz de fornecer o sobretrabalho; e quarto,
esse sobretrabalho sob a forma de mercadoria precisa ser vendido. Portanto, a compra e venda
de trabalho pressupõem produzir mercadoria para obter o sobretrabalho, a mais-valia para o
capitalista. Neste sentido,
A jornada de trabalho de todo o operário compõe-se de duas formas: uma parte
paga, em que o operário não faz mais do que restituir o valor da sua subsistência, em
que ele trabalha por assim dizer para ele mesmo, e uma parte não paga, na qual faz
trabalho gratuito ou sobretrabalho para o capitalista (LUXEMBRUGO, 1969, p 304305).

Segundo Gaudemar (1977), a duração da jornada de trabalho significa para os capitalistas e
para os trabalhadores interesses distintos; enquanto o primeiro o dia de trabalho despendido
pelo trabalhador deve ser o mais prolongado, o segundo tende a querer limitar o tempo de uso
de sua mercadoria. De acordo com o autor, a mobilidade temporal da força de trabalho é o
significado da produção de mais-valia absoluta; esta é definida pelo processo de intensidade
de mobilização que ocorre de maneira diferenciada entre as classes distintas. Dessa forma, a
primeira maneira pela qual se manifesta no tempo, a mobilidade da força de trabalho é a
extensão máxima da jornada de trabalho, a extração do tempo de trabalho além do limite
necessário no processo de produção.
Esse processo, para Marx (2010), gera para o capitalista a mais-valia que para ele aparece
como “o encanto de uma criação que surgiu do nada”, e que nada mais é do que trabalho
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explorado, mercadoria necessária para o processo de valorização do capital. Nesta condição
de explorador e explorado,
A produção capitalista, que essencialmente é produção de mais-valia, absorção de
trabalho excedente, ao prolongar o dia de trabalho, não causa apenas a atrofia da
força humana de trabalho, a qual rouba suas condições normais, morais e físicas de
atividade desenvolvida. Ela ocasiona o esgotamento prematuro e a morte da própria
força de trabalho. Aumenta o tempo de produção do trabalhador num período
determinado, encurtando a duração de sua vida (MARX, 2010, p. 307).

A condição de exploração a partir do prolongamento da jornada de trabalho nada mais é do
que a possibilidade do capital de extrair a mais-valia absoluta. As investidas do sistema de
produção capitalista de se ter legalmente o uso da força de trabalho é “apropriar-se durante
todas as 24 horas do dia”, a fim de permanecer acumulando, extração de mais-valia. Neste
sentido, pouco importam as condições a que esses trabalhadores serão submetidos no
processo de trabalho; o que importa é o lucro advindo da compra da mercadoria trabalho. Para
o capital, o que interessa não é a vida da força de trabalho, mas o máximo da força de trabalho
que possa ser posta em atividade.
(...) o trabalhador, durante toda a sua existência, nada mais é do que a força de
trabalho a ser empregada no próprio aumento do capital. Não tem qualquer sentido o
tempo para a educação, para o desenvolvimento intelectual, para preencher funções
sociais, para o convívio social, para o livre exercício das forças físicas e espirituais,
para o descanso dominical (...). Mas, em seu impulso cego, desmedido, em sua
voracidade por trabalho excedente, viola o capital os limites extremos, físicos e
morais, da jornada do trabalho. Usurpa o tempo que deve pertencer ao crescimento,
ao desenvolvimento e à saúde do trabalhador (MARX, 2010, p. 306).

Neste sentido, para Gaudemar (1977), a primeira forma pela qual se manifesta no tempo, a
mobilidade do trabalho é a extensão máxima do trabalho e consequentemente as formas
definidas por determinada organização do trabalho. Dessa forma, a existência da mobilidade
do trabalho é a capacidade de o capital utilizar o máximo de tempo da força de trabalho,
mostrando-se indiferente a qualquer possiblidade de doar o tempo desse trabalhador ao seu
ritmo individual. O que importa é garantir a extração do lucro em meio ao investimento
realizado pela compra da força de trabalho.
Porém, essa forma de exploração do tempo de trabalho a mais que o necessário na produção,
contraditoriamente impõe, problemas para o capital. Considerando que o prolongamento da
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jornada de trabalho encurta a vida do trabalhador, será necessário fazer com que essa força de
trabalho seja substituída por outra, a fim de saciar o processo de produção de mercadorias.
De acordo com Luxemburgo (1969), quando se aumenta a carga de trabalho do trabalhador o
seu nível de vida diminui. Com isso, o sistema de produção capitalista cria o que antes era
desconhecido nos sistemas de produção existentes, o “não emprego” e, por conseguinte o
“não consumo”, o que será denominado de exército de reserva. Conforme a autora, nessa
condição, o capital deve necessariamente manter uma quantidade de trabalhadores em reserva
a fim suprir alterações constantes no processo de acumulação.
Deve, para ter constantemente a sua disposição a quantidade necessária de força de
trabalho que responda mesmo às exigências mais elevadas do mercado, manter em
reserva um número importante de trabalhadores desempregados ao lado dos que
estão empregados (...). Ao capital não interessa como é que os desempregados
conseguem viver e repele qualquer tentativa de suprimir o exército de reserva como
uma ameaça contra os seus próprios interesses vitais (LUXEMBURGO, 1996, p.
319).

Na Inglaterra do século XIX, esse processo é relatado por Marx (2010) a partir da
insuficiência do mercado de trabalho para suprir as indústrias de algodão em crise. Nesse
processo, avalia-se que, ao capitalista, sempre existe uma população excedente em relação às
necessidades momentâneas do capital para expandir o seu valor, apesar dessa população se
manter em condições de vida curta. Segundo o autor, essa superpopulação é composta “de
gerações humanas atrofiadas, de vida curta, revezando-se rapidamente, por assim dizer,
prematuramente colhidas” (MARX, 2010, p. 310).
Conforme Luxemburgo (1969), o exército de reserva tem dupla função ao capital, fornecer
mão-de-obra em caso de desenvolvimento súbito dos negócios (ou seja, aumento da
necessidade de ampliação de mercado, alterando as formas de produtividade, grifo nosso), e,
por outro lado, fazer com que ocorra uma concorrência entre os desempregados exercendo
assim uma pressão sobre os rebaixamento dos seus salários.
De acordo com a autora, Marx distingue quatro camadas no exército de reserva cuja função é
diferenciada para o capital. A camada superior, constituída pelos operários das indústrias, os
quais desempenham o papel de suprir as demandas da produção, (principalmente em
momentos de crise, são os qualificados, que possuem uma profissão); a segunda camada,
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constituída pelos proletários sem qualificação que afluem do campo para a cidade (esta forma
uma reserva para as necessidades de todos os setores industriais); a terceira categoria são os
proletários de baixo nível que não exercem ocupação regular, que andam constantemente à
procura de trabalho, submetem-se aos mais longos dias de trabalho recebendo baixos salários
(é tão importante ao capital como àqueles que possuem qualificação), essa camada encontrase ora entre os trabalhadores excedentes das indústrias ora da agricultura; e, a quarta camada,
são os verdadeiros “pobres”, que são empregados parcialmente nas indústrias em períodos de
bons negócios

mesmo sem estarem aptos ao trabalho, estes desembocam no lumpen-

proletariado, a sua condição faz parte da existência do capitalismo e aumenta com ele.
Segundo a autora,
(...) quanto maior é a riqueza social, o capital em circulação e a massa de operários
empregados, tanto maior a camada de desempregados em reserva, o exército de
reserva. Quanto maior é o exército de reserva em relação à massa de operários
empregados, tanto maior é a camada inferior da pobreza, do pauperismo e do crime.
A massa dos trabalhadores desempregados e portanto não remunerados, e com ela a
camada dos “Lázaros” da classe operária – a pobreza oficial – aumentam ao mesmo
tempo que o capital e a riqueza (LUXEMBURGO, 1969, p. 322).

Conforme Gaudemar (1977), as formas temporais da mobilidade de trabalho conduzem as
suas formas espaciais, na medida em que o êxodo rural, ou seja, a migração, permite ao
mercado industrial suprir a necessidade de falta de mão-de-obra, porém essa fonte pode se
esgotar. Para o autor, os períodos de prosperidade e de recessão permitem uma
desqualificação dessa reserva gerando assim o pauperismo.
Neste sentido, ao mesmo tempo em que o capitalista mantém a sua reserva para suas
necessidades no processo de produção do valor, segundo Marx (2010), este também,
contraditoriamente cria a “degeneração futura da humanidade”. Mas, para proteger-se desse
vampiro que os suga e que não possui nenhuma consideração, ou remorso para com a vida dos
trabalhadores, para proteger-se, como diz o autor, da “serpente de seus tormentos”, “os
trabalhadores precisam se unir e, como classe, compelir que se promulgue uma lei que seja
uma barreira social intransponível, capaz de impedi-los definitivamente de venderem a si
mesmos e à sua descendência ao capital, mediante livre acordo que os condene à morte e à
escravidão” (MARX, 2010, p. 346).
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Para Gaudemar (1977), nesta condição, a mobilidade do trabalho, a condição de liberdade da
força de trabalho para o capital, ao invés de se tornar sua emancipação torna-se um meio de
exploração; é necessário, portanto, “que os operários proclamem imobilidade coletiva como
sinal de recusa, não do trabalho, mas da exploração capitalista” (GAUDEMAR, 1977, p. 225).
Neste sentido, negar as condições de exploração a que são submetidos pelas tiranias do tempo
do capital, é negar o próprio capital.
A condição de extração da mais-valia absoluta no sistema sociometabólico do capital se dá,
portanto, a partir da exploração máxima da força de trabalho, do prolongamento das horas de
trabalho, mesmo que esta coloque em risco a vida do trabalhador. Para o capital, o fim último
para sua realização é a extração da mais-valia, tanto absoluta como relativa. É, portanto, com
o prolongamento da jornada de trabalho, hoje cada vez mais acentuada - apesar do atual
avanço tecnológico que garante um alto grau de desenvolvimento e de produtividade – assim
como do investimento técnico, que se dá o processo de acumulação capitalista.
De acordo com Marx (2010), o processo de produção de mais-valia não requer apenas o
prolongamento do tempo de trabalho na produção. É necessário também que se transformem
as condições técnicas e sociais do processo de trabalho, que se altere o próprio modo de
produção, sendo possível assim aumentar a produtividade da força de trabalho. Aumentando
as condições técnicas de trabalho, ou seja, o investimento em capital constante, permite-se
que o capital variável (representado na contratação da força de trabalho, por exemplo) seja
compensado, possibilitando maior extração de mais-valia, logo de lucro capitalista. Dessa
forma, diminui o investimento em força de trabalho fazendo cair o seu valor, com
rebaixamento do salário, por exemplo, ou com diminuição do pessoal empregado, mantendo o
poder de produtividade a partir do avanço da técnica.
Para Luxemburgo (1969), no processo de produção capitalista, a parte do produto que
pertence ao trabalhador depende do grau de produtividade do seu trabalho, porém, quanto
menos trabalho é necessário para se produzir uma mercadoria que garanta seus meios de
subsistência, o seu salário tende a diminuir. O desenvolvimento da técnica que se materializou
no progresso da indústria possibilitou ao capitalista extrair cada vez mais trabalho não pago
na produção de mais-valia.
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Todo o progresso da indústria, todo o aumento da produtividade do trabalho humano
levou a que a manutenção dos operários custe cada vez menos trabalho. O operário
deve consagrar uma fração sempre menor do seu dia de trabalho para repor o seu
salário e uma fração cada vez menor do trabalho não pago na produção de maisvalia para o capitalista. Ora, o progresso contínuo e ininterrupto da técnica é uma
necessidade vital para os capitalistas. (...) Todo progresso na produtividade do
trabalho se manifesta na diminuição da quantidade de trabalho necessário à
manutenção do operário. A produção capitalista não pode dar um passo em frente
sem diminuir a participação que pertence aos trabalhadores no produto social
(LUXEMBURGO, 1969, p. 328-329).

Assim, para Marx (2010), a maior produção de mais-valia se define com a diminuição do
tempo de trabalho necessário à produção, o de se prolongar o tempo de trabalho excedente. O
autor distingue a produção da mais-valia absoluta e mais-valia relativa da seguinte forma:
Chamo de mais-valia absoluta a produzida pelo prolongamento do dia do trabalho e,
de mais valia-relativa, a decorrente da contratação do tempo necessário de trabalho e
da correspondente alteração na relação quantitativa entre ambas as partes
componentes da jornada de trabalho (MARX, 2010, p. 366).

A produção da mais-valia relativa requer o avanço técnico, intensificando as formas de uso do
trabalho e garantindo a sua produtividade, ainda que essa condição contraditoriamente tenda a
diminuir a quantidade de pessoal empregado no processo de produção. De acordo com
Gaudemar (1977) Marx, distingue três momentos fundamentais de afirmação do sistema
capitalista, pelos quais é produzida a mais-valia relativa. Esta condição permite observar
como a mobilidade do trabalho interfere na produção dessa forma de mais-valia.
A primeira é o sistema de cooperação38 simples, o qual possibilita um alargamento do espaço
de trabalho, portanto, o aumento da intervenção do capital nos espaços. O trabalho que antes
permanecia disperso passa a ser agrupado em formas de cooperativa, gerando assim novas
classes sociais, uma nova organização do trabalho. A condição é libertar o trabalho manual e
estabelecer a dependência com as formas capitalistas de produzir, tornando-a cada vez mais
móvel para o capital, ou seja, estabelece uma divisão do trabalho em que o trabalhador
hierarquicamente definido no processo de produção seja comandado em nome do capital.

38

Marx (2010) denomina de cooperação, a forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com
um plano, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mais conexos. E de
cooperação simples os trabalhadores que ao se complementarem mutuamente fazem a mesma tarefa. (MARX,
2010, p. 378 - 380).
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Para Engels (1986), a primeira divisão do trabalho na sociedade se estabelece a partir da
monogamia: o que foi estabelecido entre o homem e a mulher no processo de procriação dos
filhos é o primeiro antagonismo de classes que se apresenta na sociedade.
A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, iniciou
juntamente com a escravidão as riquezas privadas, aquele período, que dura até os
nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o
bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da repressão
de outros (ENGELS, 1986, p. 18).

Nas relações de trabalho estabelecidas no sistema capitalista - o trabalho apropriado pelo
capital em forma de um pagamento, o salário, que é fruto do tempo de trabalho despendido
pelo trabalhador em determinado período de tempo no processo de produção de mercadorias –
a divisão do trabalho se torna complexa. Esta é necessária quando o capital necessita de
excedentes de produção para acumular mais riquezas. Na fase da manufatura (a forma de
existência do capital), por exemplo, a mercadoria que era produzida individualmente (de
forma autônoma, e baseada na troca de outras mercadorias tendo como condição primeira o
valor de uso), a partir da divisão do trabalho baseado na cooperação, torna-se valor,
participando do processo de circulação e sendo apropriada pelo capitalista. Ele controla a
força de trabalho e decompõe as formas de organização social do artesão que anteriormente
era dono da sua força de trabalho e tinha o controle do tempo de trabalho necessário a sua
produção. Nesse processo, o trabalhador vende sua força de trabalho ao capital por lhe faltar
os meios materiais para produzir uma mercadoria (MARX, 2010, p. 404 – 424).
No sistema do capital, a relação do homem com a Natureza é regida sob o controle do
capitalista, o produto do trabalho que antes pertencia ao trabalhador, passa a ser apropriado
pelo capital. Nesse sentido, as condições para que a divisão social e territorial do trabalho se
estabeleça necessitam primeiramente do controle da força trabalho, ou seja, o homem perde
sua potencialidade criativa para o capital e passa a produzir não para suas necessidades, mas
para a necessidade do lucro; segundo, uma divisão de classe mais complexa, onde os que
detêm os resultados da produção, nesse caso, os capitalistas, exercem seu domínio sobre
outrem a fim de ampliar a força produtiva do trabalho e extrair mais lucro; e terceiro, uma
articulação do mercado em que o processo de circulação de mercadorias esteja operando em
grande escala.
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O processo que envolve a produção de mercadorias necessita em cada tempo histórico de
formas de trabalho específico, em um jogo cada vez mais perverso de exploração – tanto da
Natureza como da força de trabalho – já que a necessidade de se criar o excedente traz
consigo uma única garantia: a do lucro – a exploração de uma classe sobre a outra
materializada socialmente. Como afirma Marx e Engels (2007), a produção da vida em
sociedade é entendida a partir da cooperação de vários indivíduos, sejam quais forem as
condições, o modo e, a finalidade. Para os autores,
Um determinado modo de produção ou uma determinada fase industrial estão
sempre ligados a um determinado modo de cooperação ou a uma determinada fase
social – modo de cooperação que é, ele próprio, uma “força produtiva” -, que a soma
das forças produtivas acessíveis ao homem condiciona o estado social e que,
portanto, a “história da humanidade deve ser estudada sempre em conexão com a
história da indústria e das trocas (MARX E ENGELS, 2007, p. 34).

Nesse sentido, o sistema de cooperação como submissão do trabalho ao capital ao passo que
transforma o produto feito pelos trabalhadores em valor, decompõe junto com ele a liberdade
desse trabalhador. Para Gaudemar (1977), o sistema de cooperação como forma particular de
submissão do trabalho ao capital possibilitará ampliação do campo de intervenção da
mobilidade do trabalho; nesse processo, é dado um novo domínio, “que dá às suas formas um
aspecto mais empírico, mais “real”, mais precisamente, uma dupla dimensão espacial, por um
lado, uma dimensão social por outro” (GAUDEMAR, 1977, p. 228).
Segundo o autor, a dimensão espacial se define pelo espaço no qual se estende o trabalho, a
mobilidade do trabalho torna-se mobilidade do espaço, permitindo ao mesmo tempo uma
melhor circulação de mercadorias, devendo-se concentrar nos espaços de produção. A
dimensão social é a consequência do trabalho isolado para o social, em que a exploração do
trabalho necessita de organização específica; a estrutura hierárquica das oficinas, por
exemplo, abre uma nova era nas formas de mobilidade social. Nesse sentido, o trabalho
isolado passa a ser social, porém essa conquista do espaço pelo trabalho nada mais é do que o
melhor uso do capital dessa força de trabalho.
A passagem do trabalho isolado ao trabalho social, implica então que, doravante, a
força de trabalho exerça a sua função no seio de unidades de produção. O trabalho
constituído em força de trabalho por compra do capitalista perde a sua autonomia.
Funciona a partir de então ao serviço do capital. A força de trabalho conquista o
espaço de atividade, é limitado ao campo da sua exploração pelo capital no interior
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dos limites que lhe concede (limites físicos da oficina cooperativa), ao mesmo
tempo em que permite ao capital dominar o espaço (GAUDEMAR, 1977, p. 229).

Nesse processo, segundo Marx (2010), é criada uma nova força produtiva que não se resume
individualmente, mas ganha o formato de força coletiva. A cooperação permite ao mesmo a
ampliação do espaço, no qual se realiza o trabalho, ao mesmo tempo em que a jornada
coletiva permite maiores quantidades de valor-de-uso, reduzindo assim o tempo de trabalho
necessário para produção de determinada mercadoria. Assim, “a produtividade específica da
jornada de trabalho coletiva é a força produtiva social do trabalho ou a força produtiva do
trabalho social”. Dessa forma, para o autor,
Com a cooperação de muitos assalariados, o domínio do capital torna-se uma
exigência para execução do próprio processo de trabalho, uma condição necessária
da produção. O comando do capitalista no campo da produção torna-se então tão
necessário quanto o comando de um general de batalha (MARX, 2010, p. 382-383).

Portanto, para o autor, a cooperação capitalista pressupõe o assalariamento livre para que o
trabalhador possa vender sua força de trabalho ao capital. Historicamente seu
desenvolvimento implica em se opor às formas independentes de trabalho, assim como à
economia camponesa. A partir desse confronto, diz Marx, “a cooperação se manifesta como
forma histórica peculiar do sistema capitalista”; sua premissa é “o emprego simultâneo de
numerosos assalariados no mesmo processo de trabalho”, constituindo assim o ponto de
partida da produção capitalista, marcando assim a própria existência do capital (MARX, 2010,
p. 387-388).
O segundo momento de interferência da mobilidade do trabalho no processo de produção de
mais-valia relativa é a manufatura. Baseado na análise marxiana, Gaudemar (1977) afirma
que a manufatura possibilitará uma cooperação mais complexa no espaço produtivo; a divisão
da manufatura passa a ser uma divisão diferencial do trabalho, desenvolvendo assim o
processo de cooperação simples que anteriormente se estabelecia com diferente força de
trabalho, e ainda, faz do trabalhador coletivo a matriz do processo produtivo. E, o fundamento
da manufatura diante dessa alteração é criar uma “hierarquia das forças de trabalho, à qual
corresponde uma escala graduada de salários”.
Ao lado da graduação hierárquica, toma lugar uma divisão simples de trabalhadores
em hábeis e inábeis. É assim que no processo de produção, no processo de trabalho,
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se manifesta a mobilidade da força de trabalho. Ela permite aos operários prestaremse a esta hierarquização e diferenciação da sua atividade, e ao mesmo tempo
moverem-se no novo espaço assim definido (GAUDEMAR, 1997, p. 232).

Marx (2010) caracteriza esse processo como desvalorização relativa da força de trabalho o
que para o capital significa um acúmulo maior de mais-valia. Este processo ocorre com a
redução do tempo de trabalho necessário para reproduzir a força de trabalho, aumentando
assim o domínio do trabalho excedente pelo capital. Para o autor, um grande número de
trabalhadores sob o comando de um mesmo capital é o ponto de partida natural, tanto da
cooperação em geral quanto da manufatura. A divisão da manufatura torna-se uma
necessidade técnica revolucionando as formas de trabalho.
O organismo coletivo que trabalha na cooperação simples ou na manufatura, é uma
forma de existência do capital. Esse mecanismo coletivo de composto de números
de indivíduos, os trabalhadores parciais, pertence ao capitalista. A produtividade que
decorre da combinação dos trabalhos aparece, por isso, como produtividade do
capital. A manufatura propriamente dita não só submete ao comando e à disciplina
do capital o trabalhador antes independente, mas também cria uma graduação
hierárquica entre os próprios trabalhadores. Enquanto a cooperação simples, em
geral, não modifica o modo de trabalhar do indivíduo, a manufatura o revoluciona
inteiramente e se apodera da força individual de trabalho em suas raízes (MARX,
2010, p. 415).

A divisão manufatureira torna-se, portanto, uma forma elementar da procura de mais valiarelativa, ela que possibilitará a multiplicação da força produtiva do trabalho, intensificando as
formas de trabalho. Na manufatura, afirma o autor, “o enriquecimento do trabalhador coletivo
e, por isso, do capital em forças produtivas sociais realiza-se à custa do empobrecimento do
trabalhador em forças produtivas individuais”. Nesse sentido, a divisão da manufatura na
sociedade é um método especial do modo de produção capitalista de produzir mais-valia
relativa, expandido valor a custo dos trabalhadores.
Ela desenvolve a força produtiva do trabalhador coletivo para o capitalista, e não
para o trabalhador, e, além disso, deforma o trabalhador individual. Produz novas
condições de domínio do capital sobre o trabalho. Revela-se, de um lado, progresso
histórico e fator necessário do desenvolvimento econômico da sociedade, e, do
outro, meio civilizado e refinado de exploração (MARX, 2010, p. 420).

Nesse sentido, observa-se como a partir da manufatura haverá uma mobilidade generalizada
do trabalho tanto pela complexidade que a cooperação alcança no processo de trabalho, como
também pelo processo de qualificação de formas de trabalho diferenciado reforçando,
portanto, a separação entre campo e cidade. Em consonância com a complexidade da
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cooperação, desenvolve-se também, a possibilidade de exploração dos diferentes espaços
(principalmente a mão-de-obra), criando uma divisão territorial entre os espaços possíveis
para garantir o processo de reprodução capitalista. Para Gaudemar (1977), é nesta condição
que surgem as diferentes formas espaciais de mobilidade do trabalho (GAUDEMAR, 1977, p.
236-238).
A terceira e última condição para intensificação da mobilidade do trabalho na produção de
mais-valia relativa é a Grande Indústria. Ela surge a partir da transformação dos instrumentos
de trabalho no processo de produção; desenvolve-se a maquinaria e abre-se uma nova etapa
para a extração de mais-valia relativa e com ela a intensidade da exploração do tempo de
trabalho. Para Marx (2010), na manufatura, o ponto de partida que revolucionou o modo de
produção foi a força de trabalho. Com a indústria moderna, este processo ocorre pelos
instrumentos de trabalho.
Na manufatura, a organização do processo de trabalho social é puramente subjetiva,
uma combinação de trabalhadores parciais. No sistema de máquinas, tem a indústria
moderna o organismo de produção inteiramente objetivo que o trabalhador encontra
pronto e acabado como condição material da produção. Na cooperação simples e
mesmo na cooperação fundada na divisão do trabalho, a supressão do trabalhador
individualizado pelo trabalhador coletivo parece ainda ser mais ou menos
contingente. A maquinaria (...) só funciona por meio de trabalho diretamente
coletivo ou comum. O caráter cooperativo do processo de trabalho torna-se uma
necessidade técnica imposta pela natureza do próprio instrumento de trabalho
(MARX, 2010, p. 442).

Dessa forma, para ocorrer o desenvolvimento da maquinaria, foi necessário complexificar as
formas de trabalho para daí revolucionar os instrumentos de produção. A mobilidade do
trabalho como condição para acumulação eleva-se seu grau de importância com esse
processo, criando assim um novo tipo de divisão do trabalho. Gaudemar (1977) afirma que
com o desenvolvimento da indústria amplia-se a divisão do trabalho, assim como a
possibilidade do caráter móvel do trabalho de uma esfera da produção para outra.
Com o desenvolvimento do maquinismo, vê-se então que a mobilidade da força de
trabalho é colocada em novas bases. Onde a força de trabalho era não só elemento
subjetivo do processo de trabalho, mas o seu principio regulador, tornando-se
produtivos os instrumentos apenas pelo uso do operário qualificado, o homem é
doravante submetido à máquina. (...) Esta transformação do trabalhador em
acessório consciente da máquina define as formas industriais da mobilidade do
trabalho como efeitos da plasticidade da força de trabalho face às exigências da
grande indústria e da maquinaria (GAUDEMAR, 1977, p. 240).
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É importante apontar que a alteração dos instrumentos de trabalho assim como das formas de
trabalho na maquinaria irá acrescentar um novo valor aos produtos. Ao elevar a técnica,
aumenta-se a produtividade do trabalho, logo a produção de mercadorias em menor espaço de
tempo fazendo aparecer um novo operário. Dessa forma, contraditoriamente, ao aumentar o
grau de produtividade a partir do avanço dos instrumentos de trabalho, cresce junto com ele a
exploração do trabalho. Ao passo que as máquinas possibilitam uma maior produtividade,
haverá uma variação nos investimentos que o capitalista fará tanto no capital constante como
no capital variável.
Apesar da máquina não criar valor, afirma Marx (2010), ela como componente do valor do
produto facilita um maior dispêndio de tempo de trabalho no processo de produção, fazendo
com que o trabalhador desenvolva mais trabalho gratuito. Portanto,
Quanto maior a força produtiva das máquinas em relação à dos instrumentos
manuais, tanto maior o serviço gratuito que prestam, em comparação com o que se
obtém desses instrumentos. Só com a indústria moderna aprende o homem a fazer o
produto de seu trabalho passado, o trabalho já materializado, operar em grande
escala, gratuitamente, como se fosse uma força natural (MARX, 2010, p. 444).

Conforme Luxemburgo (1969), as invenções técnicas tornaram-se “o pão de cada dia” em
todos os domínios da produção. Assim todo o progresso na produtividade do trabalho se
manifesta na diminuição da quantidade de trabalho necessário à manutenção do operário39.
Segundo a autora, esses fatores desencadearão a formação de um exército de reserva,
permanecendo um fenômeno constante e vital para a indústria moderna. Focando o efeito que
este processo tem sobre o nível de salários da classe operaria, afirma que:
As dimensões do mercado de trabalho na indústria não são determinadas pela
posteridade natural dos trabalhadores, mas pela relação contínua das camadas
proletárias que vêm do campo, do artesanato e da pequena indústria, e pelas
mulheres e filhos dos trabalhadores. A saturação do mercado de trabalho, sob a
forma de um exército de reserva, é um fenômeno constante e uma necessidade vital
para a indústria moderna. Consequentemente, não é a alteração na oferta da força de
trabalho, nem o movimento da classe operária que é determinante para o nível de
salários, mas a alteração na procura do capital, o movimento do capital. A força de
trabalho, mercadoria sempre excedente, está em reserva, é mais ou menos bem
remunerada conforme convenha ao capital absorvê-la em grande escala em período

39

Está lógica é posta por Marx (2010) quando afirma que a produtividade da máquina será medida pela
proporção em que ela substituir a força de trabalho do homem. (MARX, 2010, p. 447).
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de alta conjuntura ou recusá-la maciçamente em período de crise (LUXEMBRUGO,
1969, p. 337).

O exemplo característico desse processo da função do exército de reserva é desenvolvido por
Marx na Inglaterra do século XIX, onde o mesmo relata a consequência que a produção
mecanizada teve sob os trabalhadores. Em pleno processo do desenvolvimento da técnica, no
princípio da Revolução Industrial, a força de trabalho é colocada à míngua pelas ruas da
Europa; pobreza, fome, miséria, expulsão intensiva dos trabalhadores do campo, a fim de
fazer funcionar a indústria nascente.
O avanço da maquinaria na Inglaterra ganhou sustentação, sobretudo, com o trabalho de
mulheres e crianças. Neste processo, ao estabelecer o assalariamento, estrategicamente o
capital, ao mesmo tempo em que substituiu em grande proporção a força de trabalho pela
máquina diminuindo os quadros do operariado no sistema de produção, possibilitou um
aumento do exército de reserva. Na condição de trabalhadores supérfluos, tanto os
trabalhadores do campo como da manufatura se submeteram às mais horrendas formas de
trabalho. Ao se tornarem livres, acorrentaram-se em outras formas de escravidão, a
exploração capitalista. O homem é tornado então objeto para ser esfoliado pelos capitalistas
sanguinários, simples máquina de fabricar mais-valia.
Frederich Engels, na sua obra A situação da classe trabalhadora na Inglaterra 40, no capítulo
em que discute “As Grandes Cidades”, analisa a condição de degradação que os operários
(aqueles advindos do campo ou expulsos do trabalho na manufatura) das grandes cidades da
Europa estavam submetidos a partir dos efeitos da indústria moderna. A condição de miséria
(a exemplo de Londres, Dublin, Manchester, dentre outras), sobretudo nos bairros operários,
àqueles que se apresentam estrategicamente próximos às fábricas, foi relatada por Engels
(2008) como “condições indignas de seres humanos”. A condição desumana, em que,
inúmeros deles se encontravam, se resumia, ou na morte por fome, ou quando por sorte
encontravam trabalho, recebiam um salário apenas para manterem-se vivos. Para o autor, toda
a condição de miséria e escravidão que se assolava na vida dos operários era exclusivamente
consequência da indústria, ela não poderia existir sem esses operários.
40

ENGELS, Friedrich. As Grandes Cidades, in A situação da classe trabalhadora na Inglaterra . São Paulo:
Boitempo editorial, tradução B.A. Shumann, 1ª Edição março 2008. P. 67-116. Traduzido do original alemão
Dies Lage Der Arbeitenden Klasse in England. Leipzing, Otto Wigand Verlag, 1848.

197

Dessa forma, para Marx (2010), o método para se produzir mão-de-obra relativa consiste em
criar possibilidade de o trabalhador acrescentar mais produtividade ao trabalho. O que
caracteriza esse caminho é o acréscimo de mais valor ao produto produzido, em menor tempo
pelos trabalhadores, a partir dos investimentos técnicos reduzindo o número de operários no
processo de trabalho e ampliando o seu dia de trabalho. Nesse processo, o tempo de trabalho é
medido de duas formas, segundo sua extensão, ou seja, duração, e segundo sua intensidade.
Para o autor, o instrumento de trabalho ao tomar forma de máquina torna-se concorrente do
próprio trabalhador. A auto-expansão do capital pela máquina subtende-se a destruição da
existência do próprio trabalhador; segue uma desvalorização completa do sujeito que trabalha.
A auto-expansão do capital através da máquina está na razão direta do número de
trabalhadores cujas condições de existência ela destrói. Todo o sistema de produção
capitalista baseia-se na venda da força de trabalho como mercadoria pelo
trabalhador. (...) Quando a máquina passa a manejar a ferramenta, o valor-de-troca
de força de trabalho desaparece ao desvanecer seu valor-de-uso. O trabalhador é
posto fora do mercado de trabalho como papel-moeda retirada da circulação. A parte
da classe trabalhadora que a maquinaria transforma em população supérflua, não
mais imediatamente necessária à auto-expansão do capital, segue uma das pontas de
um dilema inarredável: ou sucumbe na luta desigual dos velhos ofícios e das antigas
manufaturas contra a produção mecanizada, ou inunda todos os ramos industriais
mais acessíveis, abarrotando o mercado de trabalho e fazendo o preço da força de
trabalho cair a baixo do seu valor. (...) Quando a máquina se apodera, pouco a
pouco, de um ramo de produção, produz ela miséria crônica na camada dos
trabalhadores com que concorre (MARX, 2010, p. 491).

É nesse processo que é criada a superpopulação que Marx irá denominar de exército de
reserva. Esses sujeitos supérfluos torna-se-ão o trunfo dos capitalistas para garantir uma
acumulação maior de mais-valia. Percebe-se como o avanço da maquinaria ao mesmo tempo
em que explora a força de trabalho em menor tempo, coloca no mercado uma quantidade cada
vez maior de sujeitos supérfluos que estarão sempre disponíveis às necessidades do tempo do
capital aceitando as formas mais perversas de exploração. A maquinaria nada mais é do que a
forma de tornar miseráveis os verdadeiros produtores de mercadorias. Conforme Gaudemar
(1977), a própria natureza da grande indústria necessita de alterações no trabalho, criando
diferentes funções e definindo uma mobilidade universal de trabalho, ao mesmo tempo em
que produz uma nova divisão do trabalho com suas formas particulares.
Para Marx (2010), a indústria moderna é por si revolucionaria, ela não define por completo
um processo de produção, sua transformação é contínua. Tanto a base técnica, como as
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funções dos trabalhadores e as combinações sociais do processo de trabalho serão
constantemente alteradas, revolucionando, portanto, a divisão do trabalho dentro da sociedade
lançando uma massa de trabalhadores e de capital de um ramo de produção para outro.
Exige, por sua natureza, variação do trabalho, isto, fluidez das funções, mobilidade
do trabalhador em todos os sentidos. Entretanto, reproduz sua forma capitalista a
velha divisão do trabalho, com suas peculiaridades rígidas. Já vimos como essa
contradição absoluta elimina toda a tranquilidade, solidez e segurança da vida do
trabalhador, mantendo-o sob a ameaça constante de perder os meios de subsistência,
ao ser-lhe tirado das mãos o instrumento de trabalho, de tornar-se supérfluo, ao ser
impedido de exercer sua função parcial; (...) Torna-se questão de vida ou morte
substituir a monstruosidade de uma população operária miserável, disponível,
mantida em reserva para as necessidades flutuantes da exploração capitalista, pela
disponibilidade absoluta do ser humano para as necessidades variáveis do trabalho;
substituir o indivíduo parcial, mero fragmento humano que repete sempre uma
operação parcial, pelo integralmente desenvolvido, para a qual as diferentes funções
sociais não passariam de formas diferentes e sucessivas de sua atividade (MARX,
2010, p. 552-553).

As alterações históricas nas formas de produção capitalista tornaram as condições de
exploração do trabalho mais perversas. Enquanto o desenvolvimento das forças produtivas
ocasionou um aumento de produtividade, logo de produção de mercadorias em grande escala,
esta proporcionou um maior controle do trabalho pelo capital. A extração de mais-valia, tanto
relativa como absoluta, é ampliada a partir dos avanços técnicos assim como dos níveis de
prolongamento da força de trabalho que significou e significa a retirada de qualquer
possibilidade de reprodução da vida dos trabalhadores. Nesse sentido, os verdadeiros
produtores de mercadoria, a cada passo que contribuir com a ampliação do lucro capitalista,
representa contraditoriamente, a ampliação da sua própria miséria, Porém, é necessário
considerar, como afirma Marx (2010), que o desenvolvimento das contradições de uma forma
histórica de produção é a única possibilidade de condição de sua superação.

5.3 A mobilidade do trabalho na era da acumulação flexível: os sujeitos supérfluos do
campo rumo ao chão da fábrica

Nas relações de produção baseadas no sistema capitalista, a condição de liberdade do homem
em vender a sua força de trabalho se caracteriza como uma “liberdade” para garantir a
exploração capitalista. Logo, a mobilidade do trabalho está representada na própria relação de
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liberdade ao qual o sistema sociometabólico do capital impõe aos homens. Para Gaudemar
(1977), o capitalismo torna o trabalhador livre e móvel: livre para vender sua força de
trabalho apenas ao capital, e móvel para ser capaz de ir ao mercado e vender a sua força de
trabalho submetendo-se assim à exploração capitalista.
Essa subordinação da força de trabalho para o capital também está associada à transformação
das relações de produção baseadas no valor de uso suprimido em favor das relações de troca.
A origem do capital está associada diretamente à dissolução das diferentes formas de domínio
da propriedade pelos trabalhadores e do uso da sua força de trabalho em prol das suas
necessidades. Nas reflexões de Mészáros (2002), a produção de riqueza baseada no modelo de
produção capitalista tornou possível a separação do valor de uso do valor de troca, sob a
supremacia do último; esta alteração é considerada “um dos grandes segredos e sucesso da
dinâmica capitalista”. Portanto, para o autor, “a completa subordinação das necessidades
humanas a reprodução de valor de troca – no interesse da auto-realização ampliada do capital
– tem sido o traço marcante do sistema do capital desde o seu início”.
Sob o comando do capital, o sujeito que trabalha não mais pode considerar as
condições de sua produção e reprodução como sua própria propriedade. Elas não
mais são os pressupostos auto-evidentes e socialmente salvaguardados seu ser, nem
os pressupostos naturais do seu eu como constitutivos da “extensão externa do seu
corpo”. Ao contrário, elas agora pertencem a um “ser estranho” reificado que
confronta os produtores como suas próprias demandas e os subjuga aos imperativos
materiais de sua própria constituição. Assim, a relação original entre sujeito e o
objeto da atividade produtiva é completamente subvertida, reduzindo o ser humano
ao status desumanizado de uma mera “condição material de produção”. O “ter”
domina o “ser” em todas as esferas da vida. Ao mesmo tempo, o eu real dos sujeitos
produtivos é destruído por meio da fragmentação e da degradação do trabalho à
medida que eles são subjugados às exigências brutalizantes do processo de trabalho
capitalista (MÉSZÁROS, 2002, p. 606-611).

A separação dos trabalhadores dos meios de produção é a garantia da consolidação do modo
de produção capitalista e com ele a possibilidade concreta de realização de sua acumulação.
Portanto, tornada “livre” para o capital, isto é, tornada móvel para o capital, a venda da força
de trabalho é a única garantia possível de se extrair mais valor. Ao se encontrar disponível
para o mercado, ou seja, para os proprietários dos meios de produção, a força de trabalho que
pertence ao trabalhador vai se tornar a base para a geração da mais-valia, para o valor
excedente transformado em capital. Para Marx, todo processo de produção e seus resultados
materiais é advindo do trabalho. Só o trabalho produz mercadoria, produz valor, é o que ele
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denomina de “tempo de trabalho necessário”. Nesse sentido, o resultado da produção é a
própria materialização do trabalho.
(...) o valor de toda a mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho
materializado em seu valor de uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessário a
sua própria produção. Isso vale também para o produto que nosso capitalista obteve
como resultado do processo de trabalho (Marx, 1986, p, 305).

Nessa lógica, a condição de existência de trabalhadores móveis não significa uma condição
permanente da humanidade. A necessidade de vender sua força de trabalho se dá no processo
de degradação das condições de vida, baseada na relação de valor de uso do homem com a
Natureza; essa alteração é construída pelo próprio desenvolvimento capitalista; o indivíduo é
obrigado a se deslocar como estratégia de sobrevivência, ao ser despossuído de se realizar no
trabalho para a vida; torna-se necessária a venda da sua força de trabalho, inconscientemente
(trabalho alienado), garantindo assim a valorização do capital, tornando-se subjugado pelo
mesmo. Dessa forma, é preciso considerar que é o movimento do próprio capital que define o
caráter móvel do trabalho.
Outra questão que pode ser apontada é a maneira como os camponeses estão inseridos nesse
processo, já que de forma geral estes não vivem do salário mas do produto do trabalho gerado
na terra, da produção direcionada para suas necessidades básicas; sua força de trabalho não é
transformada em mercadoria, a terra significa para eles a garantia da vida.
Para Chayanov (1981), a terra para a unidade camponesa representa a satisfação das
necessidades da família. Na medida em que essa necessidade aumento, as formas de produzir
terão outro caráter, mas não voltada para o lucro, visando o excedente, mas para a satisfação
da demanda familiar. Para o autor, “a densidade populacional e as formas de utilização da
terra tornam-se fatores sociais extremamente importantes, que determinam fundamentalmente
o sistema econômico” (CHAYANOV, 1981, p. 145).
O capital transforma a renda camponesa em renda capitalizada, extraindo renda da terra, o
lucro para garantia de sua reprodução. Nesse caso específico, na análise de Souza (2008), o
camponês sendo proprietário ou não de terras acaba conseguindo garantir sua reprodução
social trabalhando em terra dos outros, sendo que em determinadas atividades pode se
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assalariar, mas que, na maior parte das vezes, desenvolve relações de produção não
capitalistas. Morais Silva (1999) apud Souza (2008), afirma que, dentro desta lógica, ao se
analisar o par dialético exploração e dominação, frente às novas formas de superexploração
do trabalho (tanto de camponeses como de trabalhadores assalariados), destaca que os
resultados do processo da “modernização trágica” que foi implementada na década de 1960,
em que os efeitos ultrapassam o êxodo rural e o processo de proletarização leva a uma
verdadeira saga de milhares de trabalhadores assalariados e camponeses migrantes, de um
lugar para o outro. Esses trabalhadores migrantes são sujeitos a qualquer tipo de trabalho
precarizado, ou mesmo trabalho escravo e semi-escravo (SOUZA, 2008, p. 69).
Posta essa condição, em que a mobilidade ocorre sobremodo a partir das exigências do
sistema do capital, em conjunto com seu crescimento, discute-se outro conceito: de
mobilidade forçada. Este, direcionado a partir das novas formas de trabalho, do processo de
desqualificação operária imposto pela evolução do capitalismo contemporâneo. Para Silva
(2003), nessa condição é imposto, na maior parte das vezes, o êxodo rural e a proletarização
dos camponeses por um sistema que apenas considera a exploração do solo e da natureza na
medida do lucro que daí extrai; e ainda os modos de acesso aos empregos e às formas
profissionais, a mecanização e a parcelização das tarefas.
A mobilidade forçada se define, portanto, na condição de realização do capital, em se
reproduzir através da transformação da força de trabalho humana em mercadoria (a
mercadoria transformada em dinheiro, em capital), da alienação do trabalhador, do excesso de
mão de obra (desemprego, miséria do trabalhador). Para que essa força de trabalho seja
transformada em capital, é necessário que se encontre trabalhador livre, que disponha de sua
força de trabalho e que se encontre desprovido de coisas necessárias à sua realização pelo
trabalho e no trabalho. Essa “liberdade” apresenta um duplo sentido: primeiro o de que o
trabalhador é livre, pois dispõe de sua força, mas ao mesmo tempo tem que vendê-la para
garantia de sua sobrevivência.
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5.3.1 A mobilidade do trabalho no novo padrão de acumulação

Na reestruturação produtiva do sistema capitalista baseada no modelo de acumulação flexível,
as relações de trabalho são caracterizadas pelo auto grau de precarização e degradação e,
sobretudo, pelo crescimento contínuo dos sujeitos supérfluos. Os trabalhadores do campo e da
cidade tornam-se dentro do novo modelo de acumulação capitalista sujeitos disponíveis ao
tempo da produção flexibilizada e mundializada, cada vez mais atendendo às necessidade do
capital que o autoaliena e o torna cada vez mais móvel.
De acordo com Conceição (2007), na inserção do processo de mundialização e
financeirização da economia, o trabalho deixa de ser fixo para ser móvel ficando disponível
ao tempo cíclico curto da produção, distribuição e circulação do capital que, de acordo com a
autora, “representa-se alienígena ao processo de tecnificação da economia”. Assim a
reprodução ampliada do capital é garantida pela desqualificação cada vez mais acentuada do
trabalho e do trabalhador (CONCEIÇÃO, 2007, p. 95).
Marx (2010) considera que a criação de uma população trabalhadora supérflua é uma
produção necessária para a garantia da expansão do capital; a criação de um excedente de
trabalhadores é no processo da acumulação capitalista uma condição presente. Esta provoca
mudanças nos diferentes ramos de produção e com ele o uso da força de trabalho. Um
exemplo dado pelo autor é que o crescimento absoluto do capital ocorre paralelo com a
redução absoluta de sua parte variável ou da força de trabalho por ele absorvida. Dessa forma,
o capital pode aumentar a sua base técnica e atrair força de trabalho adicional ao seu
crescimento, ou provocar mudança orgânica diminuindo sua parte variável, ou seja, a força de
trabalho, a população trabalhadora ao garantir acumulação do capital produz com ela os meios
que os tornam relativamente supérfluos.
Em todos os ramos, o aumento do capital variável, ou seja, do número de
trabalhadores empregados, está sempre associado a flutuações violentas e à
formação transitória de superpopulação, pelo processo mais contundente de repulsão
dos trabalhadores já empregados, ou pelo menos visível, porém não menos real, da
absorção mais difícil da população trabalhadora adicional pelos canais costumeiros.
Com a magnitude do capital social já em funcionamento e seu grau de crescimento,
com a ampliação da escala de produção e da massa dos trabalhadores mobilizados,
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com o desenvolvimento da produtividade do trabalho, com o fluxo mais vasto e mais
completo dos mananciais da riqueza, amplia-se a escala em que a atração maior dos
trabalhadores pelo capital está ligada à maior repulsão deles (MARX, 2010, p. 733734).

Para o autor, o processo de acumulação e o desenvolvimento da produtividade do trabalho
(que varia de acordo com os investimentos técnicos, com desenvolvimento da maquinaria,
sistema de transportes, dentre outros), “grandes massas humanas têm de estar disponível para
serem lançadas nos pontos decisivos, sem prejudicar a escala de produção”. Nesse sentido, o
curso da indústria moderna se baseia na formação contínua e na reconstituição do exército
industrial de reserva, da transformação constante de uma parte da população trabalhadora
desempregada ou parcialmente empregada formando assim a população supérflua, o
excedente de mão-de-obra capaz de garantir as exigências do capital (MARX, 2010, p 735736).
Gaudemar (1977), a partir dos fundamentos de Marx no que tange à lei de acumulação
capitalista baseada na formação dessa superpopulação, traz uma reflexão sobre os
fundamentos da mobilidade do trabalho como expressão da sua mercantilização e do seu uso
produtivo de capital caracterizado em quatro teses: a primeira diz que o capital não apenas
provoca a procura de trabalho de que tem necessidade, mas produz também a oferta pela
criação de operários supranumerários satisfazendo suas necessidades imediatas e futuras; a
segunda ocorre a partir do movimento dos salários como definidor do ritmo de acumulação do
capital, nesse processo os homens não se deslocam no espaço por melhores salários mas para
satisfazerem às exigências do capital; aqui resulta o papel importante da mobilidade do
trabalho na reprodução alargada do capital e no processo de conjunto da sua acumulação,
neste sentido, a terceira tese é que não há acumulação sem mobilidade do trabalho; a quarta é
a junção das três condições necessárias para garantir o aumento da baixa tendencial da taxa de
lucro, assim, a mobilidade irá permitir uma baixa relativa no valor da força de trabalho, a
redução da mão-de-obra permanente, a submissão efetiva do trabalho às exigências sempre
novas do capital (GAUDEMAR, 1977, p. 276-279).
Conforme Vasapollo (2006), o novo formato de acumulação baseada nas formas flexíveis de
trabalho se caracteriza pela precariedade, pela flexibilização e desregulamentação para os
assalariados. O autor considera esse processo como o “mal-estar do trabalho” atrelado “a
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angústia vinculada à consciência de um avanço tecnológico que não resolve as necessidades
sociais”, precarizando a totalidade do viver social (VASAPOLLO, 2010, p. 45).
De acordo com Mészáros (2006), um dos obstáculos reais enfrentados pelo trabalho tanto no
presente como no futuro próximo se resumem em duas palavras: flexibilização e
desregulamentação. De acordo com o autor “a flexibilidade em relação às praticas de trabalho
– a ser facilitada e forçada por meio da desregulamentação em suas variadas formas -,
corresponde na verdade, á desumanizadora precarização da força de trabalho” (MÉSZÁROS,
2006, p. 33-34). Tiddi (2002) apud Vasapollo (2006) afirma que o trabalhador encontra-se em
fronteiras incertas entre ocupação e não ocupação de trabalho e de um não reconhecimento
jurídico diante das garantias sociais. De acordo com Tiddi (2002), flexibilização,
desregulamentação da relação de trabalho, ausência de direitos. Aqui a flexibilidade não é
riqueza. A flexibilidade, por parte do contratante mais frágil, a força de trabalho, é um fator
de risco, e a ausência de garantias aumenta essa debilidade. Nesta guerra de desgaste, a força
de trabalho é deixada completamente a descoberta, seja em relação ao próprio trabalho atual,
para o qual não possui garantias, seja em relação ao futuro, seja em relação à renda, já que
ninguém o assegura nos momentos de não ocupação (VASAPOLLO, 2006, p. 53).
Giovanni Alves em seu livro Dimensão da reestruturação produtiva. Ensaios de sociologia
do trabalho41 traz uma discussão sobre o processo de precariedade e precarização do trabalho

no novo sociometabolismo do capital materializado na mundialização financeira que atinge
tanto os países centrais como os países periféricos. Em suas reflexões, afirma que a condição
de precarização do trabalho vivo é uma forma sempre predominante das sociedades
burguesas; materializado no trabalho assalariado desde o século XVI, o capitalismo moderno
tem ampliado a precariedade social. A garantia de sua expansão significou a constituição
ampliada de uma superpopulação relativa, totalmente à mercê da lógica do mercado.
Esse autor, fundamentado na leitura de Marx sobre as formas estranhadas de sociabilidade
existente no mundo burguês do industrialismo nascente, considera que as reflexões de Marx
proporciona considerar a precariedade e a precarização como sendo atributos ontológicos da

41

ALVEZ, Giovanni. Dimensões da Reestruturação Produtiva: ensaios de sociologia do trabalho . 2º Edição,
Londrina: Praxis, 2007.
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individualidade social que se constitui na sociedade burguesa, “representado a partir de uma
individualidade de classe (ou individualidade estranhada) submetida ao acaso e ao poder das
coisas”. A precarização é definida como condição histórico-ontológica da forma de trabalho
como mercadoria.
Ao dizermos precariedade, tratamos de condição sócio-estrutural que caracteriza o
trabalho vivo e a força de trabalho como mercadoria, atingindo aqueles que são
despossuídos do controle dos meios de produção das condições objetivas e
subjetivas da vida social. A precarização do mundo do trabalho é uma condição
histórico-ontológica da força de trabalho como mercadoria. Desde que a força de
trabalho se constitui como mercadoria, o trabalho vivo carrega o estigma da
precariedade social (ALVES, 2007, p. 113).

Conforme Mészáros (2006) é necessário dentro desse processo de precarização acentuada das
relações de trabalho, compreender como esses trabalhadores desempregados ou não, irão
vivenciar a precarização e principalmente o problema de ordem estrutural que põe em jogo a
própria existência do capital, o problema do desemprego. De acordo com o autor, a fase atual
de desenvolvimento histórico do sistema capitalista possui como característica principal o
desemprego, nessa nova configuração é impossível encontrar “paliativos e soluções parciais”.
Nos últimos anos, tem havido uma grande publicidade em torno das virtudes
benéficas da “globalização”, falsa ideia de expansão e integração do capital como
um fenômeno radicalmente novo destinado a resolver todos os nossos problemas. A
grande ironia dessa tendência de desenvolvimento capitalista – que, inerentes à
logica do capital e desde a constituição do seu sistema há séculos, alcançou a
maturidade de uma forma inexoravelmente ligada a sua crise estrutural – é o modo
antagônico pelo qual o avanço produtivo e o controle do metabolismo social lançam
uma parcela crescente da humanidade na categoria de trabalho supérfluo
(MÉSZÁROS, 2006, p. 31).

Segundo Alves (2007), em face da crise estrutural do capital e dos efeitos do desemprego
estrutural, a precariedade e precarização do trabalho ampliam-se de forma exacerbada. O
processo de precarização do trabalho que aparece como “neologismo da flexibilidade do
trabalho, impõe-se não apenas por meio de alto grau de extração de sobretrabalho de
contingentes operários e empregados da produção social” mas também por meio do crescente
contingentes de trabalhadores desempregados supérfluos à produção capitalista. (ALVES,
2007, p. 126).
Para Mészáros (2006), o desenvolvimento capitalista culminou por proporcionar um número
cada vez maior de seres humanos supérfluos para o seu mecanismo de produção, colocando206

os na condição de não-consumidores. A novidade histórica desse tipo de desemprego é que o
efeito contraditório desse processo ocorrido em qualquer uma de suas partes específicas
complica e agrava os problemas de outras partes, atingindo a sua totalidade.
A necessidade de produzir desemprego, “diminuição de custos” etc. necessariamente
surge dos imperativos antagônicos do capital, da busca do lucro e da acumulação,
aos quais não pode renunciar e aos quais tampouco pode se restringir segundo
princípios racional e humanamente gratificantes. Ou o capital mantém seu
inexorável impulso em direção aos objetivos de auto-expansão, não importa quão
devastadora sejam as consequências, ou se torna incapaz de controlar o metabolismo
social da reprodução. A esse respeito, as soluções parciais não serão capazes de
prestar sequer a mais superficial atenção aos sofrimentos humanos, até porque é a
primeira vez na história que a dinâmica – e, em suas implicações finais,
dinamicamente destrutivas – do controle social metabólico auto-expansivo do
sistema expele, brutalmente se necessário, uma maioria esmagadora de seres
humanos do processo de trabalho. Esse é o sentido profundamente perturbador da
“globalização” (MÉSZÁROS, 2006, p. 32).

Na sua crise estrutural, o capital contraditoriamente nega o próprio trabalho vivo, condição
essencial para garantia do ciclo do consumo de mercadorias. Os sujeitos supérfluos que ora se
expandem tornam-se cada vez mais sujeitados às mais diversas formas de trabalho
precarizado, ou submetidos as mais degradantes condições de vida, o pauperismo é a sua
condição de existência. Segundo Marx, o pauperismo constitui o asilo dos inválidos do
exército ativo dos trabalhadores e o peso morto do exército de reserva. Para esse autor, a
magnitude do exército industrial de reserva mantém seu crescimento de acordo com as
potências da riqueza, e quanto maior a sua magnitude tanto maior é a massa da
superpopulação consolidada. Nesse sentido, “quanto maiores essa camada de lázaros da classe
trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior (...) o pauperismo”. Esta é para o
autor a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista, modificada de acordo com as diferentes
circunstâncias posta no processo de reprodução e acumulação capitalista (MARX, 2010, p.
748).
Porém, o processo de reestruturação produtiva do capital que estrategicamente se estabelece
para conter a crise estrutural do capital, ao mesmo tempo que possibilita alteração nas
relações de produção, ampliando seu poder de acumulação, contraditoriamente se esbarra nos
efeitos do desemprego estrutural. De acordo com Mészáros (2009), as formas contraditórias
de “degradação” como regra geral é uma estratégia absurda para o sistema do capital e
totalmente inviável para assegurar a saúde do sistema em sua integridade, já que “o capital
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necessita de trabalhadores não somente como propósito da produção lucrativa, mas também
como consumidores produtores de lucro”.
Degradação generalizada, como uma panaceia universal de racionalização, é
bastante irracional. Se isso fosse estendido à força de trabalho como um todo,
resultaria na implosão do capitalismo enquanto tal, como resultado da totalmente
fracassada acumulação de capital, devido à ausência de produção lucrativa que só
pode se realizar mediante o necessário consumo das massas, produtor de lucro, em
grande escala (MÉSZÁROS, 2009, p. 10).

Os resultados desse novo formato de acumulação capitalista mundialmente articulado para o
trabalho se revelam como a própria contradição do sistema capitalista que traz consigo
possibilidades concretas de fazer com que os produtores associados superem essa condição de
superxploração, que se acentua em meio à crise estrutural do capital, em que
contraditoriamente ao mesmo tempo em que expande a riqueza, o grau de produtividade do
trabalho tanto técnico como social ganham um formato agonizante para a reprodução do
sistema sociometabólico do capital. A camada de um exército de reserva mais ampla e móvel
para o capital se materializa no formato cada vez mais acentuado da precarização e
degradação do trabalho, tanto dos trabalhadores no campo e como na cidade.
A inserção do espaço agrário de Barro Preto nesse processo se evidencia com a nova lógica de
exploração da população supérflua que se encontra no campo e na cidade em meio ao
processo de crise da monocultura cacaueira acentuada, sobretudo no final da década de 1980.
Os efeitos da crise desempregaram um total aproximado de 250 mil pessoas, ampliando o
exército de reserva que durante os 20 anos de diminuição da produção tornaram-se móvel
para garantir as necessidades dos diferentes espaços. Onde o capital se territorializa trazendo
consigo novos modelos de produção no campo ou na cidade. O fator aqui analisado diz
respeito ao uso dessa forma de trabalho que se encontra hoje no chão da fábrica trazendo uma
nova configuração espacial no território. Ao mesmo tempo em que o capital garante sua
exploração mantendo a garantia da renda da terra para os latifundiários com o sistema de
assalariamento e de parcerias, grande parte dessa força de trabalho migra para o setor
industrial, tornando-se força de trabalho para as empresas calçadistas, mais precisamente a
Vulcabrás-Azaleia S/A localizada na cidade de Itapetinga.
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A Vucabrás-Azaleia S/A é uma das empresas calçadistas que mais cresce no Brasil e na
América Latina e seus lucros são garantidos através de trabalho precarizado ou semi-escravo.
No polo industrial de Itapetinga, casos de mutilações são denunciados pelos trabalhadores,
excesso de trabalho, problemas de saúde, como depressão, problemas respiratórios devido à
inalação de produtos químicos (a exemplo do AZ 800, o Acetato de Etil Vinil (EVA)).
O contrato de trabalho é realizado pela gerência da fábrica. O trabalhador entra com a carteira
assinada, porém durante os três primeiros meses é caracterizado como período de experiência,
em que cada trabalhador será avaliado; caso não atenda às exigências da empresa durante esse
período, automaticamente é demitido. A fiscalização é realizada pelo instrutor, coordenador
de grupo, gerente de pavilhão, de divisão e de qualidade; todos têm a responsabilidade de
garantir a qualidade da mão-de-obra empregada. Nesse processo, é avaliada: a pontualidade, a
produtividade, o tempo disponível de dedicação de cada trabalhador com suas funções, dentre
outras.
Em entrevista realizada com 42 trabalhadores da empresa, migrantes natural da cidade de
Barro Preto, desses, 73% são jovens filhos de trabalhadores do campo com idade que varia
entre 19 a 30 anos. Eles passaram a migrar para a empresa de forma mais acentuada entre os
anos de 2007 a 2011. O tempo de permanência no trabalho varia entre uma semana a 6 anos,
sendo predominante o período de 1 a 3 anos, como mostra o Gráfico 15.
Dos entrevistados 74% são homens, sendo que a procura pelo emprego foi facilitada em sua
grande maioria pelos amigos e colegas que já trabalhavam na empresa; 90% afirmam ter
realizado outras formas de trabalho anterior a empresados entrevistados predominam,
trabalhadores rurais, ajudante de pedreiro, empregada doméstica como mostra o Gráfico 16.

209

Gráfico 15: Tempo de Trabalho na Indústria.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

Gráfico 16: Tipo de trabalho realizado anterior a Indústria Calçadista
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

Todos residem na cidade de Itapetinga, possuindo casas nas proximidades da localização da
fábrica, principalmente entre os bairros, Nova Itapetinga e Vila Isabel. A moradia é garantida
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a partir do aluguel de casas, representando 93% dos entrevistados: residem em grupo que
variam entre 3 a 6 pessoas, sendo que 63% são trabalhadores da empresa. O aluguel, assim
como outras despesas, é dividido entre o grupo de morada. As casas não possuem muito
móveis, tendo apenas o necessário para garantir a dormida e o básico para aproveitar o pouco
tempo que passam em casa (Figura, 23, 24 e 25).

Figura 24: Vista da Fábrica Vulcabrás - Azaleia no Bairro Nova Itapetinga.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.
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Figura 25 e 26: Casas dos trabalhadores da Indústria.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Muitos afirmamaram que essa alternativa é a única condição de permanecerem na cidade já
que o que ganham não dá para garantir as despesas no mês. Além disso, as alternativas das
horas extras são determinantes; alguns chegam a trabalhar durante toda a semana, até aos
domingos, a fim de garantir o custo de vida na cidade.
- Eu trabalho de domingo a domingo praticamente. Eu trabalho no turnão e folgo no
sábado, mas quando tem serão agente não folga, trabalha de domingo a domingo
para ganhar mais um pouquinho, porque aluguel é caro, o custo de vida aqui é caro,
tudo é caro (...). Tem que dividir se não você não passa uma vida muito boa.

Além dos gastos com a permanência na cidade, 81% dos entrevistados dizem ajudar no
sustendo da família que se encontra em Barro Preto; os membros variam entre quatro pessoas,
poucos têm trabalho, muitos vivem da aposentadoria; 98% dos pais já tiveram vínculo com a
terra, a maior parte foram trabalhadores rurais. As visitas aos familiares ocorrem na maior
parte das vezes de dois a três meses, afirmam não ter condições de irem com frequência por
conta dos custos considerados altos já que o rendimento do mês acaba sendo pouco. Na
viagem, gasta-se em média, R$ 40,00 reais apenas com a passagem. O sustendo da família é
garantido também com o envio da cesta básica que os trabalhadores recebem da empresa, os
que não enviam para as famílias acabam vendendo para adquirir mais renda no mês. Quando
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se perguntou se o que ganham dá para sustentar a família, contraditoriamente 80% afirmam
que sim, mas na realidade estudada, percebe-se que as dificuldades dos trabalhadores
permanecerem na cidade são muitas; além de ajudarem na renda da família.
A fábrica funciona 24 horas por dia. Os transportes utilizados pelos trabalhadores para
chegarem até o trabalho varia entre bicicletas, moto e ônibus, sendo que o último é o mais
utilizado. O sistema de ônibus é da própria empresa, porém os trabalhadores precisam adquirir
o vale transporte durante o mês no valor de R$ 0,50, descontado diretamente no contracheque.
Segundo os trabalhadores, o preço em valor muito maior, e graças à atuação do Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria Calçadista em Itapetinga foi possível haver redução (Figura 26 e
27).

Figura 27: Trabalhadores a espera do ônibus no bairro Nova Itapetinga.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.
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Figura 28: Trabalhadores chegando à fábrica no expediente da manhã.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

A principal função exercida pelos trabalhadores é de operador de máquinas. A carga horária é
de 8h por dia recebendo um salario mínimo por mês. Porém, foi predominante a prática de
hora extra e de serão, já que os gastos que os jovens têm para permanecerem na cidade são
considerados altos. Dos entrevistados, 64% praticam, além das 8h de trabalho, hora extra e
serão42 como mostra o Gráfico 17.

42

Expressão utilizada comumente na Bahia para designar horas extras de trabalho.
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Gráfico 17: Tipo de remuneração.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

Nesse sentido, observou-se que o excesso de trabalho na fábrica pode chegar a 14 horas
diárias, contabilizando as horas extras (mais uma hora e meia de trabalho), chegam às 10h
diárias; além do serão de 6 horas. O serão ocorre aos sábados e domingos, o trabalhador
realiza uma carga horária de trabalho de 6h para faturar R$ 42,00. As duas opções de
prolongamento da jornada do trabalho (hora extra e o serão) são estimuladas através de
premiações (tênis, sapatilhas, etc.) para aqueles trabalhadores que alcançarem o nível de
produtividade estipulado pela empresa, com a condição de manter a frequência diária no
trabalho sem faltas. Segundo a trabalhadora que está na fábrica há dois anos e meio, o grau de
produtividade alcançado pelos trabalhadores é gratificado por sapatos, e durante há semana
tem sorteios de prêmios, além da realização de sorteios anuais de eletrodomésticos para
àqueles trabalhadores que não obtiverem faltas durante o período definido pela empresa.
- (...) quando agente tem assim, produtividade boa, agente ganha sapato, ganha essas
coisas entendeu? E lá você não vai ter fundamento nenhum esse sapato, você já
trabalha nessa área aí você poder chegar lá fora e vender e ganhar um dinheiro
através disso. Se tirar produção todo dia. Toda semana tem sorteio de prêmio. Todo
final de ano, eles fazem assim proposta para os operadores, aquelas pessoas que não
tiver falta durante esses seis meses, concorre. Esse final de ano vai concorrer a casa,
por exemplo, você vai escolher um cômodo da sua casa que você queria mudar
entendeu, para ganhar tudo novo, sofá, cama, qualquer lugar que você escolher vai
ganhar tudo novo. Eles pegam coisa velha da sua casa e bota as coisas tudo nova,
pra aquelas que não têm falta, não tem nada. Fora isso, ainda vai ter sorteio de
geladeira, fogão, microondas, e outra coisa lá... tênis, essas coisas entendeu. Ai, isso
ai também, para proporcionar o operador a ter mais vontade de trabalhar entendeu,
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porque aqui geralmente o pessoal falta muito, todo dia é muito índice de atestado,
dentro da fábrica, ai já faz isso mesmo pra ajudar.

O prolongamento da jornada de trabalho estrategicamente é necessário para o capitalista
aumentar a extração de mais-valia e consequentemente acumular lucro e na condição de
explorado o trabalhador se encontra estranho ao seu próprio trabalho. França Júnior (2009), ao
analisar a precarização do trabalho no setor do comércio varejista, especificamente o
Carrefour na cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo, afirma que o esquema de
premiações aumenta o faturamento da empresa e do ritmo de trabalho,
Na realidade, este esquema de premiação/bonificação diante de melhores
resultados para a rede Carrefour repete uma sistemática largamente utilizada nas
linhas de produção de base toyotista. As vantagens para a rede são evidentes.
Além de aumento do faturamento e ritmo do trabalho, o clima de competição
criado (e acirrado) dentro da rede, serve como fator de desagregação entre os
trabalhadores, uma vez que a obtenção do prêmio (vantagem econômica)
depende de um resultado global, com isso, os trabalhadores passam a ser fiscais
de si e de seus companheiros, subvertendo assim, os papéis e as hierarquias
(FRANÇA JÚNIOR, 2009, p. 8).

O estranhamento e alienação dos trabalhadores com as condições de trabalho encontrado na
fábrica de calçados analisada alcançam graus estarrecedores de exploração. O trabalhador não
se vê na condição de explorado, principalmente no que tange à sobrecarga de trabalho
trazendo consequências para a vida. Foi observado, por exemplo, um número acentuado de
acidentes de trabalho, além do contato dos trabalhadores com produtos químicos, assim como
uma vida diária que se resume apenas aos trabalhos na fábrica, possuindo poucas horas de
lazer e de vida, já que devido à sobrecarga de trabalho ser muito excessiva, grande parte dos
trabalhadores prefere dormir para repor as energias para o dia seguinte.
De acordo com Mészáros (2007), a lógica de reprodução sociometabólica do capital é
degradar o tempo de vida significativo tanto dos indivíduos como da humanidade à tirania do
imperativo do tempo reificado do capital. A degradação do tempo histórico significativo dos
indivíduos é apropriada pelo processo de reprodução do capital sem limites, já que o seu
objetivo maior é a garantia de sua expansão, a exploração máxima do valor a partir da
exploração do trabalho. Nesse sentido, para o autor, “um dos aspectos mais degradantes da
ordem social do capital é que reduzir os seres humanos à condição reificada, a fim de adequálos aos estreitos limites da contabilidade do tempo do sistema” (MÉSZÁROS, 2007, p. 42).
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(...) o conceito de tempo livre é totalmente desprovido de sentido para o capital.
Deve ser subvertido – e degradado – por sua conversão em “lazer” ocioso, com o
objetivo de submetê-lo, exploradoramente, ao imperativo global da acumulação de
capital. Em oposição, a contabilidade socialista (em contraponto à confiabilidade do
capital, grifo nosso) deve trazer ao primeiro plano a tarefa de fazer sempre o melhor
uso do tempo livre disponível da sociedade, bem como de expandi-lo ao máximo no
interesse de todos. Eis como se faz possível enriquecer os indivíduos sociais de
forma significativa pelo processo do exercício criativo de seu tempo livre
pessoalmente disponível – o tempo disponível dos indivíduos que é necessário e
absolutamente negligenciado na sociedade capitalista – aumentando
simultaneamente com isso as potencialidades positivas da própria humanidade,
como a base do desenvolvimento e social no futuro (MÉSZÁROS, 2007, p. 44).

Na lógica de usurpação do tempo livre, o capital traz consigo condições cada vez mais
degradantes para os indivíduos que trabalham, com o aumento cada vez mais acentuado do
exército de reserva. Apesar das contradições que esse fator traz para o processo de
acumulação em tempo de crise estrutural do capital, a função dessa sobrepopulação garante
níveis de exploração cada vez mais acentuados e uma ampliação do lucro capitalista; na
condição de desempregado, os trabalhadores aceitam qualquer tipo de labor, tornando-se cada
vez mais móveis a fim de garantir a exploração do seu tempo de vida para o capital.
A empresa Vulcabrás-Azaleia S/A é responsável por apresentar um grande número de
trabalhadores que sofrem acidentes graves, seja a partir de mutilações ou com a inalação de
produtos químicos. Quando se trata dos acidentes com graves casos de mutilação, o discurso é
que os trabalhadores são os responsáveis por não terem atenção na hora de lidar com as
máquinas. Contraditoriamente, quando o trabalhador é aceito pela empresa, ele recebe
pouquíssimas instruções de trabalho, uma capacitação relâmpago em que precisa adquirir
habilidades no menor espaço de tempo. Muitos chegam a afirmar que são apenas três dias; no
caso dos operários que mexem com o maquinário esse período é de uma semana. As
afirmações são reforçadas quando colocam a questão da fiscalização de segurança que atua
recentemente nos galpões da fábrica, orientando os funcionários a utilizarem os equipamentos
de segurança.
A preocupação da empresa em fiscalizar o uso dos instrumentos de trabalho vem ocorrendo a
menos de um ano devido à quantidade de denúncias realizadas pelo Sindicato, além de estar
sendo condenada pelo uso irregular de máquinas. Nas entrevistas com os trabalhadores, foi
observado que o processo de fiscalização ocorre principalmente no que tange à segurança do
trabalho. Porém, além desse fator, é representativo o processo de fiscalização por parte dos
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coordenadores, gerentes, líderes dentre outros, a fim de garantir que o trabalhador esteja a
maior parte do tempo produzindo. No sistema de trabalho da fábrica as tarefas realizadas
ocorrem durante todo o tempo em pé, tudo é fiscalizado, o instante em que o trabalhador
permanece no banheiro, quando tempo leva para produzir a sua tarefa, quanto tempo gasta
para beber água, se está utilizando o equipamento de segurança, dentre outros. Nas falas dos
trabalhadores essa situação se expressa da seguinte forma:
- A fiscalização trabalhista é o que chamam de segurança do trabalho entendeu, e
tem um gerente que comanda a equipe, que, cuida dessa segurança do trabalho, para
que o trabalhador tenha segurança do trabalho pra não acontecer um acidente, mais
sempre acontece né, mas, isso veio em torno de um ano pra cá isso, porque
antigamente não tinha isso. A antiga Azaleia não tinha isso.
- Lá tem fiscalização da própria fábrica que é pela segurança, se você não tiver
usando o equipamento adequando, ele pode mandar você pra casa, você levar uma
advertência, uma suspensão, porque ele quer que você ande bem equipado, pra poder
evitar acidente. Então eles sempre tão passando no pavilhão pra ver se tá bem, se tá
trabalhando com o aparelho auditivo. Mais a segurança são bons, tem corpo de
bombeiro também que presta socorro, que sempre tá lá, é muito ótimo lá.
- Tem as pessoas que fiscaliza se agente está usando o protetor, os óculos, as
máscaras, para nossa segurança. E existe os coordenadores que orienta agente pra
gente fazer o nosso trabalho correto.
- Eles cobram muito esses negócio de IPI, segurança entendeu? Porque além de
prejudicar o trabalhador prejudica eles também porque com isso eles vão ter perda,
porque você vai ficar afastado, vai ficar encostado, ai não vai ter como trabalhar
entendeu? Ai já vai ser mais custo de mão-de-obra. Toda hora tem cobrança, IPI,
óculos, luvas, bota, tudo que tiver de segurança, e se a máquina tiver estragada e
você tiver operando na máquina e o pessoal da segurança vim ver eles reclama.
Porque se tiver qualquer consequência agente que vai ser responsável, porque no
caso agente tá vendo defeito e não foi reclamar com a segurança e nem com o nosso
coordenador. Porque o coordenador tá ai para isso, para vê os defeitos e a
reclamações também dos trabalhadores.

A situação de submissão e de alienação dos trabalhadores às condições de exploração da sua
força de trabalho é predominante. Apesar de não terem recebido nenhuma forma de
capacitação para exercerem as funções, por exemplo, a de operador de máquina que exige
uma formação profissional maior. Apesar das intensas horas de trabalho, sendo necessário,
além do seu salário, praticar o sistema de hora extra e de serão, os trabalhadores ainda se
valem da empresa para justificar que a culpa é dos trabalhadores que não têm atenção quando
estão exercendo a sua função, já que lhe é oferecido os IPIs ( equipamentos de segurança do
trabalho), além de terem constantemente presentes os técnicos de segurança que fiscalizam o
usos desses aparelhos da forma adequada.
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- muitas vezes é por culpa do operador mesmo entendeu? Que fica distraído não
presta atenção no que tá fazendo, aí não leva o que tá fazendo a sério, brinca mais do
que trabalho. Eu acho que é por causa disso.
- é mais falta de atenção, por as pessoas não quererem fazer as coisas certas
entendeu, porque se fizesse as coisa corretamente como pessoa serias de fato, eu
acho que o nível de acidentes de trabalho seria baixíssimo.
- Agora eles tão bem pegando no pé da gente. Agora parou mais, mais ocorre. Eu
acho que mais pela atenção da gente sabe. Se agente tivesse mais atenção eu acho
que diminuía bastante, porque as vezes agente tá fazendo as coisas e não presta
atenção no que tá fazendo.

Apesar de ser predominante a justificativa de que os acidentes ocorrem por falta de atenção
dos trabalhadores, segundo um dos trabalhadores entrevistados que está na empresa há nove
meses, os acidentes ocorre porque os trabalhadores não têm prática, não há uma formação
adequada para que se faça uso dos equipamentos sem ocasionar acidentes; afirma que na
maior parte das vezes os trabalhadores antigos são responsáveis por ensinar àqueles que são
novatos, geralmente o líder de grupo43, que é responsável em supervisionar os operadores
entre os pavilhões dando o suporte. Afirma que entrou na empresa e exerceu logo a função de
operador, mas aos poucos foi criando possibilidade de fugir do trabalho das máquinas, pelo
menos aquela função que exige proximidade maior com os produtos químicos.
- Ocorre porque não tem pratica, bota as pessoas assim, deixa, larga lá, entendeu. Se
for ensinar, é pouca coisa. Não tem uma prática com a máquina. Ela pega a pessoa
que tem seis meses três meses e fica ensinando. Eu acho isso errado (...). Eu acho
assim que tem que ter um estudo primeiro da máquina entendeu, (...) ai não tem um
estudo, e já vai logo para maquina. Aí a pessoa que tem três meses, experiência e
coisa e tal fica ensinando. Mais não esta por dentro, não teve um estudo, como
desligar a máquina, como você pode mexer no fio, (...) se der pane como pode se
sair da máquina. Não ensina nada disso não.
- Com nove meses que eu estou aí, ai no dia que estava montando as maquina, eu já
comecei a trabalhar, e quem estava ensinando aí era o líder, eu peguei uma prática,
mais eu sempre malandro, eu sempre correndo da maquina, indo para outro setor, e
hoje eu estou em outro lugar que não tem nada haver com o ferro. Aquelas máquinas
sempre da pane, e expele produtos químicos, que parece pasta de dente, se pegar na
sua pele ranca tudo, porque é quente. No lugar que ela pega ranca sua pele por
inteira. Se pegar na roupa ela queima a roupa toda, tem uma cara lá que tem um v na
cara.

De acordo com Gaudemar (1977), ao capital pouco importa se os trabalhadores reivindicam
instruções, pouco importa se reclamam um ensino profissional, para o autor tanto a ciência

43

O líder de grupo precisa ter o domínio de todo o processo produtivo existente no pavilhão a fim de manter o
funcionamento do setor, e garantir o nível de produtividade e, sobretudo, de qualidade estipulado pela empresa.
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como a técnica são instrumentos de poder, aos operários cabem apenas instruções elementares
para sua relação com a máquina. Fundamentado nas análises de Marx, esse autor afirma que o
papel fundamental da escola é perpetuar o tipo capitalista de divisão do trabalho.
O capital pouco se importa com as reivindicações dos operários sobre o direito à
instrução: o capital tem necessidade de mão-de-obra que a maquinaria dispensa que
seja qualificada. Na melhor das hipóteses, apenas satisfaz as reinvindicações
operarias no que respeita a uma certa generalização da instrução elementar, quando
os operários reclamam também um ensino profissional que suprima a sua relação de
dependência com a máquina. Estão desenhados os grandes traços da escola
capitalista: a ciência e a técnica como instrumento de poder são distribuídos apenas
aos herdeiros das classes dominantes, devendo os operários contentar-se com um
ensino elementar, reflexo das suas futuras tarefas elementar (GAUDEMAR, 1977, p.
249).

Em pesquisa de campo, foi observado que 38% dos jovens que trabalham na indústria
calçadista possuem ensino médio completo, porém é representativo o número de jovens que
não finalizaram o ensino médio, contabilizando 36%, como mostra o Gráfico 18. É
interessante observar que os dados da Secretaria Municipal de Educação do município de
Barro Preto relatados na discussão anterior representa essa realidade, caracterizada pelo
crescimento nos últimos três anos do índice de evasão escolar, principalmente entre o sistema
de ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Dessa forma, pouco importa se os
trabalhadores possuem ou não qualificação, o importante no processo de acumulação é o uso
que essa população supérflua de jovens advinda, sobretudo do campo vai possibilitar ao
capital no processo de extração de mais-valia, como afirma Marx essa camada de
trabalhadores que aflue do campo para as cidades torna-se a garantia da reserva para os
setores industriais, constituindo “a infantaria ligeira do capital que o lança ora num setor, ora
noutro, de acordo com suas necessidades” (MARX, 2010, p. 770).
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Gráfico 18: Grau de escolaridade dos trabalhadores da Indústria.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Antunes (2009), baseado nas leituras de Pollert (1996), afirma que as técnicas de produção
conduzidas pelo modelo toyotista conforme na lógica do team wokr e no envolvimento dos
trabalhadores fundamenta-se no envolvimento direcionado por meio dos círculos de controle
da qualidade total. A introdução dessa nova lógica de produção empresarial foi concedida a
fim de manter o controle do operariado, o que levou muitas empresas tirarem vantagens no
que diz respeito à desmobilização sindical, ao mesmo tempo em que provocou um espírito de
competição entre eles.
Criam-se, nessa lógica empresarial, os denominados líderes de grupo que têm um papel
importante na comunicação entre o chão da fábrica e a gerência. Suas atribuições são
direcionadas da seguinte forma: motivar os times de trabalho; planejar, organizar e cuidar da
qualidade; identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento; dimensionar a
performance do trabalho, os custos e do orçamento; estabelecer padrão da produção e a
discussão do desempenho; cuidar da comunicação, das questões disciplinares e outros
problemas (ANTUNES, 2009, p. 86).
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Conforme Alves (2000), o toyotismo tende a incentivar a participação dos trabalhadores nos
projetos de produtos e processo de produção, direcionando sugestões para os diferentes
grupos que fazem a divisão interna do trabalho dentro da empresa; uma nova lógica de
apropriação dessa força de trabalho com o falso discurso da “empresa participativa”,
colocando os trabalhadores como responsável pelos bons resultados da finalização do
produto, intensificando a exploração do trabalho.
Por traz do novo tipo de agenciamento da linha de produção subsistiria a
necessidade imperiosa da subsunção da subjetividade real operária à logica do
capital, por meio de um tipo de inserção engajada dos trabalhadores no processo de
produção, aumentando suas responsabilidades quando aos bons resultados do
processo produtivo, e promovendo, por conseguinte, uma intensificação da
exploração do trabalho, com os operários atuando simultaneamente com máquinas
diversificadas (ALVES, 2000, p. 45).

Nesse sentido, a lógica de controle da qualidade total é característica do formato da produção
flexível. Segundo Antunes (2009), no sistema de trabalho baseado no toyotismo, a produção é
organizada de acordo com a demanda, diferenciando-se da produção em série do fordismo; é
uma produção baseada na lógica do estoque mínimo, o aproveitamento da produção é
garantido pelo just in time, ou Kaban. A ideia é garantir uma nova racionalização do trabalho
e da produção, cujo impacto se dá sob a força de trabalho.
De acordo com Alvez (2000), é importante observar que, além do novo formato de produção
que se estabelece no toyotismo com o sistema jus in time, não se pode perder de vista a nova
lógica em que as relações de trabalho se estabelecem. Tais alterações estão diretamente
ligadas ao envolvimento dos assalariados por meio de um novo controle social, que significa a
captura total da subjetividade operária, uma espécie de parceria entre o capital e o trabalhador
assalariado. Para o autor, sob o toyotismo, a eficácia do conjunto do sistema é garantida pela
integração ou pelo engajamento estimulado entre o grupo e os trabalhadores acabam sendo
fiscais de si mesmos. Nesse processo, é criada a competição entre os operários, intrínseca à
ideia de trabalho em equipe; os supervisores, por exemplo, e, os líderes de grupo,
desempenham um papel importante no trabalho em equipe. O resultado do trabalho depende
do esforço de cada grupo, todos são responsáveis pela qualidade da produção, tudo pela
empresa. A subsunção do trabalho ao capital na indústria no formato flexível, portanto, é seu
patamar superior; a questão principal continua sendo manipular o trabalho vivo.
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São princípios de natureza formal sempre repostos no interior da submissão real do
(processo de) trabalho ao capital, em que a grande indústria de cariz flexível é seu
patamar superior. Em última instância, a preocupação central continua sendo
organizar e (manipular) o trabalho vivo, sempre posto como a dimensão constituinte
da acumulação do capital (ALVES, 2000, p. 60).

A necessidade é garantir o máximo de exploração da mais-valia, o máximo prolongamento de
horas trabalhadas. De acordo com Antunes (2009), além do saber operário, que o fordismo
expropriou e transferiu para a esfera da gerência científica, a nova fase do capital baseada no
modelo toyotista “retransfere a savoir-faire para o trabalho”, não objetivando melhor
qualidade de trabalho, “mas o faz visando apropriar-se crescentemente da sua dimensão
intelectual, das suas capacidades cognitivas, procurando envolver mais forte e intensamente a
subjetividade operária” (ANTUNES, 2009, p. 131).
Os trabalhos em equipes, os círculos de controle, as sugestões oriundas do chão da
fábrica, são recolhidos e apropriados pelo capital nessa fase de reestruturação
produtiva. Suas ideias são absorvidas pela empresa, após uma análise e
comprovação de sua exequibilidade e vantagem (lucrativa) para o capital. Mas o
processo não se restringe a essa dimensão, uma vez que parte do saber intelectual é
transferido para as máquinas informatizadas, que se tornam mais inteligentes,
reproduzindo uma parcela das atividades a elas transferidas pelo saber intelectual do
trabalho.
Como a máquina não pode suprimir o trabalho humano, ela necessita de uma maior
interação entre subjetividade que trabalha e o novo maquinário inteligente. E, nesse
processo, o envolvimento interativo aumenta ainda mais o estranhamento do
trabalho, amplia as formas modernas da reificação, distanciando ainda mais a
subjetividade do exercício de uma cotidianeidade autêntica e autodeterminada. Com
a aparência de um despotismo mais brando, a sociedade produtora de mercadoria
torna, desde o seu nível microcósmico, dado pela fábrica moderna, ainda mais
profunda e interiorizada a condição do estranhamento presente na subjetividade
operária (ANTUNES, 2009, p. 131).

Por outro lado, ao passo que a apropriação do trabalho pelo capital no formato flexível de
produção possibilita há captura total da subjetividade operária, ao mesmo tempo, essa
apropriação provoca alterações nas formas organizativas da classe trabalhadora, debilitando o
potencial das estratégias de classe do sindicalismo de massa. Segundo Alves (2000), o
processo de reestruturação produtiva no formato toyotista “tende a instaurar uma nova
hegemonia do capital na produção”, ao passo que captura a subjetividade operária, contribui
também para posturas neocorporativas em que os sindicatos buscam representar os interesses
setoriais e não mais os interesses de classe. Nesse sentido, para o autor, esse processo
possibilitou uma crise no sindicalismo moderno, possuindo assim duas dimensões históricas:
a dimensão socioinstitucional, caracterizada pelo declíno nos índices de sindicalização, e por
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outro lado, a dimensão politico-ideológica, caracterizada pela integração plena dos sindicatos
à lógica mercantil, buscando garantir tão-somente melhor preço da força de trabalho. O cerne
essencial da crise do sindicalismo, portanto, “é a sua incapacidade (ou limitação estrutural) de
preservar o seu poder de resistência de classe à sanha da valorização diante da nova ofensiva
do capital na produção e do novo (e precário) mundo do trabalho” (ALVES, 2000, p. 82-85).
A estratégia neocorporativista de cariz setorial tende a se ampliar no período de crise
do capital, privilegiando a fragmentação da classe trabalhadora por empresas, o
fracionamento horizontal da sociedade do trabalho, a debilitação da solidariedade de
classe. Procura cultivar o espírito de parceria com o capital, desenvolvendo
estratégias sindicais pró-ativas – ou então propositivas – compatíveis com a lógica
do toyotismo, o que tende a promover a confusão, no plano da consciência
necessária de classe, dos interesses dos trabalhadores com os da empresa na qual
trabalham. Abandona-se, assim, em maior ou menor proporção, o sindicalismo de
classe, de massas e de indústria, com suas ações e práticas de greves generalizadas.
É um tipo de estratégia sindical que se ajusta à natureza contingente do sindicalismo
(e de sues “limites”) em períodos de crise capitalista, adaptando-se meramente à
conjuntura de crise do mundo do trabalho, que hoje assume dimensão estrutural
(ALVES, 2000, p. 90).

As formas organizativas dos trabalhadores da indústria calçadista a partir da realidade
estudada revela que apenas uma pequena parcela dos trabalhadores é sindicalizada,
contabilizando 26% dos entrevistados como mostra o Gráfico 19. Quando foi perguntado a
importância da participação no sindicato, as manifestações dos trabalhadores revelaram que é
importante porque resolve os direitos trabalhistas, como por exemplo, demissão por justa
causa, problemas de aposentadoria, pagamento de advogado caso seja necessário, porém não
havendo uma postura de consciência de classe combativa, (ampliando o processo de alienação
e submissão do trabalho ao capital). A relação entre sindicato e trabalhadores entrevistados se
resume apenas ao processo de sindicalização e não de organização voltada para combater a
precarização e a degradação dos trabalhadores que se ampliam em prol da extração cada vez
mais acentuada de horas de trabalho não há um projeto de superação radical contra o capital
uma vez que o fato de se tornar livre nesse modelo de produção é contraditoriamente o seu
aprisionamento.
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Gráfico 19: Trabalhadores que participam de Sindicato.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Foto: SOUZA, Dayse Maria.

Em entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do setor Calçadista de
Itapetinga, observou-se que o principal objetivo deste é garantir a diminuição das demissões
por justa causa que têm se acentuado nos últimos anos, já que a cidade não tem condições de
oferecer trabalho a esses futuros desempregados, a situação do desemprego exige que as
mobilizações sejam feitas no sentido de garantir a permanência dos trabalhadores na fábrica.
Quando foi questionado sobre a situação da precarização do trabalho e do nível de exploração
de horas de trabalho sofridas pelos trabalhadores, o representante se manifestou afirmando
que a realidade das formas de trabalho no setor calçadista é muito difícil, e que, graças à
atuação do Sindicato a Vulcabrás-Azaléia S/A de Itapetinga, principalmente na região
Nordeste, é a que mais garante benefícios para o trabalhador, como por exemplo, a cesta
básica no mês, os preços reduzidos no vale transporte, o preço da alimentação na empresa,
dentre outros.
Segundo o representante da categoria, Robervaldo Medrado de Oliveira, de 35 anos, que
trabalhou na empresa como operador de máquina entre os anos de 1997 a 1999 e foi afastado
do cargo no processo de greve realizado no ano de 2004, a preocupação também da categoria
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é a possibilidade da empresa migrar para outros espaços onde a mão-de-obra é mais barata já
que a empresa é responsável por empregar a maior parte de trabalhadores da cidade.
- Hoje nós estamos sabendo que o setor de calçados tá migrando todo para a China,
entendeu. A China hoje são doze horas diárias de trabalho, e hoje lá a preocupação
tremenda do sindicato também. E porque além da China tem a Argentina também,
tem a Índia. E futuramente tem o continente Africano que ta aí aberto para todo
mundo explorar, e a preço de banana mesmo. entendeu. Então o que o capitalismo
mesmo é isso, é exploração da mão-de-obra, e lucros, e mais lucros pra eles. A
exemplo mesmo, só para ter ideia, o Brasil hoje são oito horas diárias de trabalho e
a China hoje são doze horas e paga o equivalente a 120 reais para o trabalhador de
calçados (...) não tem qualidade de vida o trabalhador da China.

Segundo relatório administrativo da empresa Vulcabrás-Azaleia S/A lançado aos associados
nesse ano de 2011, devido às condições competitivas que o mercado brasileiro de calçados se
encontra a nível mundial a empresa abrirá uma filial na Índia a fim de aumentar a
produtividade. De acordo com a Associação Brasileira de Calçados - Abicalçados (2011), o
avanço das importações de produtores do setor asiático e a queda das exportações brasileira
provocou a defasagem cambial devido a forte queda do dólar o que provocou queda de 34%
no volume de calçados, a consequência desse processo é a transferência de empresas
brasileiras para outros países.
Os efeitos da crise no setor de calçados acarretou em maio deste ano o fechamento de uma
filial da Vulcabrás-Azaleia no município de Parobé localizado no Rio Grande do Sul,
deixando uma gama de desempregados. De acordo com a rádio Gaúcha de debates do estado a
empresa era considerada a maior fabricante de calçados do Brasil, e chegou a empregar dez
mil trabalhadores. Segundo a reportagem de nove de maio de 2011, o fechamento da fábrica
ocorreu devido à competição de mercado com a China, as empresas são obrigadas a migrarem
para os espaços onde a ampliação do lucro é maior, a fim de garantir a competição entre os
mercados asiáticos em ascensão (RÁDIO GAÚCHA, 2011). Neste sentido, a partir do cenário
mundial de calçados ter apresentado um processo de diminuição das exportações brasileiras, é
estratégico que esse capital industrial se desloque para os espaços a fim de garantir uma maior
extração de lucro, neste caso específico, a migração de calçados para o Nordeste, além de
garantir que o capital explore mão-de-obra barata, tem-se as isenções de impostos definidas
pelos estados em que a Bahia representa as melhores propostas apresentadas.
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Na Bahia, os efeitos da crise ocorrem com os processos de demissões. Segundo reportagem
do Correio de julho de 2011, só nos últimos sete meses a empresa demitiu três mil
funcionários apenas no município de Itapetinga, além das frequentes férias coletivas. Neste
semestre a empresa ameaçou fechar as portas e migrar para Nova Délhi, capital da Índia com
a possibilidade de deixar um numero de quase 18 mil pessoas sem emprego. As principais
alternativas buscadas pela empresa nesses países é o valor da mão-de-obra que no país
equivale a dez vezes menos que o Brasil, chegando ao valor de US$ 85 (CORREIO, 2011).
O formato organizativo dos trabalhadores evidencia apenas que as manifestações da luta
sindical se resumem apenas à busca de mudanças paliativas; o combate não é contra o capital,
contra as formas de trabalho que escravizam e desumanizam o ser humano. Na era do
desemprego estrutural, as formas combativas dos sindicatos tornam-se apenas necessárias
para garantir o emprego, o mínimo de condições de vidas para aqueles que dentro e fora da
empresa tornam-se desumanizadamente excluídos da riqueza construída socialmente.
Na lógica da empresa participativa baseada no modelo de produção toytista, amplia-se a
exploração da subjetividade operária, provoca uma crise na forma organizativa do trabalho,
mas, ao mesmo tempo, aponta possibilidades da classe trabalhadora criar formas combativas
de agir contra o processo destrutivo da acumulação capitalista na era do capital mundializado.
É necessário, portanto, superar essa condição de exploração, negar o próprio trabalho na
lógica capitalista e ir para além do capital, criando uma sociedade que o que seja produzido
socialmente seja distribuído igualitariamente, onde o tempo livre seja garantido não para
satisfazer as necessidades do lucro, mas para garantir as necessidades da vida.
Dos trabalhadores entrevistados os acidentes, vairam entre, cortes nos membro inferiores,
perfuração de mãos, queimaduras, dentre outros. Entre os trabalhadores entrevistados, 26%
afirmaram já terem se acidentado no ambiente de trabalho como mostra o Gráfico 20. No
universo de trabalhadores entrevistados entende-se que essa porcentagem é significativa.
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Gráfico 20: Acidentes no ambiente de trabalho.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

O caso mais grave de acidente relatado pelos entrevistados foi de uma trabalhadora de 25
anos, que atualmente exerce a função de líder de grupo e trabalha na empresa há um ano. Ela
afirmou que iniciou os trabalhos no pior pavilhão da empresa, o dezoito. Trabalhava no setor
de pesagem, e com quase dois meses de trabalho sofreu um acidente com queimaduras graves
por todo o rosto, assim como em outras partes do corpo quebrou a costela, machucou o braço,
só não sofreu grandes problemas porque estava utilizando todos os IPIs. Diz ter recebido todo
suporte da empresa, medicamentos, hospital, porém, recebeu apenas quatro dias de atestado e
logo em seguida começou a trabalhar.
A negligência da empresa com os trabalhadores é predominante. Quando foi perguntado aos
trabalhadores se a empresa assumia os direitos dos acidentados, 76% afirmaram que sim,
embora fosse possível perceber uma apreensão por parte dos trabalhadores ao responder tal
questionamento, com medo de comprometer sua vaga de trabalho; muitos não queriam entrar
em detalhes a respeito do tratamento da empresa com os acidentados. Dos que afirmam que a
empresa não assume, a indignação maior é que estes geralmente não recebem indenização.
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Após os acidentes, os trabalhadores são apenas afastados por algum tempo até se recuperarem
e ao invés de receberem indenizações por parte da empresa são recrutados novamente para os
trabalhos, ainda que na maior parte das vezes, como é o caso dos amputamentos – esse
trabalhador não exerça a mesa função que antes lhe cabia. Em relação a não assumir os
direitos dos acidentados, os trabalhadores se expressam da seguinte forma:
- O meu ver não. Porque eu conheço uma pessoa que já sofreu um acidente, hoje ele
não mora mais aqui, e ele é até de Barro Preto essa pessoa, perdeu o dedo ele. Ele
não teve, tipo assim, a idenização, entendeu? Mas na época que aconteceu o acidente
com ele, asseguraram os direitos dele assim, ele não tava trabalhando, estava
recebendo o dinheiro dele, ficou afastado um tempo, a empresa bancava com a
medicação, entendeu? Então ficou um tempo encostado pelo INSS, depois voltou a
trabalhar. Ele se queixa por ele não ter tido indenização assim, tipo assim que
pagasse pelo acidente entendeu. Mais quando acontece eles tava ali para ajudar,
remédio, médico, entendeu.
- Eu acho que não. Porque eu acho assim, se se acidentou na empresa, a pessoa tinha
que ficar encostada, e não voltar mais pra lá. Mais a pessoa perde e ainda volta.
- Porque tem muitas pessoais que se acidentaram lá, perderam braço, perderam
perna, perderam qualquer membro assim que deforma a pessoa, que a pessoa não
tem físico para arrumar emprego né. Outro lugar entendeu? Eles não encostam, e eu
acho isso injusto entendeu, porque como é que uma pessoa perde o braço, perde o
membro, dentro da empresa e eles não quer encostar, bota a pessoa para trabalhar da
mesma forma. Mesmo que seja a carga horaria menos, mais mesmo assim a pessoa
tá lá e tá trabalhando. Ai eu acho assim, que é um direito do trabalhador, se ele tá
trabalhando ali e se a carteira dele está assinada, qualquer acidente que ele tiver
dentro da empresa, a empresa que tem que arcar não o trabalhador ficar lá
dependendo da empresa. Porque no caso mesmo: o menino perdeu o braço lá, aí teve
que fazer a cirurgia, fez três vezes a cirurgia, e mesmo assim continuou trabalhando,
sempre o braço dele crescendo o outro e ele trabalhando da mesma forma. E ai a
família dele botou na justiça, e chegou lá na justiça falou que no laudo deu como se
ele tava drogado, trabalhando drogado. E na verdade todo mundo sabe que não era
isso.

No ano de 2010, a empresa foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) pelo uso
irregular da máquina Matriz injetora de Acetato de Etil Vinil (EVA), responsável por
acidentes de amputamento de dedos, braços, mãos, queimaduras com produtos químicos, etc.
Em reportagem a Central Única de Trabalhadores – CUT, o Sindicato dos Trabalhadores do
setor calçadista de Itapetinga que representa a categoria desde o ano de 1999, afirma que
dentre os principais problemas enfrentados pelos trabalhadores estão as demissões por justa
causa, além dos acidentes frequentes com os maquinários. A empresa também está sendo
denunciada por se utilizar do expediente da demissão por justa causa, o que leva trabalhadores
a serem desprovidos de qualquer direito trabalhista. Segundo a Central Única dos
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Trabalhadores – CUT, no ano de 2009 a Azaléia Nordeste S/A demitiu 1 285 operários por
justa causa.
Segundo um trabalhador que diz que não recebe todos os direitos trabalhistas e que o salário
que recebe não é digno das horas trabalhadas, este afirmou que a empresa suga todo o tempo
das pessoas, sem falar que tudo é pago, “se você perder um dia de trabalho o valor do vale
transporte aumenta, a cesta básica que é garantida todo o mês também é suspensa”. As
humilhações são muitas disse ele, e “o homem nesse ambiente de trabalho é considerado um
lixo, o tempo de vida que tem é mínimo, considerando as condições de trabalho piores que a
de um escravo”.
- a empresa é tudo sugadora, o sistema mesmo é tudo sugador. Tem vez que eles
humilha muito. E tem mais (...), o gerente mesmo você fica conversando com ele,
ele não olha no seu olho não. Olha eu estou aqui por tá (...) eu estou aqui só
analisando. Eu estou vendo o que o homem é aqui, é um lixo (...). Carteira assinada
não tem nada haver, está tirando a sua vida. Tá tirando a sua vida, você ver que não
tem tempo pra nada. Eu saio 4 h da tarde do sábado, o tempo que eu tenho é de 4h
até domingo, troco de roupa e vou pra casa, gasto 40 conto pra ir e voltar. Deixei
mulher lá, minha filha, (...) minha mãe. Era pra gente trabalhar até sexta, só oito
horas, ter direito a tudo. O povo não tem como ganhar dinheiro com ganhar outra
coisa. Você tem que fazer serão, hora extra. É pior do que escravo. Pelo menos tinha
como respirar o ar livre, Tem direito a algumas coisas. Eu acho que os escravos
vivia melhor, porque esse sistema ai tem armas que te mata.

De acordo com esse trabalhador o excesso de trabalho é inevitável, já que os trabalhadores
precisam obter mais renda no fim do mês para compensar os gastos; fazer serão e hora extra
não é obrigatório, porém torna-se necessário. Assim, a exploração da mais-valia se amplia no
sistema de precarização do trabalho; ao passo que se têm baixos salários, além dos
investimentos técnicos, o nível de acumulação se torna maior. Esse processo, para
Luxemburgo (1969), significa que o capitalista extraiu mais sobretrabalho; dessa forma, tanto
mais trabalho não pago tirar de seus trabalhadores mais lucro ele terá, “extorquir mais-valia, e
extorqui-la ilimitadamente, tal é o objetivo e o papel da compra e venda da força de trabalho”.
Essa tendência de extração de forma ilimitada de mais-valia no sistema capitalista resulta
segundo a autora, em duas tendências: prolongamento do dia de trabalho e redução dos
salários.
A tendência natural do capitalismo para aumentar a mais valia que arranca
aos trabalhadores encontra antes de tudo duas vias simples que se oferecem
por elas próprias, considerando o modo como é composto o dia de trabalho. O dia de
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trabalho de todo o operariado assalariado compõe-se normalmente de duas partes:
uma parte em que o operariado restitui o seu próprio salário e uma parte em que ele
fornece trabalho não pago, mais-valia. Para aumentar ao máximo a segunda parte, o
empresário pode proceder de duas maneiras: ou prolongando o dia de trabalho, ou
reduzindo a primeira parte, a parte paga do dia de trabalho, baixando o salário do
operário (LUXEMBURGO, 1969, p. 308).

Quando foi perguntado aos trabalhadores o que poderia mudar em relação ao trabalho e à vida
a maioria afirmaram que se aumentasse o salário eles estariam mais satisfeitos; em segundo,
diminuir a carga horária de trabalho; na vida, grande parte desejaria comprar uma casa,
segundo comprar um pedaço de terra e ganhar mais dinheiro, como mostra o Gráfico 21.
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O que precisaria mudar na vida e no trabalho
Gráfico 21: Principais perspectivas dos trabalhadores em relação a alterações em sua vida e no seu
trabalho.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Organização: SOUZA, Dayse Maria.

Pode-se observar que as reclamações por parte dos trabalhadores dizem respeito ao
prolongamento de trabalho, estratégia utilizada pela empresa para explorar mais
sobretrabalho, não levando em consideração as condições de vida desses trabalhadores. A
maioria não possui lazer, nas suas residências a maior parte do tempo livre é dormindo, o
tempo de vida desses trabalhadores é totalmente entregue ao tempo do capital, simples
objetivo para extrair lucro. Essa condição é expressa nas falas dos trabalhadores da seguinte
forma:
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- no meu trabalho (...) eu queria muito sair da função que eu faço, porque já tem um
ano fazendo aquela mesma coisa, entendeu, é produto químico, deixa você
estressada, tem dia que você está stressada , tem dia que você não quer ver a cara de
ninguém, principalmente quando você tá trabalhando ali correndo, que a esteira esta
correndo, você tem que correr junto com a esteira, é estressante, e ai então tem dia
que dá vontade mesmo de você sair daquela função, se eu saísse dali acho que iria
melhorar bastaste.
- Melhorar o trabalho se caísse a redução dos horários, porque o cara parece que
trabalha 48 horas semanais, se caísse para 40 tava bom. Porque agente trabalha
muito véi, só tem um dia de folga ao domingo, é muito pouco. E com salario que
agente ganha, acho deveria cair bastante, pelo menos pra 44h, ou 40h semanais.
- Se eu não fosse trabalhar no sábado seria bom demais. E no momento estou
precisando de uma casa própria, porque e eu tenho uma filha, e pra ela ficar comigo.
Porque aqui o que mais pega é o aluguel, tem que morar sempre em grupo.
- Eu ao acho que os coordenador deveria assim, pegar os operadores que tem muito
tempo em função só e trocar entendeu? E botar para fazer outra função, porque isso
vira rotina, isso cansa agente mesmo entendeu? Porque a função mesmo que eu faço
desde que eu entrei na fabrica, eu faço a mesma função, e isso já cansa, estressa. Eu
mesmo já durmo e acordo pensando na Azaléia (...). E eles cobra tanto a autoestima
da pessoa e não tem isso. Porque eu acho assim, quando uma pessoa trabalha no
lugar bem, se sente bem, é... aquela pessoa ficar feliz o dia todo, vai ter mais
vontade de fazer hora extra. Como eles pede para fazer hora extra, serão e tudo.
Mais quando a pessoa faz só a mesma função aí desgasta a pessoa e também cansa
também a mente da pessoa, estressa.
- Na primeira parte é sair da empresa (...). E procurar um modo de vida que eu veja
que vai ser bom pra mim, porque eu sei que tem coisa melhor lá fora entendeu. E eu
não quero fazer parte dessa empresa (...), não quero esta ai não, não me sinto bem e
tal. O pessoal lá te trata como animal, um cachorro. Eu não quero ser tratado assim,
entendeu, tem um que fazer lá fora. (...) Eu mesmo sou uma pessoa tão simples, para
mim qualquer coisa pra mim tá bom, eu não penso em ganhar muito dinheiro, eu não
penso em riqueza não. Eu sei que estou pensando mal, agente tem que pensar em
ganhar bem, da um melhor para minha filha. Minhas filhas não deram muita sorte,
porque pegaram um pai assim.

O trabalho nas fábricas de calçados revela como o capital a partir do formato da acumulação
flexível encontra-se cada vez mais precarizado. Na era do desemprego estrutural do qual nos
fala Mészáros em seu livro Para Além do Capital, o sistema sociometabólico do capital entra
em sua própria contradição, quando a partir de sua crise estrutural que afeta o totalidades das
relações de produção nega trabalho a milhões de “sujeitos supérfluos” que se encontra em
condições de miséria e fome em todo o mundo. Para Menezes (2011), o desemprego estrutural
é uma evidência central da histórica, “é o dado concreto de que o capital não consegue mais
encontrar possibilidades de exploração direta dessa gigantesca massa de força de trabalho” e,
por outro lado, é o próprio “limite da reversão histórica rumo a desvalorização do capital e da
própria produção do valor (...). Exatamente a fonte absoluta da mais-valia e do lucro,
imprescindível para a existência material do capital” (MENEZES, 2011, p. 65).
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Se no campo ou na cidade, a lógica é garantir espaços para realização do capital, hoje
caracterizado cada vez mais pela exploração da força de trabalho que se torna mais móvel e
cada vez mais desprovido de qualquer certeza de labor. No campo, como afirma Carlos
(2004), ao passo que caracteriza uma ampliação das relações capitalistas implantando o
trabalho assalariado, o capital não deixa de se apropriar das relações não capitalistas de
produção sujeitando também o trabalho camponês ainda que se evidencia um avanço do
desenvolvimento da industrialização na agricultura expandido os cultivos para a exportação.
Porém, negando o trabalho, o capital nega a sua própria existência. A gravidade da crise,
segundo Mészáros (2011), é que coloca em questão a própria existência do complexo global
existente, porque o que nenhuma sociedade poderá negar e que a humanidade jamais poderia
sobreviver é a necessidade do trabalho.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de reestruturação produtiva baseado no formato flexível traz um novo cenário para
as relações sociais de produção, principalmente no que tange às relações de trabalho. Em
pleno desemprego estrutural, o capital, que na sua essência se reproduz de forma
contraditória, traz tanto para o campo como para a cidade novas formas de acumulação
baseadas no aumento cada vez mais precarizado das relações de trabalho e, sobretudo, a partir
de processos cada vez mais avançados de potencialização da extração de mais-valia. Porém,
caracterizado pela não possibilidade de mobilização dessa massa de produtores para fazer
valer sua reprodução ampliada (a exemplo a garantia do consumo), cria-se um exército de
reserva que não mais facilita sua reprodução, mas coloca em cheque sua própria existência.
De acordo com Mészáros (2002), o incansável impulso do capital para garantir sua
reprodução sempre crescente – baseado na sua auto-reprodução cada vez mais ampliada - o
impede de observar os acontecimentos destrutivos que emergem entre trabalho supérfluo e o
necessário, negando as mediações que garantem a sua existência. Ao mesmo tempo em que o
investimento em capital constante garante níveis de produtividade altamente avançados, por
outro lado, nega seu próprio ciclo natural de existência, a exploração do trabalho em um
número que garanta saciar a sua fome. O capital só existe enquanto “o trabalho necessário
simultaneamente existir”, ou seja, enquanto ele puder reproduzir as contradições que são
inerentes ao seu formato regulador (MÉSZÁROS, 2002, p. 621).
O sistema capitalista no formato de acumulação flexível alcança níveis de produtividades que
desencadeiam um processo altamente irracional de desenvolvimento. Para Carvalho (2010), o
capital já não é repositário da extração de mais-valia a partir do trabalho na proporção que lhe
garanta concluir seu ciclo de produção. Ao contrário, o trabalho passa a ser refém de um
“sistema que nega a própria razão, ali onde ele um dia nasceu”, diminuindo assim os
investimentos em capital variável (diminuição do trabalho vivo), diante de um acréscimo sem
limites de capital constante (o próprio trabalho morto imobilizado).
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Com a massa de desempregados advinda do processo de investimentos em capital constante a
fim de saciar os desejos expansivos do sistema sociometabólico do capital, traz-se para os
trabalhadores um processo de compensação materializada na desvalorização dessa força de
trabalho, ao passo que aumenta um número deste à disposição da exploração capitalista,
açoitando de maneira mais terrível a classe trabalhadora. Eis uma das evidências que traz o
nosso capitalismo mundializado. Tal análise foi elaborada por Marx (2010) quando analisa as
formas de compensação da chegada da maquinaria para os trabalhadores. De acordo com o
autor, essa massa de desempregados à disposição do capital se materializa no contingente
necessário para substituir e para aumentar seus trabalhadores em cada ramo industrial
conforme suas necessidades regularmente renovadas.
Tais reflexões elaboradas pelo autor trazem aos processos históricos estabelecidos no sistema
capitalista e suas formas de acumulação na atualidade uma contradição viva, o fato de o
avanço da maquinaria desenvolvida ser apropriada pelo capitalista e não pelos verdadeiros
produtores de mercadoria; a maquinaria, afirma o autor, “como instrumental que é, encurta o
tempo de trabalho; facilita o trabalho; é uma verdadeira vitória do homem sobre as forças
naturais”; porém, contraditoriamente, o uso desses avanços pelos capitalistas gera resultados
totalmente opostos às reais necessidades coletivas no seio da sociedade quando: “prolonga o
tempo de trabalho, aumenta sua intensidade, escraviza o homem por meio das forças naturais,
pauperiza os verdadeiros produtores” (MARX, 2010, p. 499-503).
O tempo do homem é transformado a partir do tempo do capital, e diante da máquina que os
escraviza, impõe como foi analisada nas fábricas de Calçados, assim como no espaço agrário,
condições de trabalho cada vez mais perversas materializadas da ampliação cada vez mais à
massa de desempregados. E a condição do homem é levada a cabo pela esperança de um dia
encontrar um labor, tornando-se, como afirma Conceição (2007), um eterno andarilho no
curto ciclo do capital. A mão de obra que historicamente foi solapada pelas amarras do
capital, de “livre” tornou-se escrava, e demasiadamente desumanizada pelos desejos do lucro
capitalista.
Eis, como afirma Mészáros (2007), o desafio e fardo do tempo histórico. Para o autor, é
necessário diante do quadro de crise estrutural do capital em que absolutamente nada pode ser
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concedido ao trabalho, uma vez que “o sistema produtivo do capital de facto cria tempo
supérfluo na sociedade como o todo, em uma escala cada vez maior”. Portanto, dentro desse
quadro, é fundamental adotarmos estratégicas de garantir “controle de nossa reprodução
sociometabólica fundada no tempo disponível” (MÉSZÁROS, 2007, p. 154-159).
Se nos importamos com o desemprego, devemos dedicar os nossos recursos a esse
objetivo. Somente um movimento de massa socialista radical pode adotar a
alternativa estratégica de regulação de reprodução sociometabólico – uma
necessidade absoluta para o futuro – fundada no tempo disponível (...). Pois o capital
é totalmente incompatível com o tempo livre utilizado de modo autônomo e
significativo pelos indivíduos livremente associados (MÉSZÁROS, 2007, p. 160).

Dentro dessas condições, como afirma Carvalho (2008), o capital foi traído por si próprio,

Ao incorporar gigantescas possibilidades tecnológicas numa produção limitada pela
estreiteza das relações de produção e distribuição capitalista, o capital terminou
ponto diante de si seus limites definitivos – de onde se deduz o acerto da afirmação
de Marx de que as relações de produção entram, a partir de certo momento, em
contradição objetiva, que antecede e que abre caminho a outra contradição básica da
ordem do capital, igualmente objetiva, inscrita no processo de luta de classes, entre
os dois sujeitos ativos do sistema: proletariado e burguesia (CARVALHO, 2008, p.
42).

Nesse sentido, em meio ao processo de crise estrutural do capital e dos efeitos estruturais do
desemprego, a “liberdade” de venda da força de trabalho caracterizada a partir da própria
mobilidade do trabalho a serviço do capital torna um ponto contraditório do formato de
acumulação flexível. Ao se analisar o processo de mobilidade do trabalho diante da nova
divisão social e territorial do trabalho frente ao processo de reestruturação produtiva e da crise
da monocultura cacaueira no município de Barro Preto – Ba, buscou-se como foco principal o
trabalho, o uso da força de trabalho pelo capital a partir da sistema de exploração baseado na
acumulação flexível representado pelas relações de trabalho desenvolvidas no chão da fábrica
de Calçados. E também, na apropriação das relações capitalistas e não-capitalistas
encontradas no espaço agrário do município, materializadas pela exploração do trabalho
assalariado assim como pela extração da renda da terra.
A pesquisa permitiu desvendar o formato contraditório que o capital se territorializa no espaço
agrário do município de Barro Preto materializadas nas novas formas de exploração do
trabalho, onde a mão-de-obra que, tornada supérflua para o capital no campo, será explorada
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em maior quantidade no chão da fábrica, especificamente na Indústria de Calçados, revelando
como o capital se apropria do território criando novos modelos de produção, seja no campo ou
na cidade. Ao mesmo tempo, que na mobilidade do trabalho essa força de trabalho - em sua
grande maioria jovens filhos de camponeses e trabalhadores assalariados – encontra-se
disponível para ser explorada pelo capital materializada em uma realidade perversa em que o
tempo de vida é totalmente disponibilizado pelos anseios do lucro capitalista; como afirmou
um trabalhador entrevistado, o sistema de trabalho na fábrica é pior do que escravo; porém, na
esperança de se contrapor à lógica sanguinária de exploração do trabalho, conscientemente se
manifesta:
- Isso não foi feito pra mim, isso não é pra mim não, isso é coisa de louco, isso me
stressa, você entra e fica louco lá dentro, você fica estressado, ninguém sabe o que é
não. (...) Eu acho que Tem gente assim inocente que diz: ah minha carteira está
assinada! Que é carteira assinada? E sua vida? E sua vida? Vale mais do que uma
carteira, a vida, a vida da gente. Ai é um presídio de segurança máxima. A máquina
que eu trabalho ela nunca para, só rodando, sem parar (...). Um ano de trabalho aí, é
dez anos de atraso. Eu sei que tem muita gente que esta precisando, mas no meu
ponto de vista (...) isso não é bom não. Eu tenho capacidade de fazer outra coisa, de
ganhar dinheiro com outra coisa. Isso aí um atraso, um atraso você não vai viver sua
família. Eu quero curtir minha filha, (...) ficar perto da minha família, (...) curtir os
últimas dias de minha mãe... Eu quero curtir a minha vida, eu quero ter minha
liberdade. Cada um tem um jeito de pensar. Você ver a pessoa com o rosto todo
triste, você vê as pessoas com aquela tristeza. Quer dizer que é, a mão-de-obra
barata, a mão-de-obra escrava, e precisada. Ai se aproveita. Eles aproveita as
pessoas pobres e vai matando, matando aos poucos. Se eu ficar ai dentro eles vão
roubar o meu talento, eles querem meu talento, minha saúde minha vida, eles vão
roubar a minha vida, o meu talento. Tudo ali é pago pela gente, tudo. Essas
empresas grande sabe ganhar dinheiro. Com os meu próprio dinheiro eles botam
outra pessoa para trabalhar, eu pagando ela e ela me pagando.

Na mobilidade do trabalho, os homens são redistribuídos no espaço de acordo com as
necessidades do capital. Para Gaudemar (1977), é nas alterações nascidas da diferenciação
dos lucros retirados nesta ou naquela esfera de atividade que se provoca a mobilidade do
trabalho. É a partir das necessidades das empresas em expansão que se produzem os
movimentos dos homens (o movimento do próprio capital à procura de extrair mais
sobretrabalho, mapeando os espaços onde os nichos de mão-de-obra barata assim como o
processo de desmobilização operária, ou seja, de organização da classe trabalho seja
estratégico para sua territorialização, grifo nosso) e, “segundo sua maior rigidez conjuntural
de oferta de trabalho, a alta de salários”.
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Mais essa alta de sálario, por seu turno, não implica um fluxo de imigração para o
ramo, não porque a procura de trabalho preexiste neste ramo, por outro lado, e
porque há forças de trabalho disponível, ou outro quer no seio da sobrepopulação
relativa anterior, quer porque o movimento que provoca a prosperidade de um ramo
provoca o declínio de outro, e com ele o despedimento de operários ou a baixa de
salários. Fluxo e refluxo de trabalhadores reduzidos a uma massa informe portadora
de trabalho simples – ou considerada pelo contrário na complexidade da estrutura
das forças coletivas de trabalho – conduzem assim a uma diferenciação “regional”
no espaço em que se desenvolve o capitalismo, da sua valorização, especialmente
das taxas de lucro (GAUDEMAR, 1977, p. 302).

Nesse sentido, a única condição de superação dessas formas desumanas de exploração total do
tempo livre pelos verdadeiros produtores associados é, como afirma Mészaros (2002), a
superação desse modelo de produção. Ir para Além do Capital, criando um novo modelo de
sociedade onde os produtores associados sejam donos dos resultados da produção, onde não
há exploração de uma classe sobre a outra, em um sistema em que o uso racional dos recursos
naturais faça valer a reprodução dos homens, onde a relação do homem com a natureza não
esteja subjugada pelo dinheiro, pelo poder, pela exploração do homem sobre o homem.
É necessário que, a partir dessas bases contraditórias do próprio sistema capitalista, quando
este nega a sua própria condição de existência, alavanque-se o processo de luta de classe entre
burguesia e proletariado, cresça no sentido de interromper a permanência da lógica destrutiva
do sistema capitalista. É nesse processo, como afirma Marx (2010), de auto grau de
desenvolvimento, que esse modo de produção gera os meios materiais de seu próprio
aniquilamento e, é a partir dessa negação da sua própria existência, que estão postas as
condições de se negar o trabalho (não como condição ontológica do homem), portanto, negar
o próprio capital.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
ORIENTADORA - PROFª. DRA. ALEXANDRINA LUZ CONCEIÇÃO
DISCENTE – DAYSE MARIA SOUZA
PESQUISA DE CAMPO
LOCAL:
DATA:

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO-ÁREA RURAL
Data:_____________________________Hora______________________________________
Localidade:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nome:______________________________________________________________________
Idade:____________________________Sexo: ( )masculino ( ) feminino
1.

Grau de Escolaridade: ( ) não alfabetizado

Ensino Fundamental

Completo ( ) Incompleto ( )

Ensino Médio

Completo ( ) Incompleto (

Ensino superior

Completo (

É natural desta localidade? Sim ( )

)

) Incompleto ( )
Não (

)

Se não, onde residia
anteriormente?___________________________________________
____________________________________________________________________
____
2.

Sempre trabalhou na terra? Sim ( ) Não ( )

Se não, que atividade exercia anteriormente?_______________________________________
___________________________________________________________________________
Em que lugar trabalhava? ( outra cidade, outro Estado, etc.)___________________________
___________________________________________________________________________
Qual a sua condição na terra?
(

) Meeiro

( ) Proprietário Arrendatário

(

)Trabalhador assalariado
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( ) Outro Qual?_____________________________________________________________
Já foi em algum momento Proprietário? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, como obteve?__________________________________________________________
Se não, como perdeu a terra?____________________________________________________
3.
(

Tem trabalhador? ( ) Meeiro ( ) Arrendatário ( ) Trabalhador Assalariado
) Outros Quais? ___________________________________________________________
Há

períodos

que

esse

número

aumenta,

ou

diminui?

Em

função

do

que?____________________________________________________________________
4.

Quantos membros formam a família?
A esposa trabalha na propriedade? (

) Sim ( ) Não

Quantos filhos trabalham na
propriedade?_____________________________________________________________
Que tipo de trabalho
executa?_________________________________________________________________
Há quanto tempo?____________________________________________________________
De que forma conseguiu o emprego?______________________________________________
___________________________________________________________________________
A renda é para ajudar no sustento da família?_______________________________________
___________________________________________________________________________
5.

Que tipo de produto é produzido na propriedade?______________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Como o produto é comercializado? (local de venda dos produtos)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
O valor da produção é:
(

) Abaixo da expectativa

(

) Satisfatório

(

) Bom

(

) Ótimo

Além do cacau vocês produzem outro tipo de cultura?Qual?________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
De que forma é comercializado os produtos?____________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
O valor da produção é:
(

) Abaixo da expectativa

(

) Satisfatório

(

) Bom

(

) Ótimo

Observações:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Você vive somente da atividade rural? Sim ( )

Não ( )

Se não, que outra atividade você trabalha?_________________________________________
___________________________________________________________________________
7. A renda mensal obtida pela propriedade é de quanto?______________________________
8. A renda familiar obtida atende ao sustento da sua família? ( ) Sim ( ) Não
Se não, quais as outras rendas complementares?_____________________________________
___________________________________________________________________________
9. Vocês recebem algum beneficiamento do governo (bolsa família,vale gás,etc.)
( ) Sim ( ) Não
10. Você recebeu ou recebe financiamento? ( ) Sim ( ) Não
Participa de algum projeto de Financiamento do Governo?_________________________
Participa ou participou de Associação?____________________________________________
Qual a função?_______________________________________________________________
Participa ou participou de algum Sindicato?________________________________________
11. Qual o papel da CEPLAC na
região?_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qual a atuação da CEPLAC na sua propriedade?_________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Você participa da política de Clonagem desenvolvida pela CEPLAC? ( ) Sim
( ) Não
Se sim, como funciona?____________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Se não, por que não participa? ______________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Já participou ou participa de algum movimento de luta pela terra?
13. O que a terra representa para você?___________________________________________
E para a sua família?_______________________________________________________
Observações:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
ORIENTADORA - PROFª. DRA. ALEXANDRINA LUZ CONCEIÇÃO
DISCENTE – DAYSE MARIA SOUZA
PESQUISA DE CAMPO
LOCAL:
DATA:

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO – TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA – AZALÉIA
Data:_____________________________Hora______________________________________
Localidade:__________________________________________________________________
Nome:______________________________________________________________________
14.

Idade:____________________________Sexo: ( )masculino ( ) feminino

15.

Grau de Escolaridade: ( ) não alfabetizado
Ensino Fundamental

Completo ( ) Incompleto ( )

Ensino Médio

Completo ( ) Incompleto (

Ensino superior

Completo (

)

) Incompleto ( )

16.

Há quanto tempo trabalha na indústria?______________________________________

17.

Como ficou sabendo da vaga do trabalho?____________________________________

___________________________________________________________________________
18.

Que função você exerce? _________________________________________________

19.

Que tipo de remuneração você recebe? ( carteira assinada, produtividade, etc.)

___________________________________________________________________________
20.

Qual a Jornada diária de trabalho?__________________________________________

___________________________________________________________________________
21.

Você é contratado diretamente pela gerência da fábrica o por outras pessoas?

___________________________________________________________________________
22.
23.

Existe fiscalização trabalhista na fábrica? Como se processa?
Além do trabalho na indústria, você trabalha em outros lugares?
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( ) Sim ( ) Não
Se sim, em que?______________________________________________________________
24.

O que ganha dá para o sustento da família? ( ) Sim ( ) Não

25.

Já trabalhou com outra atividade? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual?________________________________________________________________
26.

Você mora na cidade em que trabalha? ( )Sim ( ) Não

Qual o tipo de transporte utilizado para chegar ao trabalho?____________________________
___________________________________________________________________________
Quantas pessoas residem com você?______________________________________________
Quantas trabalham na indústria?_________________________________________________
A casa é própria ou alugada? ___________________________________________________
Quem paga o aluguel?_________________________________________________________
O preço pago pelo aluguel é do salário recebido no mês?______________________________
Quais as condições de moradia (estrutura da casa, quantidade de quartos, etc.)?
___________________________________________________________________________
A alimentação é feita na empresa ou em casa?Como funciona?_________________________
___________________________________________________________________________
Existe sistema de esgoto no local de moradia?______________________________________
___________________________________________________________________________
Qual a forma de lazer?_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
27.

Sempre visita seus familiares ( ) Sim ( ) Não

Se sim, com que freqüência?____________________________________________________
28.

A renda que recebe você ajuda no sustento da família? ( ) Sim ( ) Não

29.

Existem quantos membros na família?_____________________________________

___________________________________________________________________________
30.

Quantos trabalham?____________________________________________________

31.

Seus pais já tiveram vínculo com a terra? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, de que forma?_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
32.

Você participa de algum sindicato? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual a importância?_____________________________________________________
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33.

Você recebe todos os direitos trabalhistas?__________________________________

___________________________________________________________________________
34.

Já se acidentou no ambiente de trabalho? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, de que forma?_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
35.

Os acidentes de trabalho ocorrem com freqüência? Por quê? ___________________

___________________________________________________________________________
36.

A empresa assume os direitos dos trabalhadores que sofrem acidentes?___________

___________________________________________________________________________
37.

Para você o que precisaria melhorar na sua vida e no seu trabalho?_______________

___________________________________________________________________________
25. Qual a sua forma de lazer?__________________________________________________
________________________________________________________________________
Observações:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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PESQUISA DE CAMPO
LOCAL:
DATA:

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO-ÁREA RURAL
(PROPRIETÁRIOS)
Data:_____________________________Hora______________________________________
Localidade:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nome:______________________________________________________________________
38.

Idade:____________________________Sexo: ( )masculino ( ) feminino

39.

Grau de Escolaridade: ( ) não alfabetizado
Ensino Fundamental

Completo ( ) Incompleto ( )

Ensino Médio

Completo ( ) Incompleto (

Ensino superior

Completo (

É natural desta localidade? Sim ( )

)

) Incompleto ( )

Não (

)

Se não, onde residia anteriormente?___________________________________________
________________________________________________________________________
40.

Há quanto tempo reside na propriedade?_____________________________________

41.

Qual a condição na terra?
( ) Proprietário ( ) Meeiro ( ) Arrendatário ( ) Outros

42.

Qual o tamanho da área?_________________________________________________
Do

tamanho

da

área,

quanto

é

utilizada

para

o

cultivo

do

cacau?________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Além do cacau, que tipo de produto é cultivado? Quais? A que
serve?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
43.
____________
Existe algum tipo de tecnologia utilizada para
produção?___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
44.

Como a produção de cacau é comercializada? (indústria, beneficiadoras diretamente,

etc.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
45.

Vocês produzem mudas? ( )Sim (

) Não

Se sim, como é feito?______________________________________________
Se não, como é adquirida?_________________________________________ A produção de
cacau tem compensando economicamente?_________________________________________
Vocês contam com o sistema de créditos para subsidiar a produção?_____________________
46.

Recebe algum tipo de financiamento do Estado e seus órgãos de pesquisa e extensão?

(CEPLAC, EMBRAPA, etc.)____________________________________________________
47.

Qual o papel da CEPLAC para região?_____________________________________

48.

Qual atuação da CEPLAC na sua propriedade?______________________________

49.

Você participa da política de Clonagem desenvolvida pela CEPLAC?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, como funciona?____________________________________________
Se

não,

por

que

não

participa?____________________________________________
50.

Quais as dificuldades que vocês têm enfrentado para manter a produção?__________
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___________________________________________________________________________
51.

Tem algum tipo de participação ou associação com as indústrias locais?___________

___________________________________________________________________________
52.

Participa de alguma cooperativa ou associação? Qual? Por quê?_________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
53.

Participa de algum Sindicato? Qual a importância?___________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
54.

Quantos trabalhadores existe em sua propriedade?___________________________

55.

Todos trabalham no cacau?______________________________________________

56.

Existe alternância no número de trabalhadores entre períodos do ano ( plantio,

colheita, etc.)?_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
57.

Como os trabalhadores são remunerados?

( ) Salário Mínimo
( ) Salário Mínimo sem carteira assinada
( ) Empreitada
( ) Produtividade
58.

De onde são esses trabalhadores?_________________________________________

___________________________________________________________________________
59.

Além da produção para industria, vocês comercializam o cacau para outras

finalidades? Quais?___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
60.

Qual a renda mensal da

família?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
61.

Há períodos em que essa renda alterne?____________________________________

62.

Nos períodos de dificuldades, quais as alternativas que vocês buscam para manter a

terra produzindo?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
63.

Você desempenha outra função trabalhista fora da propriedade?_________________
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64.

O que você considera fundamental para melhorar as suas condições de vida e de sua

família?___________________________________________________________________
Observação:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
ORIENTADORA - PROFª. DRA. ALEXANDRINA LUZ CONCEIÇÃO
DISCENTE – DAYSE MARIA SOUZA
PESQUISA DE CAMPO
LOCAL:
DATA:

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO – CEPLA – BARRO PRETO/BA

1. Qual o papel da CEPLAC no processo de melhoria da produção de cacau no município de
Barro Preto - Ba?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Quais as principais pesquisas desenvolvidas para a monocultura do cacau atualmente?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Como estas pesquisas chegam aos produtores? Como são recebidas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Quais são os critérios para a implementação dessas pesquisas nas propriedades do
município?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. Como estas pesquisas chegam aos produtores? Como são recebidas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Quais as principais dificuldades encontradas nesse processo de monitoramento?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. A CEPLAC mantêm algum convênio/contato com outros órgãos de pesquisa nacionais e
internacionais? Quais?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Quais os principais cuidados que se deve ter no cultivo do cacau?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Quais os principais problemas no manejo das técnicas de melhoramento do fruto?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Observações:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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