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RESUMO
A reestruturação produtiva se apresenta como mecanismo de saída
do capital para os seus momentos de crise. O Processo de acumulação do
capital que avança destrutivamente procura espaços onde a sua reprodução
possa ser realizada sempre em escala crescente, entretanto, as tentativas de
respostas apresentadas pelo capital nos momentos de agudização das crises
que se apresentam na forma de reestruturações do processo de produção já
não são mais possíveis de ser dadas, em função da própria natureza
contraditória do sistema, que revela que o capitalismo só pode sair de suas
crises anteriores acumulando contradições ainda mais profundas que tendiam,
mais cedo ou mais tarde, a explodir com força cada vez maior. As crises
sucessivas que se colocam como produção do seu processo contraditório de
expansão, acaba acentuando os elementos destrutivos que surgem como
produto desse movimento de “vai e vem”, e quanto mais se desenvolve a lógica
de reprodução destrutiva, mais se acirram as contradições provenientes desse
processo. O que se consegue acompanhar nesse universo perverso de
exploração do trabalho é a reconfiguração do mundo do trabalho em moldes de
extração da mais valia jamais visto, se recorrendo inclusive a mecanismos
violentos de extração de mais valia, esse processo excludente e por vezes
violento de exploração do sobre trabalho repercute para a classe trabalhadora
na forma de exploração do trabalho infantil, trabalho escravo, jornada de
trabalho excessiva, baixos salários e exclusão dos jovens e idosos do processo
produtivo. Esses elementos presentes no processo de estabelecimento da
reestruturação produtiva podem ser claramente observados no território do
Agreste Central Sergipano, onde diante do avanço do eixo industrial calçadista
tem-se acompanhado o assalariamento dos trabalhadores desse território que
tem as suas condições de vida aviltadas pelas relações de trabalho precarizado
existentes, que na maioria das vezes são encobertas pela “mão do Estado”,
que funciona como instrumento do capital suprimido todos os seus direitos
trabalhistas historicamente conquistados.

Palavras-chave: Reestruturação produtiva, Precarização do trabalho, território,
Relação campo – cidade, Desemprego estrutural.
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ABSTRACT
The restructuring process presents itself as a mechanism of exit of capital for
those moments of crisis. The process of capital accumulation that goes
destructively search spaces where their reproduction may be made ever
increasing scale, however, attempts to answers provided by capital in times of
exacerbation of the crises that are given in the form of restructuring of the
production process are no longer possible to be given, depending on the nature
of the adversarial system, which shows that capitalism can only leave their
previous crises piling deeper contradictions that tend, sooner or later, the blow
with increasing force. The successive crises that arise as the production of its
contradictory process of expansion, just accentuating the destructive elements
that arise as a product of that movement "comes and goes," and the more the
destructive logic of reproduction, the more it exacerbates the contradictions
arising this process. What if this universe can keep up with perverse exploitation
of labor is the reconfiguration of the working world in a way to extract the most
value ever seen, even by resorting to violent mechanisms of extraction of
surplus value, this exclusionary process and often violent exploitation of the
work reflected on the working class in the form of child labor, slave labor,
excessive working hours, low wages and exclusion of young and old production
process. These elements present in the process of establishing the industrial
structure can be clearly observed within the rough central Sergipe, where
before the advance of industrial footwear axis has been accompanied by the
salaried employees thereof, which has its living conditions debased by
precarious employment relationships existing, which most often are shrouded
by the "hand of the state", which works as an instrument of capital deleted all
their labor rights historically achieved.

Keywords: Productive restructuring, Precarious employment, territory, ruralurban ratio, Structural unemployment.
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INTRODUÇÃO
Em 2002 o filósofo húngaro István Mészàros denuncia que a
humanidade estaria vivendo uma crise histórica sem precedentes que afetaria
todas as formas do sistema do capital, e não apenas o capitalismo 1. O que
assistimos hoje apenas oito anos após os seus escritos é um verdadeiro
desmantelamento da economia mundial, que está fazendo balançar toda a
estrutura totalizadora do sistema do capital incluindo o mais poderoso centro
econômico e financeiro do mundo, os Estados Unidos da América.

Entretanto, para defender o sistema diante das estreitas margens da
viabilidade produtiva do capital ignoram-se totalmente os interesses da classe
operária, para que os interesses vitais do capital sejam mantidos, dessa
maneira, o que pode ser observado nos últimos tempos é a manutenção e
endurecimento de uma legislação anti-sindical e autoritária, um maciço êxodo
dos trabalhadores do campo em direção as cidades, um crescente número de
favelização e violência nos grandes centros, além de se assistir a severa
campanha pela informalização do trabalho como solução para o problema do
desemprego2.

Assim, que solução se apresentaria como viável para as condições
que surgem a nossa frente? Que sujeito histórico carrega o desafio e o fardo de
operar as transformações de uma alternativa hegemônica que por não
depender do objeto que nega não se deixe atingir pela ordem existente?

O processo de produção capitalista é primeiramente um processo de
produção em excesso, entretanto a medida dessa produção em excesso é
dada pelo próprio capital, que observa sempre o desmedido instinto de
enriquecimento e capitalização dos capitalistas, nesse sentido, de maneira

1

MÉSZÀROS, I. Para Além do Capital: rumo a uma teoria da transição; apresentação de
Ricardo Antunes; tradução de Paulo Cesar Castanheira e Sergio Lessa; São Paulo: SP;
Boitempo; 2002.
2
Ler NAVARRO, V. L. Trabalho e trabalhadores do calçado: a indústria calçadista de
Franca (SP): das origens artesanais a reestruturação produtiva; apresentação Ricardo
Antunes; Rio de Janeiro: RJ; Expressão popular; 2006.
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alguma essa medida é dada pelo consumo que é por si mesmo, limitado, uma
vez que a maior parte da população, constituída pelos trabalhadores e
desempregados só tem condições de aumentar seu consumo diante de limites
bem estreitos, entretanto, é imprescindível para que o sistema metabólico do
capital continue a existir, que a sua taxa de acumulação se apresente sempre
de forma crescente3, e essa taxa crescente de acumulação se sustenta não
poucas vezes através de um processo violento de exploração dos
trabalhadores.
Diante do processo dialético de realização/desrealização4 o que se
pode observar é um aumento exagerado na taxa de exploração da classe
trabalhadora, uma produção massificada de produtos supérfluos, tendência
geral da queda das taxas de lucro, o agravamento preocupante da questão
ambiental e crise econômica.

Aliás, a tendência à geração do desperdício não é um desvio em
relação à natureza do capitalismo nem mesmo em relação aos seus princípios
econômicos, pelo contrário, como afirma Mészàros (2002), a medida do
progresso do “capitalismo avançado” tornou-se exatamente a eficácia com que
o desperdício pode ser gerado e dissipado em escala monumental.

Nessa mesma visão acrescenta-se ainda o desperdício da força de
trabalho dos trabalhadores, que tem as suas condições de vida aviltadas pela
necessidade de acumulação crescente no processo de reprodução do capital
que não poupa nem mesmo vidas humanas. Assim, no mundo do capital
quanto mais riqueza se produz para o capitalista, mais pobreza se gera para o
trabalhador.

A crise que atinge o mundo do trabalho é de proporções ainda não
assimiladas, foram muitas as transformações ocorridas nas últimas décadas

3

MARX, K. O capital: crítica da economia política; tradução Reginaldo Sant’ana; 22ª ed; Rio
de Janeiro: RJ; editora civilização brasileira; 2004.
4
Para a melhor compreensão do termo ler; THOMAZ, A. J. “(Des)Realização do Trabalho: Se
Camponês, se Operário! (Repensar Crítico sobre a Classe Trabalhadora no Brasil)”.
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que atingiram de forma central os países desenvolvidos e que repercutiram de
forma geral no conjunto dos países subdesenvolvidos.

A

robótica,

a

microeletrônica

possibilitaram

uma

verdadeira

revolução tecnológica tanto nas indústrias quanto no campo, e essas
mudanças provocam reações diretas na classe trabalhadora, a flexibilização da
produção, a descentralização do processo de trabalho, a nova gestão da força
de trabalho, o surgimento das unidades de produção domiciliar, e uma
reestruturação produtiva que se segue a ela, onde segundo Antunes (2005), é
visível a redução do operário fabril, industrial, gerado pela grande indústria
comandada pelo binômio Taylorismo-fordismo, especialmente nos países
capitalistas avançados. Porém, paralelamente a este processo, verifica-se uma
crescente subproletarização do trabalho, através da incorporação do trabalho
precário, temporário, parcial, informal, etc.

Diante do processo de reestruturação produtiva que se segue aos
momentos de crise, o que se pode observar é um processo de
descentralização

da

produção

denominado

por

Navarro

(2006)

de

terceirização, cujo padrão adotado no Brasil tem sido referenciado como
fraudulento, espúrio ou predatório, por buscar a redução dos custos de
produção, através da exploração das relações precárias de trabalho que se
objetivam em diferentes formas: na subcontratação de mão de obra, nos
contratos temporários de trabalho, na contratação de mão de obra por
empreiteiras, no trabalho em domicílio, no trabalho por tempo parcial ou no
trabalho sem registro na carteira, acrescente-se a esses ainda a exploração do
trabalho escravo e a utilização da mão de obra infantil.

A pesquisa em questão tem como propósito, analisar o processo de
reestruturação produtiva do novo eixo industrial calçadista e suas implicações
sócio-espaciais, no estado de Sergipe, mais especificamente no território do
agreste central sergipano, observando as mudanças que vem ocorrendo nas
últimas décadas no sistema metabólico social do capital e suas mediações de
primeira e segunda ordem, compreendidas na ontologia do trabalho.
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No primeiro capítulo intitulado “O processo de mediação de primeira
e segunda ordem, compreendidas na ontologia do trabalho: a territorialização
do capital via reestruturação produtiva”, tenta-se primeiramente desenhar em
linhas gerais de que maneira o capital avança substituindo as mediações de
primeira ordem que colocam o homem em relação direta com a natureza e os
meios de produção pelas mediações de segunda ordem que transformam esse
homem em parte de um sistema produtor de mercadorias que tem como único
objetivo a produção do lucro.
No segundo capítulo, “A violência do capital no mundo do trabalho:
uma história de expansão destrutiva e exploração da classe trabalhadora”,
traçamos uma trajetória do capital ao longo da sua história de existência como
sistema social de produção que se alimenta da exploração do trabalho, e de
que

maneira esses desdobramentos gerais do sistema produtor de

mercadorias se manifestam no território estudado, sobretudo suas implicações
para a classe trabalhadora.

No

terceiro

capítulo,

“Os

“novos”

espaços

da

reprodução

sociometabólica do capital”, buscamos entender historicamente de que maneira
se dá o avanço do capital no território do agreste central sergipano que apesar
do seu desdobramento ser bastante recente no espaço urbano desse território,
o seu estabelecimento no espaço agrário vem sendo observado desde a
década de 80, onde de acordo com dados obtidos é que se observa um salto
nos volumes de capital investido, que trazem para esse território uma
verdadeira transformação social no espaço agrário, provocando um avanço nos
problemas relacionados as relações de trabalho, a qual entendemos estar em
estreita relação com o posterior avanço do capital industrial urbano.

Para atender o objetivo desta pesquisa, além das leituras
desenvolvidas e das reflexões teóricas resultantes das discussões realizadas
no Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de
Reordenamento Territorial, foi também realizada pesquisa de campo, através
de observações e de algumas entrevistas, com operárias e operários das
fábricas instaladas na área de estudo, e em instituições governamentais.
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O que se pode constatar com a realização dessa pesquisa é que o
processo de reestruturação produtiva foi historicamente entendido, sobretudo
pelos estudiosos da economia política como produto do processo de
acumulação capitalista. Contudo, a partir da segunda metade do séc. XX a não
realização do tão esperado desenvolvimento prometido pelos capitalistas
evidenciadas pelo decréscimo das taxas de lucro e consumo, bem como pelas
crises estruturais que atingem de forma central o emprego, nos remete ao
entendimento das relações metabólicas de primeira e segunda ordem de seu
próprio sistema reprodutivo e as reestruturações produtivas que se seguem
como condição de respostas.

O método utilizado para a realização do presente trabalho é o
histórico dialético, que tem como pressuposto a análise crítica da realidade na
sua representação lógica, que se define a partir das unidades das
contradições, compreendidas nessa pesquisa na leitura da totalidade das
relações sócio espaciais. Considerando o método assumido é preciso observar
que não há um corte metodológico linear de análise.

A fim de atingir os objetivos propostos, varias etapas de trabalho
foram executadas. A leitura interpretativa da realidade pesquisada está
sustentada em uma intensiva pesquisa bibliográfica documental, alimentada
por discussões contínuas com a orientação e em grupos de estudos e de
pesquisa.

Nesse sentido foram realizadas leituras de vários autores que
contribuíram para os entendimentos das questões levantadas, autores como
Ricardo Abramovay (2003), Ricardo Antunes (1991, 2004, 2005ª, 2005b), Iná
Elias de Castro (2005), François Chesnais (1996), Alexandrina Luz Conceição
(2007), Gilson Dantas (2007), José Grabois (2004), Alberto Anaya Gutierrez
(2004), David Harvey (2007, 1993), Vladimir Ilitch Ulianov Lenin (1980), Karl
Marx (1964), Paula Regina Pereira Marcelino (2004), István Mészàros (2002,
2003, 2007), Sócrates Menezes (2007), Antonio Carlos Robert de Moraes
(2002), Vera Lucia Navarro (2006), Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1988,
18
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2005), Milton Santos (2004, 2006), Neil Smith (1988), Antonio Tomaz Junior
(2004), dentre outros.

As leituras teóricas tiveram como categorias de análise geográfica o
espaço e o território, visto que o espaço é compreendido como produto da
totalidade das relações sociais de produção e trabalho. Neste viés foi realizada
uma intensa revisão bibliográfica relativa à temática em estudo. A fonte de
estudo compreende as bibliotecas da UFS (BICEN - Biblioteca Central,
NPGEO- Núcleo de Pós-Graduação em Geografia, Biblioteca da Pós
Graduação de Ciências Sociais além da Biblioteca da orientação), bem como
pesquisas em sites da internet, e do acervo adquirido através da aquisição
pessoal e da interlocução com a orientação.

Paralelamente

foi

realizada

ampla

pesquisa

nos

órgãos

e

instituições, cujos procedimentos metodológicos estão compreendidos na
aquisição de informações quantitativas e qualitativas, portanto, tendo sido
fundamental o levantamento estatístico nas diferentes instituições como o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Banco Central do Brasil (BCB), assim
como a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (DEAGRO),
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência da
Tecnologia e do Turismo (SEDETEC) e a Secretaria de Estado do
Planejamento (SEPLAN).

A pesquisa local (no Território) envolveu não só visitas às
instituições governamentais, como também as associações, sindicatos,
sobretudo nas fábricas de calçados instaladas nesse território.
.
Considerando a interseção campo versus cidade devido

à

mobilidade do trabalho frente à re-estruturação produtiva foram realizadas
também visitas a área de produção agrícola.

19

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista
A partir da coleta dos dados obtidos procedemos no sentido de
organizá-los, através da sistematização das informações, sendo então
construídos gráficos, tabelas, quadros, que nortearam a análise obtida.

Para aprofundamento das informações quantitativas institucionais
foram realizadas entrevistas abertas ou acompanhadas de aplicações de
questionários com o objetivo de identificar a população ativa e traçar o perfil
dos trabalhadores fixos, semi fixos e temporários das indústrias instaladas no
Território do Agreste Central sergipano, assim como do trabalhador rural.

As leituras realizadas subsidiaram uma análise crítica reflexiva dos
dados obtidos (qualitativos e quantitativos) que possibilitaram a concretização
dos objetivos propostos.

Entendemos que é imperativo ao capital a sua expansão e
reprodução como um sistema metabólico que aloca recursos materiais e
humanos disponíveis, o que implica a dominação e subordinação do trabalho
na sua lógica de reprodução. Embora o século XXI venha sendo declarado
como o do fim do trabalho, contraditoriamente pode-se assistir a sua criação
em todas as dimensões escalares geográficas, local, nacional e mundial. Sem
limites para a sua expansão reprodutiva o capital viabiliza novas formas de
apropriação do território dando continuidade ao seu sistema sócio-metabólico.

No estado sergipano, a reprodução ampliada do capital vem sendo
aplicada via Estado, mediante o discurso da melhoria da qualidade de vida,
distribuição equânime de renda, envolvida pela proposta do desenvolvimento
sustentável, que a partir do Decreto Estadual nº 24.338, de 20 de abril de 2007
passa a ter força de lei e determina a criação dos territórios de
desenvolvimento. Este plano de desenvolvimento promete trazer, emprego,
renda e melhor qualidade de vida. E como constante na lei, o território “se
constitui como uma unidade de planejamento do estado de Sergipe, base para
a promoção do desenvolvimento sustentável e equânime entre as regiões do
estado”(p.09).
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De acordo com a política de planejamento participativo do Estado de
Sergipe, divulgada pela Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN, a
proposta de um desenvolvimento sustentável para o estado passa, além das
condições ambientais, pelo respeito à identidade cultural dos territórios e pela
inclusão social. Nesse sentido, de acordo com o governo, o estado sergipano
se propõe a assumir o papel relevante de indutor do desenvolvimento,
entendido nesse trabalho apenas como crescimento econômico, e regulador do
mercado.

Conforme Decreto, fazem parte do chamado Território do Agreste
Central Sergipano (figura 01): os municípios de Areia Branca, Campo do Brito,
Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa
Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos e São
Miguel do Aleixo. A partir do olhar neste território, o recorte escolhido para a
pesquisa em questão levou em consideração a expansão industrial calçadista e
as alterações que ela vem provocando no mundo do trabalho.
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Figura 01:

Fonte: CODISE
Org.: BARRETO, F. J
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No território em questão observa-se atualmente um intenso processo
de alteração nas relações de produção e trabalho, essas alterações realizadas
também se utilizam do Estado como instrumento para suas efetivações e são
direcionadas, pelo movimento de giro do capital que atua com o objetivo da
ampliação e acumulação do lucro.

A política de desenvolvimento tornou-se papel do Estado, a
intervenção direta na promoção do crescimento econômico em diferentes
regiões com a instalação de indústrias calçadistas, bem como a aplicação de
uma nova cultura agrícola voltada para o comércio, com a substituição quase
total do feijão e da mandioca pelo plantio do milho, além da utilização do solo,
que vem sendo disponibilizado para o desenvolvimento de pastagens para a
criação de gado leiteiro. Essas alterações implicam na reorganização e
produção do espaço rural.
Dessa maneira pode-se observar a presença da instalação de
indústrias que vêm se expandindo, alterando a estrutura da divisão social e
territorial do trabalho, em um contexto da mundialização do capital financeiro.
Além da ampliação do setor industrial, o movimento sociometabólico do capital
também recria formas da utilização da unidade de produção campesina. Dessa,
maneira o que se observa de forma geral é o aparecimento de uma nova
divisão social e territorial do trabalho e conseqüentemente uma nova
configuração espacial geográfica.

O intenso processo de expansão capitalista, através das suas
multifacetadas formas de subordinação das relações de produção na sua lógica
de reprodução, vem operando no sentido de tornar possível uma estrutura de
incorporação do lucro, cada vez mais eficiente. Neste sentido existe a
necessidade de um profundo estudo dessas transformações que estão sendo
operadas, para o entendimento da dinâmica de subordinação das (re)
estruturas produtivas, por se constituir um acontecimento bastante recente e
ainda pouco estudado.
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Segundo Antunes:

Esta contextualidade faz com que a configuração recente do
nosso capitalismo fosse bastante alterada, de modo que não
temos um desenho ainda preciso do que vem se passando.
Somente poderemos redesenhá-lo, entretanto, através do
desenvolvimento e realização de densas pesquisas concretas e
reflexões analíticas capazes de oferecer esse (novo) desenho
que, por certo, comporta tanto elementos de descontinuidade
quanto de continuidade (ANTUNES, 2004, p. 14).

A reestruturação produtiva, além de modificar drasticamente as
formas de apropriação das relações de produção, acaba por dar ao trabalho
uma nova roupagem, que o inscreve num intenso processo de precarização,
conferindo ao trabalhador uma substancial diminuição no salário, com uma
conseqüente pauperização das suas condições de sobrevivência.
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1- O PROCESSO DE MEDIAÇÃO DE PRIMEIRA E SEGUNDA ORDEM,
COMPREENDIDAS
NA
ONTOLOGIA
DO
TRABALHO:
A
TERRITORIALIZAÇÃO DO CAPITAL VIA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA

“A propriedade privada tornounos tão estúpidos e limitados
que um objeto só é nosso
quando o possuímos”
Karl Marx
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1- O PROCESSO DE MEDIAÇÃO DE PRIMEIRA E SEGUNDA ORDEM,
COMPREENDIDAS
NA
ONTOLOGIA
DO
TRABALHO:
A
TERRITORIALIZAÇÃO DO CAPITAL VIA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA

O sistema de metabolismo social do capital segundo Antunes;

Nasceu como resultado da divisão social que operou a
subordinação estrutural do trabalho ao capital. Não sendo
conseqüência de nenhuma determinação ontológica inalterável,
esse sistema de metabolismo social é, o resultado de um
processo historicamente constituído, onde prevalece a divisão
social hierárquica que subsume o trabalho ao capital. Os seres
sociais tornam-se mediados entre si e combinados dentro de
uma totalidade social estruturada, mediante um sistema de
produção e intercâmbio estabelecido. Um sistema de
mediações de segunda ordem sobredeterminou suas
mediações primárias básicas, suas mediações de primeira
ordem (ANTUNES, 1991, p. 19).

O sistema de mediações de primeira ordem tem como finalidade
preservar as funções vitais da reprodução individual e social, desse modo
entende-se para os defensores dessa teoria que os seres humanos são
considerados como parte da natureza, dessa maneira, as suas necessidades
elementares devem ser realizadas a partir desse intercambio que se
estabelece entre homem e natureza, dessa forma;
Partindo dessas determinações ontológicas fundamentais, os
indivíduos devem reproduzir sua existência por meio de
funções primárias de mediações, estabelecidas entre eles e no
intercâmbio e interação com a natureza, dadas pela ontologia
singularmente humana do trabalho, pelo qual a autoprodução e
a reprodução societal se desenvolvem (ANTUNES, 1991, p.
20).

Essas funções de mediação de primeira ordem incluem segundo
Antunes:

1) A necessária e mais ou menos espontânea regulação da
atividade biológica reprodutiva em conjugação com os recursos
existentes;
2) A regulação do processo do trabalho, pelo qual o necessário
intercâmbio comunitário com a natureza possa produzir os
bens requeridos, os instrumentos de trabalho, os
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empreendimentos produtivos e o conhecimento para a
satisfação das necessidades humanas;
3) O estabelecimento de um sistema de trocas compatível com
as necessidades requeridas, historicamente mutáveis e
visando otimizar os recursos naturais e produtivos existentes;
4) A organização, coordenação e controle da multiplicidade de
atividades, materiais e culturais, visando o atendimento de um
sistema de reprodução social cada vez mais complexo;
5) A alocação racional dos recursos materiais e humanos
disponíveis, lutando contra as formas de escassez, por meio da
utilização econômica (no sentido de economizar) viável dos
meios de produção, em sintonia com os níveis de produtividade
e os limites socioeconômicos existentes;
6) A constituição e organização de regulamentos societais
designados para a totalidade dos seres sociais, em conjunção
com as demais determinações e funções de mediação primária
(ANTUNES, 1991, p. 20).

Se bem observado é possível perceber que nenhum dos imperativos
de primeira ordem necessita do estabelecimento das estruturas de dominação
e subordinação que fazem parte do sistema metabólico do capital e suas
mediações de segunda ordem.

O aparecimento do sistema de mediações de segunda ordem
corresponde a um período da história humana onde elementos fetichizantes e
alienantes passaram a operar verdadeiras mudanças no sistema de primeira
ordem. Dessa forma para Mészàros;

As mediações de segunda ordem do capital constituem um
círculo vicioso do qual aparentemente não há fuga. Pois elas
se interpõem, como “mediações”, em última análise destrutiva
da “mediação primária”, entre os seres humanos e as
condições vitais para a sua reprodução, a natureza
(MÉSZÀROS, 2002, p. 179).

Segundo Mészàros, as condições necessárias para que estejam
postas as mediações de segunda ordem são encontradas;
A) Na família nuclear, articulada como o “microcosmo” da
sociedade que, além do papel de reproduzir a espécie,
participa de todas as relações reprodutivas do “macrocosmo”
social, inclusive da necessária mediação das leis do estado
para todos os indivíduos e, dessa forma, vital também para a
reprodução do próprio estado;
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B) Nos meios alienados de produção e suas “personificações”,
pelos quais o capital adquire rigorosa “vontade férrea” e
consciência inflexível para impor rigidamente submissão as
desumanizadoras
exigências
objetivas
da
ordem
sociometabólica existente;
C) No dinheiro, com suas inúmeras formas enganadoras e
cada vez mais dominantes ao longo do desenvolvimento
histórico – desde a adoração ao bezerro de ouro na época de
Moisés e das tendas dos cambistas no templo de Jerusalém na
época de Jesus (práticas muito reais, apesar de
figurativamente descritas, castigadas com fúria pelo código
moral da tradição judeu-cristã – embora, considerando a
evidência histórica, totalmente em vão), passando pelo baú do
usurário e pelos empreendimentos necessariamente limitados
do antigo capital mercantilista, até chegar a força opressora
global do sistema monetário dos dias de hoje;
D) Nos objetivos fetichistas da produção, submetendo de
alguma forma a satisfação das necessidades humanas (e a
atribuição conveniente dos valores de uso) aos cegos
imperativos da expansão e acumulação do capital;
E) No trabalho, estruturalmente separado da possibilidade de
controle, tanto nas sociedades capitalistas, onde tem de
funcionar como trabalho assalariado coagido e explorado pela
compulsão econômica, como sob o capital pós-capitalista, onde
assume a forma de força de trabalho politicamente dominada;
F) Nas variedades de formação do estado do capital no cenário
global, onde se enfrentam (às vezes com os meios mais
violentos, levando a humanidade à beira da autodestruição)
como estados nacionais autônomos.
g) No incontrolável mercado mundial, em cuja estrutura,
protegidos por seus respectivos estados nacionais nos graus
permitidos
pelas
relações
de
poder
prevalecentes
(MÉSZÀROS, 2002, p. 180).

Graças às mediações de segunda ordem do sistema do capital são
mascaradas as verdadeiras condições da reprodução social onde, para os
apologetas do sistema as condições de reprodução social somente podem ser
garantidas, através da mediação da atividade produtiva entendida neste caso
como inseparável da atividade industrial organizada.

Para Antunes;

O capital como tal, nada mais é do que uma dinâmica, um
modo e meio totalizante e dominante de mediação reprodutiva,
articulado com um elenco historicamente específico de
estruturas envolvidas institucionalmente, tanto quanto de
práticas salvaguardadas. É um sistema de mediações
claramente identificável, o qual em suas formas
convenientemente desenvolvidas subordina estritamente todas
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as funções reprodutivas sociais – das relações de gênero
familiar à produção material, incluindo até mesmo a criação das
obras de arte – ao imperativo absoluto da expansão do capital,
ou seja, de sua própria expansão e reprodução como um
sistema de metabolismo social de mediação (ANTUNES, 1991,
p. 21).

A explicação está na sua finalidade essencial, ou seja, é um sistema
que depende da capacidade de expandir o seu valor de troca de forma
constante, onde, para Mészàros, este sistema sociometabolico produtor de
mercadorias subordina tudo a sua lógica de reprodução ampliada, desde a
mais íntima e mais básica necessidade dos indivíduos, até as mais variadas
atividades de produção.

Dessa forma um dos traços mais marcantes do sistema metabólico
produtor de mercadorias está exatamente no fato de que para converter a
produção do capital em propósito da humanidade foi preciso separar valor de
uso e valor de troca, subordinando o primeiro ao segundo.

Nos tipos de sociedade onde predominaram apenas as mediações
de primeira ordem, ou seja, onde as necessidades e o valor de uso exerciam
uma função reguladora, a divisão social do trabalho se dava de forma
diferenciada.

Dessa maneira para Antunes;

Com o capital erige-se uma estrutura de mando vertical, que
instaurou uma divisão hierárquica do trabalho capaz de
viabilizar o novo sistema de metabolismo social voltado para a
necessidade da contínua, sistemática e crescente ampliação
de valores de troca, no qual o trabalho deve subsumir-se
realmente ao capital (ANTUNES, 1991, p. 21).

Assim, percebe-se que cada uma das mediações de primeira ordem
é alterada e dessa forma subordinada aos imperativos de reprodução do
capital; dessa maneira, as funções de controle do processo de trabalho social
são absolutamente separados entre aqueles que controlam e aqueles que são
controlados. Nesse sentido para Antunes,
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Tendo se constituído como o mais poderoso e abrangente
sistema de metabolismo social, o seu sistema de mediação de
segunda ordem tem um núcleo constitutivo formado pelo tripé
capital, trabalho e Estado, sendo que essas três dimensões
fundamentais do sistema são materialmente interrelacionadas,
tornando-se impossível superá-las sem a eliminação do
conjunto dos elementos que compreende este sistema
(ANTUNES, 1991, p. 22).

Dessa maneira não sendo um mecanismo que possa ser
racionalmente controlável, o capital se constitui em uma estrutura totalizante de
organização e controle do metabolismo societal, o qual todos devem se
adaptar.

Ao analisar a realidade do recorte estudado é possível observar à
total subsunção desse território a lógica da reprodução do capital, e em que
grau estão presentes as mediações de segunda ordem, e quais as suas
implicações geográficas para o espaço cidade/campo e a classe trabalhadora
em estudo, uma vez que estando inscrito na lógica totalizante do metabolismo
do capital, o território do agreste central sergipano passa então a fazer parte do
universo da sociedade produtora de mercadorias.

Ao analisar os novos rearranjos produtivos que emergem do
processo metabólico do capital nesse território, observamos que estes levam à
desarticulação do modo de vida e do tradicional sistema produtivo camponês
dos agricultores dessa localidade, e o que se percebe ainda são significativas
alterações no processo produtivo e na organização do trabalho desse território.

Ainda pode ser observado um processo de industrialização já em
fase bastante acentuada do setor têxtil e calçadista, possibilitado através das
políticas

públicas

aplicadas

pelo

Estado

nomeado

pela

Cartilha

de

Planejamento Participativo de Sergipe de 2007, como planejamento do
desenvolvimento em base sustentável e participativa.

Esse movimento de expansão metabólica do capital passou a atrair
de forma crescente a força de trabalho ligada às atividades rurais desse
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território, surgindo daí uma articulação social e econômica que atende as
necessidades do capital via intervenção do Estado entre a industrialização e as
transformações da agricultura familiar, da qual emergem novas formas de
trabalho e novas formas de produção.

Dessa maneira são criados os territórios, que nessa conjuntura se
inscrevem como conceito fundamental para as políticas governamentais, na
criação de modelos de desenvolvimento, exigidos pelo Banco Mundial e o FMI
para atender a atual demanda do processo de acumulação na atual fase da
reestruturação produtiva.

1.1 – O território enquanto categoria geográfica para a compreensão do
processo da reestruturação produtiva

De acordo com o geógrafo Milton Santos (2004), o movimento de vai
e vem do capital é um movimento totalizador e homogeneizante onde para ele
a realização de uma sociedade mundial fez com que também o espaço se
tornasse total e que cada nação parece só poder encontrar seu destino sob a
forma de um Estado.

A história de constituição dos territórios é escrita no mundo do
capital mediante a forte presença do Estado onde este se coloca como
mediador do conflito de classes e eterno aliado da classe dominante. No
mundo do capital os direcionamentos, assim como a aplicação de políticas de
desenvolvimento realizadas pelo Estado estão intimamente ligados a
necessidade de apropriação e expansão capitalista. A criação dos territórios se
coloca então a partir do poder estatal para atender a necessidade de produção
do lucro.

Direcionado pelo movimento de giro do grande capital, o Estado age
na organização5 do espaço de modo que atendendo aos interesses do grande
5

Entendemos nessa leitura organização como o processo de preparação que culminará na
dominação.
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capital esse espaço esteja dividido e pronto para a apropriação, nesse sentido
a criação dos territórios se coloca como produto do movimento do capital
possibilitado a partir do Estado. Para SANTOS,

Nunca na história do homem houve um tirano tão duro, tão
implacável quanto esse dinheiro global. É esse dinheiro global
fluido, invisível, abstrato, mas também despótico, que tem um
papel na produção atual da história, impondo caminhos as
nações (SANTOS, 2006, p. 17).

De acordo com as reflexões de Iná Elias de Castro, que de certa
forma se aproxima da discussão desenvolvida,

As questões e os conflitos de interesses surgem das relações
sociais e se territorializam, ou seja, materializam-se em
disputas entre grupos e classes sociais para organizar o
território da maneira mais adequada aos objetivos de cada um,
ou seja, do modo mais adequado aos seus interesses
(CASTRO, 2005, p. 41).

Para Antônio Carlos Robert de Moraes (2002), falar de territórios é
falar principalmente dos espaços de exercício do poder estatal. Porém é
preciso destacar que para este autor o entendimento do território só pode ser
analisado como processo histórico envolvendo sobremaneira a ação do Estado
na organização do espaço, como regulador e defensor da classe hegemônica.

Desta maneira para Moraes:
O território passa a ser visto como um resultado histórico do
relacionamento da sociedade com o espaço, o qual só pode
ser desvendado por meio do estudo de sua gênese e
desenvolvimento (MORAES, 2002, p. 63).

Ao analisar o processo de formação territorial brasileiro na sua
colonização, Moraes (2002) o inscreve, como um território marcado pela
produção econômica, para fins de lucratividade do capital mercantil, através da
apropriação da natureza e da exploração do trabalho que definem um novo
valor no espaço.
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Compreendendo o território a partir do entendimento da concepção
crítica marxista, fundamentado na teoria do desenvolvimento desigual e
combinado, Ariovaldo Umbelino Oliveira argumenta, que o processo de
monopolização e territorialização no campo e na cidade se configura no
controle e domínio societal do capital, viabilizado sobremodo pelas políticas
públicas assumidas pelo Estado Nação.

O processo de monopolização do capital segundo Oliveira (2004)
ocorre quando o capital monopoliza a produção e redefine as relações de
trabalho camponesas, sem, contudo, estabelecer a alteração para o trabalho
assalariado, monopolizando o território da produção que passa a subordinar-se
a esfera do capital internacional. Na territorialização o proprietário da terra e o
capitalista da agricultura se tornam a mesma pessoa (ou empresa), ocorrendo
à subsunção do trabalho ao capital, na forma de assalariamento.

Segundo Alexandrina Luz Conceição,
A partir de 1930 o Estado brasileiro tem assumido a condição
de facilitador da expansão monopolista do capital via políticas
públicas estruturadas para a ampliação e consolidação de
uma política econômica de extração da mais-valia, do
trabalho excedente, através do re-ordenamento da divisão
social e territorial do trabalho na relação campo-cidade
(CONCEIÇÃO, 2007, p. 02).

Paradoxalmente de um lado o Estado é o fomentador do espaço
hegemônico do capital, articulando diferentes formas de subsunção do trabalho
para a sua reprodução ampliada, criando diferenciações de áreas e de classes,
em um processo crescente de extração direta e indireta da mais-valia, o que
significa a expropriação de força de trabalho; por outro lado, este mesmo
Estado assume o papel de benfeitor, tão bem expresso na concepção
keynesiana, que consolidou a ideologia da incontrolabilidade do sistema
societal do capital, anunciando políticas emancipatórias de desenvolvimento,
inscritas no capital social e humano, através de discursos das possibilidades
multivariadas de ações comunitárias, como responsáveis para alterar o status
quo de desigualdade.
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Negando o conceito de hegemonia e sustentados na defesa da
fragmentação, da multifuncionalidade e da autonomia, objetiva-se um discurso
de novos usos para as formas espaciais existentes, que se constitui em uma
nova materialidade da refuncionalização de territórios. Nessa trajetória, tem
sido reproduzida uma série de defesas, da possibilidade de gestão na esfera
pública, especialmente no espaço urbano, que deve ser apropriado via
participação popular, por ações estratégicas alternativas, e de transição, de
representações democráticas.

Para Marcelo Lopes de Souza, a definição de território não deve
partir apenas da leitura do Estado, como categoria central nas discussões das
territorialidades, nesse sentido, analisa a relação da formação do território com
formas diversas de relação de poder, entre elas a cultura, a identidade o povo e
sua ligação com a sua localidade. Para esse autor,

O poder não se circunscreve ao estado nem se confunde com
a violência e a dominação (vale dizer com heteronomia), da
mesma forma o conceito de território deve abarcar
infinitamente mais que o território de estado nação. Todo
espaço definido e delimitado por e a partir das relações de
poder é um território, do quarteirão aterrorizado por uma
gangue de jovens até o bloco constituído pelos países da
OTAN (SOUZA, 1995, p. 111).

Nesta perspectiva a categoria território assume a concepção de
identidade, de pertencimento, enquanto grupo ou sociedade, que ao se autoinstituirem de forma coletiva, enquanto autogestão, sob o reforço de instituições
sociais garantem efetiva e não apenas formal os processos decisórios para a
regulação da vida coletiva (SOUZA, 2006).

De certa forma Marcos Aurélio Saquet aproxima-se da leitura de
Marcelo Lopes de Souza na sua abordagem territorial, na medida, que a
destaca, como processo de superação de dicotomias e de elaboração de
propostas de desenvolvimento valorizando lugares. Embora haja distinção de
análise não só no fundamento político filosófico das suas argumentações,
enquanto Souza se sustenta nas análises dos anarquistas, especialmente o
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geógrafo Kropotkhin, o autor Saquet elabora a sua argumentação na conhecida
concepção gramsciana da construção de “uma nova forma ético-política”.

Na afirmação de Saquet,
O desenvolvimento territorial não pode ser burocrático e
centralizado, político institucional, partidário e mascarado.
Precisa ser construído participativamente, reconhecendo-se os
diferentes sujeitos, os distintos interesses, os anseios, os
sonhos, as necessidades; os tempos e os territórios; as
temporalidades, as territorialidades e a conquista de autonomia
(SAQUET, 2007, p. 177).

Tecendo

um

diálogo

com

os

antropólogos,

Jorge

Ramón

Montenegro Gómez (2007) recupera a teoria crítica marxista e apresenta
diversos

questionamentos

contrapondo-se

a

idéia

da

construção

da

possibilidade de desenvolvimento territorial local, sob a perspectiva da teoria
voluntarista da naturalização do desenvolvimento, como orientação política,
como pensamento e prática, supostamente como condição ontológica. Assume
Gómez, a crítica ao modelo de desenvolvimento local, na medida, que o situa
no contexto histórico das relações capitalistas de produção, no que diz respeito
sobremodo ao desenvolvimento territorial rural.

Conforme o autor a planificação do desenvolvimento requer certa
estabilidade social, portanto será preciso primeiramente esterilizar os conflitos
que possam de alguma maneira questionar a legitimidade e a absurda lógica
capitalista que está posta. Na análise de Montenegro é impossível acreditar em
desenvolvimento territorial em uma sociedade de opressão.

Neste contexto argumenta:
Quanto maior a identidade, a institucionalidade ou o capital
humano, mais possibilidades de desenvolvimento. Questões
como a cultura, ou a preservação de tradições, que poderiam
ser aspectos aglutinadores dos grupos sociais de um território,
sob este contexto de desenvolvimento são tidos em conta em
função de seus resultados mercantis, ou seja, em função da
possibilidade de serem vendidos com facilidade e bons
benefícios (MONTENEGRO, 2007, p. 52).
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A tendência da lógica do desenvolvimento do capital é direcionada
segundo Neil Smith em um movimento de “vaivém” do capital. “O capital se
move para onde a taxa de lucro é máxima, (ou, pelo menos, alta) e os seus
movimentos são sincronizados com o ritmo de acumulação e crise” (SMITH,
1988, p. 212). Este processo de movimento se inscreve no desenvolvimento
desigual e depende da sua contínua mobilidade. Compreender, portanto, a
especificidade do território do agreste central sergipano faz necessário analisar
a crise do capital na sua dimensão temporal escalar das relações mundiais.

O que foi observado em escala local nesse território é que a criação
do território no qual ela está inscrita se deu exatamente em conformidade com
a necessidade da expansão ampliada do capital que para atender o atual
movimento de acumulação através da extração da mais valia, se utiliza do
Estado via intervenção das políticas financeiras internacionais representadas
pelas exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI), e do Banco Mundial.
1.2 – Crise do fordismo/taylorismo eo Sepultamento do estado
keynesiano: um desdobramento da crise estrutural ascensão do
toyotismo rumo à acumulação flexível
O fordismo/taylorsmo dominou o cenário do sistema produtivo e o
seu processo de trabalho ao longo de quase todo o século XX. Para David
Harvey, o processo produtivo, sobretudo a partir da segunda década do
referido século, baseava-se na produção em massa de mercadorias com o
conseqüente consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de
trabalho, uma nova política de controle e gerencia do trabalho, uma nova
estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade
democrática, racionalizada, modernista e populista, que se estruturava a partir
de uma produção mais homogeneizada e enormemente verticalizada.

Esse padrão produtivo estruturou-se com base no trabalho
parcelar e fragmentado, na decomposição das tarefas, que
reduzia a ação operária a um conjunto repetitivo de atividades
cuja somatória resultava no trabalho coletivo produtor de
veículos. Paralelamente a perda do labor operário anterior,
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esse processo de desantropomorfização do trabalho e sua
conversão em apêndice da máquina-ferramenta dotavam o
capital de maior intensidade na extração do sobretrabalho. À
mais valia extraída extensivamente, pelo prolongamento da
jornada de trabalho e do acréscimo da sua dimensão absoluta,
intensificava-se de modo prevalecente a sua extração
intensiva, dada pela dimensão relativa da mais valia. A
subsunção do trabalho ao capital, própria da fase da
maquinaria, estava consolidada (ANTUNES, 1991, p. 37).

Esse processo produtivo trouxe uma verdadeira transformação à
produção industrial existente, o que imediatamente se expandiu para os mais
diversos países industrializados da época, que diante do movimento de avanço
na produção do lucro, ofereceu a grande ilusão de que o sistema de
metabolismo social do capital pudesse ser efetivo, duradouro e definitivamente
controlado, regulado e fundado num compromisso entre capital e trabalho
mediado pelo Estado.

De acordo com Antonio Gramsci (apud Harvey), o americanismo e o
fordismo, equivaliam ao maior esforço coletivo até para criar, com velocidade
sem precedentes, e com uma consciência de propósito sem igual na história,
um novo tipo de trabalhador e um novo tipo de homem.

Para David Harvey,

O modo como o sistema fordista se estabeleceu constitui, com
efeito, uma longa e complicada história que se estende por
quase meio século. Isso dependeu de uma miríade de decisões
individuais, corporativas, institucionais e estatais, muitas delas
escolhas políticas feitas ao acaso ou respostas improvisadas
ás tendências de crise do capitalismo, particularmente em sua
grande manifestação na grande depressão dos anos 30
(HARVEY, 1993, p. 122).

Paralelo ao movimento do capital a essa época, o movimento
antagônico entre burguesia e proletariado ganhava um certo equilíbrio depois
de anos de luta existente. Esse período também esteve marcado pelo avanço e
desenvolvimento do capitalismo e um ilusório compromisso de melhoria para a
classe trabalhadora.
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Nos Estados Unidos, por exemplo, os sindicatos ganharam
considerável poder na esfera da negociação coletiva nas
indústrias de produção em massa do meio oeste e do nordeste,
preservaram algum controle dentro das fábricas sobre as
especificações de tarefas, sobre segurança e as promoções, e
conquistaram importante poder político (embora nunca
determinante) sobre questões como benefícios da seguridade
social, salário mínimo e outras facetas da política social
(HARVEY, 1993, p. 128).

O “triunfalismo” desse período esteve marcado pela gestão da
política keynesiana que como afirma Antunes,
Sob a alternância partidária, ora com a social democracia ora
com os partidos diretamente burgueses, esse “compromisso”
procurava delimitar o campo da luta de classes, onde se
buscava a obtenção dos elementos constitutivos do welfare
state em troca do abandono, pelos trabalhadores, do seu
projeto histórico societal. Uma forma de sociabilidade fundada
no “compromisso” que implementava ganhos sociais e
seguridade social para os trabalhadores dos países centrais,
desde que a temática do socialismo fosse relegada a um futuro
a perder de vista. Além disso, esse “compromisso” tinha como
sustentação a enorme exploração do trabalho nos países do
chamado terceiro mundo, que estavam totalmente excluídos
desse “compromisso” social democrata (ANTUNES, 1991, p.
38).

Para Mészàros o keynesyanismo, por sua própria natureza
conjuntural se mantém apenas dentro de certos limites, que dependem do
próprio movimento do capital e representa assim a fase de avanço de um ciclo
de expansão que a depender da conjuntura terá a sua interrupção, por isso,
O keynesianismo foi uma tentativa de oferecer uma alternativa
a lógica de parada e avanço, pela qual as duas fases seriam
administradas de forma equilibrada. Entretanto, isso não
aconteceu, ele ficou preso a fase de expansão, em razão da
própria natureza de sua estrutura regulatória de capitalismo
orientado pelo estado (MÉSZÀROS, 2002, p. 26).

Acrescente-se a isso a insatisfação das economias do terceiro
mundo com o processo de modernização prometido pela integração ao
fordismo, que de acordo com as promessas traria,

Desenvolvimento, emancipação das necessidades pela
integração ao fordismo, mas que na prática, promovia a
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destruição das culturas locais, muita opressão e numerosas
formas de domínio capitalista em troca de ganhos bastante
pífios em termos de padrão de vida e de serviços públicos (por
exemplo, no campo da saúde), a não ser para uma elite
nacional muito influente que decidira colaborar ativamente com
o capital internacional (HARVEY, 1993, p. 133)

Após um longo período de crescimento econômico que conduziu a
população

mundial

a

duas

grandes

guerras,

morte

de

milhões de

trabalhadores, destruição quase total do continente europeu e ascensão do
império norte americano como centro econômico do capital mundial, que
ocorreu no momento de apogeu do fordismo e da fase keynesiana, o
capitalismo começa a apresentar um quadro crítico onde, para Antunes, os
traços mais evidentes se constituíam,

Na queda da taxa de lucro, dada, dentre outros elementos
causais, pelo aumento do preço da força de trabalho,
conquistado durante o período pós-45 e pela intensificação das
lutas sociais dos anos 60, que objetivavam o controle social da
produção. A conjugação desses elementos levou a uma
redução dos níveis de produtividade do capital, acentuando a
tendência decrescente da taxa de lucro; o esgotamento do
padrão de acumulação taylorista/fordista de produção (que em
verdade era a expressão mais fenomênica da crise estrutural
do capital), dado pela incapacidade de responder a retração do
consumo que se acentuava. Na verdade, tratava-se de uma
retração em resposta ao desemprego estrutural que então se
iniciava; hipertrofia da esfera financeira, que ganhava relativa
autonomia frente aos capitais produtivos, o que também já era
expressão da própria crise estrutural do capital e seu sistema
de produção, colocando-se o capital financeiro como um
campo prioritário para a especulação, na nova fase do
processo de internacionalização; a crise do welfare state ou do
“Estado do bem estar social” e dos seus mecanismos de
funcionamento, acarretando a crise fiscal do Estado capitalista
e a necessidade de retração dos gastos públicos e sua
transferência para o capital privado (ANTUNES, 1991, p. 30).

Esse profundo mergulho em contradições geradas pela própria
natureza contraditória do sistema produtor de mercadorias denominada por
Antunes de crise do fordismo/keynesianismo era na verdade a expressão
fenomênica de um quadro crítico mais complexo. Representado inicialmente
pela crescente queda da taxa de lucro e também refletido pela manifestação da
taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias.
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Assim verifica-se que;

A lógica da taxa decrescente para as mercadorias justifica-se
no fato de que, para o capital, não importa o seu valor de uso
ou quanto e como podem ser melhor utilizadas; o capitalismo
define útil e utilidade de acordo com a aceitação do mercado
consumidor. O valor de troca se impõe sobre o valor de uso.
Aliás, um incremento na taxa ou na intensidade com que uma
mercadoria é usada significa desvantagem para o capital
(MARCELINO, 2004, p. 67).

Dessa

maneira

deve-se

observar

que

o

atual

estágio

de

desenvolvimento do modo de produção capitalista, carrega consigo elementos
que são resultados do seu processo contraditório e autodestrutivo de geração
do lucro, esses resultados contraditório pode ser evidenciado diante de fatores
produzidos pelo próprio processo de acumulação como taxa decrescente do
valor de uso das mercadorias, superprodução, e as crises que se seguem em
busca de soluções cada vez mais impraticáveis.

O desenvolvimento da crise estrutural fez desencadear também a
incontrolabilidade do sistema de metabolismo social do capital onde um dos
pontos a ser observado é que,

Deve-se ignorar por completo o fato de que, em sua tendência
geral, o modo capitalista de produção seja inimigo da
durabilidade e que, portanto, no decorrer do seu
desdobramento histórico, deve minar de toda maneira possível
as práticas produtivas orientadas para a durabilidade, inclusive
solapando deliberadamente a qualidade. Ao contrario, as
manifestações dessa tendência devem ser justificadas em
função da necessidade de competição, e da utilização racional
dos recursos do trabalho (MESZÀROS, 2002, p. 636).

Como resposta a crise produzida pela sua própria lógica de
reprodução destrutiva, inicia-se então uma nova fase de reorganização do
capital mundial e do seu sistema de dominação que como fruto produzem o
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neoliberalismo que tem como maior figura representativa a ex ministra britânica
Margaret Thatcher.

O neoliberalismo que se segue produz como fruto do seu
desdobramento a total privatização do Estado, a desregulamentação dos
direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal. A esse
processo de mudança se seguia um intenso processo de reestruturação da
produção e do trabalho, tudo isso com objetivo de aparelhar o capital com
todos os requisitos necessários para a retomada de patamares de acumulação
compatíveis com o seu processo de expansão.

Para Alberto Anaya Gutiérrez;

O neoliberalismo e a globalização constituíram os instrumentos
primordiais da contra-ofensiva do capital, fundamentalmente da
fração que submeteu a economia mundial aos seus interesses
e desígnios: o capital financeiro, particularmente o capital
especulativo. Com estes instrumentos procurou-se alcançar os
seguintes objetivos: Derrotar a classe operária e os sectores
populares que se lançaram à ofensiva no final dos anos
sessenta e princípios dos setenta, desmantelar as estruturas,
instituições e benefícios econômicos e sociais derivados da
“economia mista” e do Estado de bem-estar, reestruturar a
economia capitalista internacional em favor dos interesses do
capital financeiro especulativo, das grandes corporações
transnacionais e das potências capitalistas, sobretudo dos
Estados Unidos, etc... (GUTIERREZ, 2004, p. 09).

Esse mesmo período se caracterizou por uma ofensiva do capital e
do Estado contra a classe trabalhadora e contra as condições vigentes durante
a fase de apogeu do fordismo.

O movimento operário adotou uma estratégia de integração
dentro do compromisso fordista estabelecido com a classe
dominante. Embora seus objetivos básicos fossem o de
aprofundar e ampliar, por meio de lutas, os benefícios
decorrentes do compromisso, ele se tornou, na verdade, uma
engrenagem do processo capitalista (MARCELINO, 2004, p.
53).
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Uma vez encerrado o período de expansão do pós-guerra, o que se
verificou

foi

uma

total

desregulamentação

dos

capitais

produtivos

transnacionais, assim o capital financeiro encontraria espaço para iniciar seu
movimento de forte expansão, nessa fase,

As novas técnicas de gerenciamento da força de trabalho,
somadas a liberação comercial somadas a novas formas de
domínio técno-científico, acentuaram o caráter centralizador,
discriminador e destrutivo desse processo, que tem como
núcleo
central
os
países
capitalistas
avançados,
particularmente a sua tríade composta pelos Estados Unidos e
o NAFTA, a Alemanha a frente da União Européia e o Japão
liderando os países asiáticos, com o primeiro bloco exercendo
o papel de comando (ANTUNES, 1991, p. 32).

Diante desse processo de reorganização da economia mundial o
que se pode verificar é que somente foram incorporados a esse processo
privilegiado de comando, àqueles países que se encontravam no centro da
economia capitalista, restando para os demais, aqueles que se encontravam à
margem, a total subordinação e dependência em relação ao centro.

Para esses países a reconfiguração da divisão internacional do
trabalho se colocou de forma muito mais perversa e sacrificante, e a
reestruturação produtiva que se seguiu nesse processo se apresentou de uma
forma marcadamente subalterna.

De acordo com François Chesnais;

Estes não são mais apenas países subordinados, reservas de
matérias-primas, sofrendo os efeitos conjuntos da dominação
política e do intercâmbio desigual, como na época “clássica” do
imperialismo. São países que praticamente não mais
apresentam interesse, nem econômico, nem estratégico (fim da
guerra fria), para os países e companhias que estão no centro
do oligopólio. São pesos mortos, pura e simplesmente. Não
são mais países destinados ao ‘desenvolvimento’, e sim áreas
de ‘pobreza’ (palavra que invadiu o linguajar do Banco
Mundial), cujos emigrantes ameaçam os países democráticos
(CHESNAIS, 1996, p. 38-39).
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O grande salto tecnológico com o avanço nos estudos da robótica, a
microeletrônica e os avanços tecnológicos aplicados ao processo de produção
fabril desse período ocorrido a partir dos anos de 1990 é, segundo Antunes, o
momento histórico onde o fordismo e taylorismo já não são os únicos
processos produtivos.

Surge o toyotismo, conhecido também como modelo japonês que
substitui o cronômetro e a produção em série e de massa pela flexibilização da
produção, pela especialização flexível, por novos padrões de produtividade que
se adéquem a atual necessidade de acumulação.

Com o agravamento da crise capitalista nas chamadas
economias centrais na década de 1970, a proposta ‘toyotista’
de organização do trabalho apresenta alternativas ao
fordismo/taylorismo, que ditava as normas produtivas até
então. A produção capitalista global, em medidas e ritmos
diferentes, vive a sua reestruturação produtiva com novas
possibilidades de otimização dos lucros proporcionadas,
inclusive, pela nova base técnica-organizacional ‘toyotista’
(MARCELINO, 2004, p. 80).

Nessa “nova” fase da chamada acumulação flexível, à medida que a
competição intercapitalista se desenvolve com o desenvolvimento da
tecnologia nos paises que fazem parte do centro financeiro, a desmontagem e
a desestruturação dos países subordinados e excluídos se coloca de forma
cada vez mais clara e perversa.

Essa lógica destrutiva, ao reconfigurar e recompor a divisão
internacional do sistema do capital, traz como resultado a
desmontagem de regiões inteiras que estão, pouco a pouco,
sendo eliminadas do cenário industrial e produtivo, derrotadas
pela desigual concorrência mundial (ANTUNES, 1991, p. 33).

Em meio a tanta destruição do meio ambiente, da natureza e das
forças produtivas há, segundo Antunes, uma ação destrutiva em escala
mundial contra a força humana de trabalho, que possui enormes contingentes
precarizados ou mesmo a margem do processo produtivo, elevando a
intensidade dos níveis de desemprego estrutural,
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Apesar do significativo avanço tecnológico encontrado (que
poderia possibilitar, em escala mundial, uma real redução da
jornada ou tempo de trabalho), pode-se presenciar em vários
países, como a Inglaterra e o Japão, para citar países do
centro do sistema, uma política de prolongamento da jornada
de trabalho. A Inglaterra tem a maior jornada de trabalho dentre
os países da União Européia, e o Japão, se não bastasse sua
histórica jornada prolongada de trabalho, vem tentando, por
meio de proposta do governo e dos empresários, aumentá-la
ainda mais, como receituário para a saída da crise (ANTUNES,
1991, p.34).

O Processo de acumulação do capital que age em resposta as
crises sucessivas que se colocam como produção do seu processo
contraditório de expansão, acaba acentuando os elementos destrutivos que
surgem como produto desse movimento de “vai e vem”, e quanto mais se
desenvolve a lógica de reprodução destrutiva, mais se acirram as contradições
provenientes desse processo. Dessa maneira os mecanismos nefastos
encontrados pelo capital para saída dos seus momentos de crise se traduzem
de forma destrutiva, mas necessária ao processo de acumulação, assim,
A economia capitalista – a grande indústria – já dominada pelo
capital financeiro recém-saída da I grande Guerra Mundial
emergiu daquela conflagração tendo de fazer frente a
movimentos políticos de massa contra o sistema (na
Alemanha, do pós-guerra, por exemplo). Tendo perdido um
espaço para a revolução Russa, o sistema capitalista viu-se em
meio ao CRACK de 29, num impasse e num desmanche
econômico sem precedentes. Na seqüência, mergulhou em
década de profunda estagnação. O capitalismo só conseguiu
reagir a crise pelas mão do estado, não mais por seus próprios
mecanismos (“liberais” produtivos e de mercado), e só
descolou da crise através da economia da guerra (DANTAS,
2007, p. 34).

Assim, construindo destrutivamente os pilares necessários para sua
marcha rumo ao processo de reprodução ampliada, o que vemos é o
estabelecimento de novos padrões que sustentados na filosofia do padrão da
acumulação flexível mediante a introdução do modelo toyotísta, já não dão
mais resposta as atuais necessidades do processo de acumulação. D essa
maneira, para continuar a existir, o capital recorre aos mais destrutivos meios
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que garantam os níveis de reprodução desejados, mesmo que para isso tenha
que colocar em risco a existência da própria humanidade.

Diante

do

atual

momento

vivido

pela

economia

mundial

representada pela crise estrutural do sistema do capital, e a reestruturação
produtiva que se segue, os caminhos traçados pelo capital para encontrar
saídas para a crise que se coloca, são os processos de expansão através dos
seus diversos mecanismos onde a monopolização e a territorialização dos
processos produtivos são as suas marcas mais fortes. Entretanto, para
Mészàros (2002), mesmo que uma alteração conjuntural pudesse trazer de
volta, pelo menos por algum tempo uma tentativa de instituição de alguma
forma keynesiana de administração financeira do Estado, ela só poderia existir
por um período muito curto, dada a falta de condições materiais para facilitar
sua expansão por um período maior, mesmo nos países capitalistas
dominantes.

1.3 - O processo de territorialização do capital via reestruturação
produtiva
Segundo o discurso oficial veiculado pela Cartilha de Planejamento
Participativo de Sergipe de 2007, a questão de identidade cultural é
fundamental no processo de construção dos territórios. Como são socialmente
construídos, eles se consolidam num processo em que o sentimento de
pertencimento coletivo das pessoas se manifesta cada vez mais numa
adequação as condições de vida do território.

De acordo com esta Cartilha devido à polissemia intelectual que
envolve o termo “território”, os argumentos selecionados para as precisões
teórico-metodológicas foram os jurídicos-políticos, os culturais, os econômicos,
os semiológicos, os psicosociológicos e os históricos.

Diante do interesse do capital manifestado via Estado, levou-se em
consideração o discurso do planejamento do desenvolvimento em base
sustentável e participativa. Nesse sentido, a compreensão da questão territorial
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deve ser apropriada em conjunto com os fatores sociais envolvidos. Assim, o
processo de construção de territórios pelos diversos atores define, segundo as
justificativas do Estado, a idéia de “territórios de identidade”. Esta definição de
território foi proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Atualmente a categoria território se inscreve como conceito
fundamental para as políticas governamentais, na articulação de modelos de
desenvolvimento, enquanto diretrizes do Banco Mundial para atender a atual
demanda do processo de acumulação na nova fase da reestruturação
produtiva.

O que pode ser observado nesse contexto Para Menezes é que;
A “reestruturação produtiva”, como assim é chamada,
representa, desta forma, a construção política, ideológica e
produtiva de um novo terreno lucrativamente mais fértil e tem
como principais fenômenos: o neoliberalismo, a privatização
das
funções
sociais
e
produtivas
do
Estado;
desregulamentação da legislação trabalhista e a conseqüente
perda dos direitos conquistados historicamente pelos
trabalhadores; e o “toyotismo”, que representa o conjunto de
características que visa a intensificação da extração do maistrabalho pela inserção de novas técnicas gerenciais na
organização do trabalho e pela inserção da lógica tecnocientífica na produção (a flexibilização do trabalho) (MENEZES,
2007, p. 30).

Dessa maneira o que podemos perceber é que a reestruturação
produtiva se apresenta então como estratégia do capital que objetiva repor os
patamares de expansão anteriores, onde o capital diante da necessidade vital
de acumulação crescente e a crise que se coloca como obstáculo ao processo
dessa expansão recria estratégias para possibilitar o seu processo de extração
da mais valia, o que se segue a isso é uma severa desrregulamentação dos
direitos trabalhistas, a privatização do Estado e a desmontagem do setor
produtivo estatal.

Esses elementos presentes no processo de estabelecimento da
reestruturação produtiva podem ser claramente observados no território do
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agreste central sergipano, mais especificamente no município de Nossa
Senhora Aparecida onde às relações de trabalho precarizado existentes são
encobertas pela “mão do Estado”, que via SENAI, oferece os chamados cursos
de qualificação, onde os trabalhadores são substituídos a cada três meses por
novos trabalhadores que por sua vez já entram na fábrica com os seus noventa
dias contados, graças à legislação trabalhista existente esses trabalhadores
são identificados como aprendizes e ao final do curso, serem demitidos, além
do seu certificado de conclusão de curso tem também suprimido todos os seus
direitos trabalhistas historicamente conquistados.

Para Antunes;
Embora a crise estrutural do capital tivesse determinações
mais profundas, a resposta capitalista a essa crise procurou
enfrentá-la tão somente na sua superfície, na sua dimensão
fenomênica, isto é, reestruturá-la sem transformar os pilares
essenciais do modo de produção capitalista. Tratava-se então
para as forças da ordem, de reestruturar o padrão produtivo
estruturado sobre o binômio taylorismo e fordismo, procurando,
desse modo, repor os patamares de acumulação existentes no
período anterior (ANTUNES, 1991, p. 36).

Da

mesma

forma

argumenta

Oliveira,

mostrando

que

a

reestruturação produtiva e seus desdobramentos,

Abriram caminho para a flexibilização da produção e das
relações de trabalho nas empresas, implicando na
segmentação da força de trabalho e na divisão social do
trabalho interempresas (que assume a forma de
subcontratadas). Estes dois movimentos, por sua vez, tem
conduzido a redução dos trabalhadores permanentes e ao
aumento do contingente dos trabalhadores temporários
(OLIVEIRA, 2004, p. 71).

O território do agreste central sergipano também passa por este
processo

de

mudanças

fruto

da

reestruturação

produtiva,

cujos

desdobramentos apresentam contornos gerais bem definidos, ou ainda por
definir, mas que apontam para uma etapa de intensificação da produção e
acumulação de capital, no qual a flexibilização da produção e das relações de
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trabalho com todos os seus desdobramentos que vão desde a precarização do
trabalho, passando pela retirada do homem do campo em direção aos centros
urbanos até a mais profunda forma de exploração do trabalhador, se encontra
claramente presente.

Esse novo contexto faz emergir na região estudada novos tipos de
trabalhadores, que são atraídos do campo para a cidade pela indústria, além
de redefinir o mercado de trabalho e provocar profundas mudanças para os
trabalhadores dessa região.

Dessa maneira;

O espaço da pobreza e da miséria está destinado aos
migrantes vindos do campo para se “modernizarem”. A
expansão capitalista no campo significou a garantia da
acumulação capitalista monopolista mundial sob o controle do
Banco Mundial. A implementação de políticas e programas
direcionados para o desenvolvimento regional voltados para as
áreas rurais tinha como objetivo a instalação e expansão da
agroindústria (CONCEIÇÃO, 2007, pág. 03).

Desse modo reconhecemos, conforme Conceição, que as mudanças
provocadas pela reprodução do capital criam espaços que para o trabalhador
representa principalmente espaços de miséria, onde o lucro é a justificativa;
dessa maneira, “expulsa do seu local de origem seguindo a trilha do capital, a
classe trabalhadora é também expulsa do urbano nas áreas de valorização do
solo” (idem), entretanto, ao capital o único interesse é a possibilidade de
geração do lucro, para isso a flexibilização do trabalho e o processo de
reestruturação produtiva se colocam como estratégias centrais.
A flexibilidade da força de trabalho coloca-se no centro da
questão, visto que tem atingido em cheio a centralidade do
trabalho, reduzindo o poder de reivindicação e de luta da
classe trabalhadora. É a flexibilidade relativa a legislação e
regulamentação social e sindical, na qual se insere a discussão
a cerca da flexibilidade nos contratos de trabalho, ou seja, a
variabilidade do emprego, dos salários, dos horários e locais de
trabalho no interior e fora da empresa. Essa flexibilidade da
força de trabalho expressa a necessidade que o capital tem de
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subsumir o trabalho assalariado a sua lógica de valorização,
através da sublevação na produção de mercadorias
(OLIVEIRA, 2004, p. 72).

Outro fator a ser observado no contexto da reestruturação produtiva
é a desestruturação do mundo do trabalho, expresso nas formas precarizadas
apontadas na região em estudo que dizem respeito às políticas salariais, de
emprego e também de representação da classe trabalhadora.

Dessa forma o território do Agreste Central sergipano se coloca
como parte da divisão aplicada no estado de Sergipe para a entrada e a
aplicação do grande capital internacional; o que se pode observar é que diante
do processo de reestruturação produtiva, o movimento do capital está
buscando “novas áreas” para o estabelecimento do seu processo de
reprodução ampliada, e a criação desses territórios representa a preparação de
áreas de exploração por parte do Estado para a aplicação desse capital.

O que esse capital encontra na região estudada se traduz por parte
do Estado em incentivos fiscais, desmantelamento das leis trabalhistas e mão
de obra barata, que garantem níveis cada vez mais elevados de extração da
mais valia, essa realidade pode ser comprovada no Município de Nossa
Senhora Aparecida, onde a instalação da estrutura física da fábrica de
calçados Linipé, ficou a cargo de uma parceria entre Estado e Município, e
gastos com tributação fiscal ficaram por conta de isenção fiscal concedida
como forma de atrativo para a instalação da fábrica.

Ainda

podemos

observar

no

município

em

questão

o

“atropelamento” dos direitos trabalhistas historicamente conquistados, onde o
corpo de trabalhadores empregados no processo de produção da fábrica faz
parte do programa de aprendizado oferecido pelo Serviço Nacional da Indústria
(SENAI), que sob o discurso da necessidade de qualificação da mão de obra
empregada no processo de produção, inscreve os trabalhadores que serão
empregados na produção para um curso industrial de três meses, e ao término
desses três meses, ou seja, a conclusão do curso, voltam para as suas casas
esperando assim uma futura contratação definitiva.
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Entretanto o processo de produção desenvolvido por essa mão de
obra em fase de qualificação possui um volume de produção que varia em
torno de trinta e dois a trinta e cinco mil pares por mês ou mil e oitocentos a
dois mil pares por dia, essa mão de obra se divide em três turnos para evitar o
desligamento da maquinaria ou o aproveitamento de transferência de valor
existente na maquinaria para o produto6, como descrito por Marx, na sua teoria
de criação do valor com a transferência do valor do capital constante para a
mercadoria.
Este “Curso de Formação industrial” é identificado na verdade como
o mascaramento das relações de exploração do trabalho altamente precarizado
que às vezes se confunde com o trabalho escravo, pela sua forma de
aviltamento, onde os trabalhadores são explorados e tem suprimidos todos os
seus direitos trabalhistas historicamente conquistados através de muita luta.
Após a “formatura” de uma turma, segue-se o início de uma nova
turma e assim sucessivamente, entretanto os aprendizes aplicam a sua mão de
obra no processo de produção numa jornada de trabalho de dez horas diárias
por um salário correspondente ao valor de cem reais, valor esse denominado
pelos representantes da fábrica de “bolsa formação”.

É dessa forma que o sistema metabólico do capital se define, de
forma voraz, expandindo-se de forma destrutiva e construindo os seus espaços
de reprodução a partir da destruição dos trabalhadores.

A miséria do trabalhador aumenta com o poder e o volume da
sua produção; que o resultado necessário da concorrência é a
6

Teoria do capital constante desenvolvida por Karl Marx em O capital, onde de acordo com
essa teoria o capital investido no processo de produção se divide em capital constante e capital
variável, sendo o capital variável todo aquele capital investido em pagamento da mão de obra
utilizada no processo produtivo, enquanto o capital constante seria todo aquele volume de
capital investido no processo produtivo que tem como destino o investimento na maquinaria.
Ainda de acordo com essa teoria somente o capital variável cria valor, ou seja, somente o
trabalho vivo cria valor, dessa maneira o capital constante ou a maquinaria somente transfere
valor para a mercadoria produzida, dessa forma quanto mais se fizer possível a utilização
ininterrupta da maquinaria mais o valor de capitais investidos será transferido para a
mercadoria.

50

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista
acumulação do capital em poucas mãos e, por conseqüência,
um terrível restabelecimento do monopólio; e, finalmente, que a
distinção entre capitalista e proprietário fundiário, bem como
entre trabalhador rural e industrial, deixa de existir e toda a
sociedade se deve dividir em duas classes, os possuidores de
propriedade e os trabalhadores sem propriedade (MARX, 1993,
p. 157).

O sistema do capital, a partir da necessidade de acumulação
crescente, busca áreas ainda “a margem” de seu processo de exploração, o
que se pode verificar é que essas áreas são incorporadas de acordo com a
necessidade de reprodução do próprio sistema que se alimenta dos recursos
naturais e humanos das “novas” áreas incluídas no seu processo de
exploração.
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2 – A VIOLÊNCIA DO CAPITAL NO MUNDO DO TRABALHO: UMA
HISTÓRIA DE EXPANSÃO DESTRUTIVA E EXPLORAÇÃO DA CLASSE
TRABALHADORA

“É uma possibilidade real para
todo indivíduo singular do
ponto de vista do
desenvolvimento de sua
personalidade real, e seu
dever íntimo conquistar,
autonomamente, a vitória
sobre sua própria alienação,
independentemente de como
tenha se constituído essa
alienação”
Lukács
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2 – A VIOLÊNCIA DO CAPITAL NO MUNDO DO TRABALHO: UMA
HISTÓRIA DE EXPANSÃO DESTRUTIVA E EXPLORAÇÃO DA CLASSE
TRABALHADORA

A sociedade contemporânea tem presenciado transformações
profundas. Para Antunes;

O neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da
acumulação flexível, dotados de forte caráter destrutivo, têm
acarretado, entre tantos aspectos nefastos, um monumental
desemprego, uma enorme precarização do trabalho e uma
degradação crescente na relação metabólica entre homem e
natureza,
conduzida
pela
lógica
societal
voltada
prioritariamente para a produção de mercadorias, que destrói o
meio ambiente em escala globalizada (ANTUNES, 2005, p.
165).

Essa mesma fase de transformações provocadas pelo atual
processo de desenvolvimento do sistema produtor de mercadorias traz como
parte do seu conjunto de realizações um processo destrutivo que produz uma
imensa sociedade de excluídos e precarizados, que pode ser observado nas
escalas local, regional e global.

Dessa maneira Mészàros argumenta que,
Nos dias atuais, encontramos por toda parte as condições em
processo de deterioração. A “equalização por baixo” se
evidencia nos países capitalisticamente mais avançados. Hoje,
os trabalhadores tem de enfrentar a ameaça as suas condições
básicas de existência, porque o desemprego – frequentemente
camuflado com o vínculo temporário “flexível” – está se
disseminando por toda parte (MÉSZÀROS, 2007, p. 82).

Esse processo de expansão destrutiva que se estabelece em todas
as escalas provoca profundas mudanças no mundo do trabalho, reconfigurando
legislações

trabalhistas,

jornadas

de

trabalho,

incentivos

fiscais

e

principalmente o modo de vida dos trabalhadores envolvidos de forma direta ou
indireta com o processo produtivo.
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A

divisão

do

trabalho

que

acompanha

a

atual

fase

de

desenvolvimento do modo de produção capitalista se converteu em divisão
social e hierárquica do trabalho como expõe Menezes;

Ao mesmo tempo em que a grande riqueza social, gerada por
ela, jamais se estendeu até as camadas mais baixas do povo.
E o trabalhador continua a vender, não tanto quanto antes e
assim quando acha, cada vez mais uma grande quantidade de
seu próprio trabalho, na medida em que suas necessidades,
por mais básicas que sejam, são meramente descartadas
(MENEZES, 2007, p. 16).

É dessa maneira que compreendemos a realidade do trabalho fabril
analisado nos municípios estudados, onde o valor pago pela força de trabalho
do trabalhador é inferior ao valor que atenda as suas necessidades mínimas de
reprodução, além de aplicá-la, numa jornada de trabalho cada vez mais
extenuante7.

De uma forma geral Antunes observa que diante da necessidade de
expansão, o capital opera algumas transformações que atendam as suas
necessidades assim o que se pode ver é que,

Há uma crescente redução do proletariado fabril, que se
desenvolveu na vigência do binômio taylorismo/fordismo e que
vem diminuindo com a reestruturação, flexibilização e
desconcentração do espaço físico produtivo, típico da fase do
toyotísmo. Há um enorme incremento do subproletariado fabril
e de serviços, o que tem sido denominado mundialmente de
trabalho precarizado. São os terceirizados, subcontratados,
part-time, entre tantas outras formas assemelhadas, que
proliferam em diversas partes do mundo (ANTUNES, 2005, p.
169).

Esse proletariado, vítima da reestruturação produtiva que se segue
com a flexibilização do trabalho nos tempos do modelo japonês de produção
tem diminuído com a incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo,
7

Como entende Karl Marx e Istiván Mészàros; o trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto
mais riqueza produz, quanto mais sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador
torna-se uma mercadoria tanto mais barata, quanto maior número de bens produz. Isso se dá
em função da necessidade de acumulação crescente que força a taxa de lucro sempre num
sentido ascendente o que em determinado estágio só pode ser conseguido através da máxima
exploração dos valores investidos em capital variável.
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entretanto a extração do sobre trabalho tem aumentado constantemente
garantindo assim recordes de produtividade que são geradas graças aos níveis
de exploração do trabalhador, cada vez mais intensos, que garantem ao capital
menor investimento em capital variável e maior rentabilidade.
Nesse sentido para o capital o que interessa é a produção do lucro
cada vez mais acentuada, para isso não obsta que o seu processo de
acumulação implique a total aniquilação do trabalhador, seja em função da
jornada extenuante de trabalho, seja em função dos baixíssimos níveis salariais
aplicados pelo capitalista, pois,

O capitalista tem o seu próprio ponto de vista sobre esse
extremo, a fronteira necessária da jornada de trabalho. Como
capitalista, apenas personifica o capital. Sua alma é a alma do
capital. Mas o capital tem seu próprio impulso vital, o impulso
de valorizar-se, de criar mais valia, de absorver 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 (MARX, 2004, p. 271).

O ponto de vista do capitalista não possui limite extremo no que diz
respeito à produção do lucro, o processo no qual está inserido o trabalhador do
mundo das mercadorias lhe reserva apenas os limites mínimos da sua
sobrevivência, e esses limites tendem a ser cada vez menores. O universo
fabril capitalista que coloca de um lado o trabalhador, e do outro o capitalista,
tem como objetivo níveis máximos de reprodução que se sobreponham a cada
ciclo, esses níveis de reprodução que garantem a continuidade reprodutiva do
sistema produtor de mercadorias, provocam de um lado um enriquecimento
cada vez maior do capitalista e do outro lado um nível cada vez mais
acentuado de exploração e precarizacão do trabalhador.

Cada vez mais jovens, os trabalhadores são retirados das suas
residências pelo grande capital em função da necessidade de sobrevivência,
sem nenhuma experiência e com um baixo nível técnico esses trabalhadores
são absorvidos pela indústria que em contra partida apenas ira lhe remunerar
com o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Desprovido de
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oportunidade de sobrevivência no campo em função da monopolização da
produção pelo capital agrário e pelo alto nível de mecanização da agricultura, a
única alternativa para este trabalhador é migrar para a cidade e transformar-se
em trabalhador assalariado ingressando na fábrica como operário.

Com níveis salariais que atende apenas as necessidades mínimas
de reprodução e com um processo insuficiente de preparação para operar o
maquinário fabril, o capital além de expor ao risco o trabalhador, ainda o
condena não raras às vezes, a vagar inútil pelo resto da sua vida sempre que
um acidente de trabalho acontece, uma vez que o contato direto do maquinário
fabril com o trabalhador despreparado o expõe a riscos que freqüentemente
mutilam e inutilizam esses trabalhadores.

Figura 02: Trabalhador Mutilado da Indústria Calçadista no Município de
Itapetinga/BA

Fonte: youtube 2010.

Uma vez inutilizados, esses trabalhadores estão agora entregues a
própria sorte como é possível perceber no discurso de Genilsson Santos.
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- A minha função era talonador e medidor de sola. No dia
que eu fui acidentado, o coordenador me tirou de meu
trabalho para que eu fizesse a função de um colega meu
que não tinha ido trabalhar. Quando eu peguei no solado
a máquina foi e amputou meu braço. Hoje eu não
continuo trabalhando com máquina, mas depois que
retornei para a empresa depois do acidente eu ainda
trabalhei oito meses com máquina. O coordenador
ameaçando que tinha que dar produção do mesmo jeito
que os outros funcionários davam. No dia que eu falava
que não ia fazer a função eles me davam suspensão e
mandavam ir para casa. Eu entrei na justiça mas até
agora não recebi nada. O advogado da empresa alega
que fui eu que coloquei o braço dentro da máquina porque
eu quis, atrás de indenização. Agora imagine se uma
pessoa vai querer colocar o braço na máquina para ficar o
resto da vida mutilado, sabendo que é uma coisa que vai
perder e não vai voltar nunca mais (G. S.).

A violência sem limites do capital no mundo do trabalho, já
denunciada por Marx no século XIX, mesmo diante de tantas manobras
entusiasmadas pelos apologetas do sistema, ainda continua, mesmo dois
séculos depois, a se processar como produto da relação dialética de produção
entre trabalhadores e capitalistas, a expansão destrutiva do sistema produtor
de mercadorias que se alimenta de trabalho vivo não poupa nem mesmo vidas
humanas.

A relação de trabalho estabelecida no mundo da produção de
mercadorias imposta aos trabalhadores pelo capital se coloca como autoritária
e exploratória e confere ao capital amplo desdobramento que lhe possibilita
níveis cada vez mais elevados de subtração de mais valia do trabalhador; essa
relação de trabalho que se coloca de forma favorável ao capitalista tem como
produto uma crescente massa de explorados, excluídos e miseráveis.

No território do agreste central sergipano a expansão da indústria
calçadista está intimamente ligada ao assalariamento dos trabalhadores que
anteriormente desenvolviam suas atividades laborais no campo, entretanto,
com o avanço do capitalismo no campo, que trouxe para esse território um
intenso processo de mecanização e monopolização das atividades agrícolas o
57

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista
que se observou foi à expulsão do trabalhador das suas lavouras em direção
as cidades para assim engrossarem as fileiras do exército de reserva. Dessa
forma,

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 de produção
familiar, à 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,
2007, p. 03).

Os novos índices de expansão alcançados pelo capital a cada ciclo
o obrigam sob a ameaça de não mais existir, a alcançar índices ainda maiores
em ciclos posteriores, o único recurso encontrado pelo capital para continuar
existindo é a superação desses índices anteriores, o que só é possível
mediante níveis de exploração que possibilitem uma extração de sobretrabalho
em níveis ainda não alcançados, para que isso se torne possível é necessário
que seja retirado do trabalhador todas as margens que possibilitem esses
novos patamares, mesmo que para isto o capital tenha de comprometer do
trabalhador até mesmo suas mínimas condições de existência.

A necessidade de lucratividade cada vez mais alta proíbe que o
capital se ocupe de outra atividade que não seja a extração da mais valia e a
produção do lucro em níveis cada vez mais acentuados, diante disso, o
trabalhador, par dialético necessário a continuidade da estrutura totalizante do
capital, é colocado como sujeito/objeto na medida em que as suas
necessidades devem ser atendidas somente nos níveis mínimos necessários a
sua sobrevivência, afinal, quanto menor o valor pago ao trabalhador pela sua
força de trabalho, maior a lucratividade por parte do capitalista.

No território do agreste central sergipano, a realidade salarial
empregada pela indústria gira em torno da política do salário mínimo,
entretanto, as precárias condições de sobrevivência são latentes por parte do
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trabalhador deste território, onde o que pode ser observado é uma violenta
condição material de existência.

Em todos os municípios pesquisados a realidade do trabalhador é
bastante semelhante; no município de Carira segundo dados do SINDITEXTIL,
existem empregados na fábrica de calçados cerca de quinhentos e cinqüenta
funcionários, divididos nos diversos setores, esse município possui uma
população de acordo com dados do IBGE de dezenove mil setecentos e oito
pessoas dentre as quais parte dessa população é ou já foi trabalhador da
fabrica de calçados.

Ainda segundo o SINDITEXTIL, é muito grande a rotatividade de
trabalhadores nos postos de trabalhos da fábrica, bem como as ações judiciais
que envolvem os trabalhadores e patrões da indústria calçadista desse
território, isso se dá em função das precárias condições de trabalho às quais
estão submetidos esses trabalhadores, apesar de expulsos do campo pela
mecanização da lavoura parte desses trabalhadores se recusam a se
submeterem aos níveis de exploração da empresa.

Para Valter Cesar, operário da fábrica de calçados Azaléia
Vulcabráz do município de Carira;

- Não pode existir maior exploração, a gente só falta
morrer de trabalhar, entra na empresa pensando em
crescer pra um dia ser alguma coisa, mais a exploração é
muito grande não tem quem agüente, eles não tem
nenhuma consideração, o encarregado se pudesse eu
acho que tirava até o nosso couro, não tem como a gente
se sentir realizado (V. C).

Entretanto, existem também os depoimentos que colocam a
instalação da fábrica no município como a grande “salvação” para a mão de
obra que estava sendo expulsa do campo e não encontrava formas de
sobrevivência na cidade, para esses trabalhadores, que a princípio foram
expropriados

dos

seus

meios

de

sobrevivência

no

campo

com

a

monopolização do capital pela cultura do milho, e tiveram logo em seguida que
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realizar a sua marcha para as cidades tendo a sua mão de obra colocada
totalmente a margem do processo produtivo que lhe garantisse mesmo as
condições mínimas de sobrevivência, a instalação dessa fábrica de fato só
poderia ser entendida como uma conquista sem precedentes.

Dessa forma para Carlos Divino.

- Foi bom que essa fábrica tivesse sido instalada aqui,
porque antes a gente não tinha emprego, hoje a gente já
tem onde trabalhar e ganhar o nosso, a gente morava em
um terreno que era do meu pai mas hoje meu pai resolveu
que é melhor morar na cidade e arrendar o terreno do que
morar lá. A fábrica paga pouco, mas pior era se a gente
não tivesse onde trabalhar como era antes, eu vou lá faço
meu serviço venho embora e no final do mês recebo
certinho (C. D).
Entretanto, em contato direto com operárias e operários da fábrica,
foi possível compreender o próprio sentimento e reconhecimento que o
trabalhador tem da exploração a qual estão submetidos, onde apesar de
alienados no processo total de produção, eles têm a compreensão de que a
riqueza do capitalista é a sua pobreza, e por isso se colocam em constantes
enfrentamentos com a empresa.

2.1 – A (re)configuração espacial do território do agreste central
sergipano: um desdobramento da reestruturação produtiva

No município de Pinhão, apesar de não haver a instalação da fábrica
de calçados foi identificado uma enorme influência provocada por essa
expansão industrial calçadista, onde grande parte dos jovens dessa cidade se
deslocou para os municípios de Carira e Frei Paulo para comporem as massas
de trabalhadores aplicados no processo de produção industrial. No município
de Carira encontramos dezesseis residências ocupadas por trabalhadores do
município de pinhão onde são aglomerados entre seis e oito trabalhadores,
essas residências são denominadas por eles de república.
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Esses trabalhadores provenientes do município de Pinhão, apesar
da pouca distância8 em relação às cidades onde trabalham, passam até quinze
dias sem retornar ao seus municípios de origem, em função da subsunção do
seu trabalho ao processo de produção fabril, esse fator faz com que todas as
atividades dos trabalhadores sejam desenvolvidas no município onde
trabalham causando dessa forma uma mudança na dinâmica tanto no
município de origem quanto no município desenvolvem os seus trabalhos, um
dos desdobramentos dessa mudança da dinâmica sofrido pelo município de
Frei Paulo é, segundo a secretaria de finanças da prefeitura, um aumento
significativo no valor dos alugueis desse município, uma vez que o número de
residências alugadas subiu muito após a instalação da fábrica de calçados.

No município de Frei Paulo é onde encontramos as maiores
transformações com a expansão industrial fabril, esse município segundo
informações do SINDITEXTIL, recebe a instalação da indústria calçadista no
ano de 2007, essa indústria instalada no município de Frei Paulo é a primeira
das indústrias do eixo industrial calçadista do Território do Agreste Central
Sergipano, e é inclusive nesse pólo onde se concentram as funções
administrativas do ramo industrial calçadista no Estado de Sergipe.

Ainda segundo o SINDITEXTIL, essas funções administrativas são
deslocadas do município de Itapetinga na Bahia para o Município de Frei Paulo
em Sergipe que terá agora a função de desenvolver toda a administração
necessária ao crescimento da indústria no estado sergipano.

Com um número de aproximadamente dois mil funcionários a fábrica
de calçados Vulcabrás/Azaléia instalada no município de Frei Paulo é a
principal fábrica de calçados do estado de Sergipe. Junto com a instalação
dessa fábrica o município de Frei Paulo também teve uma série de mudanças
que alteraram profundamente a dinâmica existente; o solo urbano passa a ser
valorizado de forma diferenciada, uma vez que a demanda por residências que

8

Uma distância de apenas 20km separam essas duas cidades, entretanto, os trabalhadores da indústria
calçadista somente visitam as suas famílias a cada quinze dias, em função de estarem ocupados no
trabalho fabril seis dias por semana, e não disporem de recursos suficientes para uma viagem semanal.
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comportem os trabalhadores provenientes do campo e de outros municípios
aumentou consideravelmente, sendo inclusive inserida nessa relação a partir
da fábrica a figura da residência de trabalhadores.

As relações que se estabelecem entre o campo e a cidade também
atravessam profundas alterações, que se dão em função da nova capacidade
de absorção da mão de obra que está sendo expulsa do campo pelo avanço e
introdução da maquinaria, essas transformações ocorridas na dinâmica da
relação estabelecida entre as influências que se processavam entre o
município de Frei Paulo e outros municípios, tem conferido ao município de Frei
Paulo uma nova posição na divisão territorial do trabalho.

2.2 - A (des)ordem da incontrolabilidade: o chão da fábrica uma leitura a
partir da classe que vive do trabalho no território do agreste central
sergipano
A humanidade está vivendo em uma época de crise histórica sem
precedentes que afeta todas as formas do sistema do capital, (MÉSZÀROS,
2002). O processo de expansão capitalista se estabelece e é possibilitado a
partir da exploração do trabalho pelo capital, onde o último acumula em
detrimento da exploração do primeiro.

A crise sem precedentes históricos que a humanidade está vivendo,
e a reestruturação produtiva que se segue a ela, tem como fundamento as
contradições geradas pela própria necessidade de acumulação:

A tendência devastadora do desemprego crônico hoje afeta até
mesmo os países capitalistas mais adiantados. Ao mesmo
tempo, também as pessoas ainda empregadas naqueles
países têm de suportar a pior de suas condições materiais de
existência, o que é admitido até mesmo pelas estatísticas
oficiais. Pois o final da ascensão histórica do capital trouxe
consigo uma equalização para baixo da taxa diferencial de
exploração (MÉSZÀROS, 2003, p. 27).

As mudanças ocorridas no padrão das estruturas produtivas
efetivadas pelo capitalismo global têm invadido o cenário produtivo brasileiro no
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campo e na cidade, sobretudo nas últimas décadas, e tem dado ao cenário das
estruturas produtivas, bem como nas relações de trabalho uma nova
configuração. O fordismo e o taylorismo já não são os únicos processos
produtivos e mesclam-se com outros, de modo que,

Novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a
produção em série e de massa são “substituídos” pela
flexibilização da produção, pela “especialização flexível”, por
novos padrões de busca de produtividade, por novas formas de
adequação a lógica do mercado (ANTUNES, 2005, p. 24)

A contradição sob a qual está estabelecido o processo de
acumulação do capital oferece as bases materiais, para que esse sistema de
reprodução sócio metabólico do capital seja ao mesmo tempo um sistema
gerador de contradições. Sobretudo, a partir da contradição que historicamente
serve de sustentáculo para a sua manutenção, traduzida pela relação capital
versus trabalho, que desde o advento capitalista altera a divisão social e
hierárquica do trabalho, com o objetivo do lucro, o que compreende a extração
do sobre trabalho.

Contraditoriamente a própria condição de acumulação criada por
essa reestruturação produtiva acaba por gerar novas crises que podem ser
observadas de diversas formas, como o super acúmulo de capitais proveniente
desse aumento da exploração, que por sua vez vai criar uma desvalorização do
próprio capital.

A crise política, que hoje não pode mais ser negada nem pelos
piores apologistas do sistema – embora tentem confiná-la à
esfera da manipulação política e seu consenso criminoso,
dentro do espírito da “terceira via” do novo trabalhismo -,
representa uma profunda crise da legitimidade do modo
estabelecido de reprodução sociometabólica e de sua estrutura
geral de controle político (MÉSZÀROS, 2002, p. 24).

Através do sóciometabolismo do capital, que se origina da divisão
social subordinando estruturalmente o trabalho, o capitalismo submete todas as
formas da produção social a sua lógica de reprodução ampliada.
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O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza
produz, quanto mais sua produção aumenta em poder e
extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tanto mais
barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do
mundo das coisas aumenta em proporção direta a
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz
somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador
como uma mercadoria, e isto na medida em que produz de fato
mercadorias em geral (MARX, 2004, p. 80).

Os diversos momentos de crise do sistema produtor de mercadorias
são gerados exatamente a partir das contradições existentes no cerne da sua
base material, e que por esse motivo, as soluções para essas crises periódicas
representam apenas o retardamento, ou adiamento do ponto de saturação para
o qual não há alternativa.

Essas soluções apresentadas, com o objetivo de tornar sustentável
a manutenção dessa estrutura totalizante e contraditória são representadas
pelas alterações nas relações de produção, por uma reestruturação produtiva,
e por isso não representam uma transformação do sistema e sim uma
alteração no sistema. Quando ocorrem essas reestruturações produtivas, quer
dizer, uma quantidade maior de capital tende a ser produzida com menos
trabalho, e o que possibilita esta contradição é o aumento da exploração do
trabalhador, entretanto, esse trabalho ainda continua como categoria central,
quando analisamos a relação capital-trabalho; e mesmo que essa centralidade
esteja sendo intensamente modificada acaba não invalidando a teoria do valor,
entretanto, acaba nos colocando a pensar o que tem de igual e diferenciado e
em que medida esse trabalho tem possibilidades emancipatórias, ou seja, não
se resume ao trabalho em si, mas que tem nele o seu ponto central. Dessa
forma;

Sabendo, pois, que as metamorfoses incidentes sobre o
universo do trabalho atingem em cheio a dinâmica espacial do
ser que trabalha, redimensionando a configuração geográfica
da
territorialização,
da
desterritorialização
e
da
reterritorialização do trabalho, nas suas diferentes formas de
expressão (material ou subjetiva), com implicações profundas
na eterogeneização, na complexficação e na hierarquização da
classe trabalhadora (THOMAZ, 2004, p. 80-81).
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Contraditoriamente a própria condição de acumulação gerada por
essa reestruturação produtiva acaba por gerar novas crises que podem ser
observadas de diversas formas, como o super acúmulo de capitais
provenientes desse aumento da exploração, que por sua vez vai gerar uma
desvalorização do próprio capital.

Entretanto de acordo com as argumentações de Mészàros,

A insolvência crônica de nossos antagonismos, composta pela
incontrolabilidade do capital, pode, por algum tempo ainda,
continuar a gerar uma atmosfera de triunfalísmo, bem como
ilusões enganadoras de permanência, como aconteceu em
passado recente. Mas, no devido tempo, os problemas
crescentes e destrutivamente intensos terão de ser
enfrentados. Pois, se no século XXI ocorrer o triunfalismo do
“século Norte Americano” do capital, não haverá no futuro
outros séculos para a humanidade, muito menos um milênio
(MÉSZÀROS, 2007, p. 85).

Porém por enquanto e diante da “nova” necessidade apresentada
pelo sistema capitalista em frente à crise estrutural do emprego, de mudanças
nas próprias estruturas das relações de produção, há uma verdadeira
transformação na configuração das relações de exploração do trabalho pelo
capital.

Essas transformações apontam para uma flexibilização do trabalho,
que geralmente confere ao capital uma forma mais eficaz de apropriação da
mais valia, ao passo que para o trabalhador resta maior precariedade nas suas
condições materiais de existência. Essa nova roupagem dada pelo capital ao
processo produtivo acaba distinguindo-se das tradicionais estruturas de
exploração do sobre trabalho, por este, estar agora sendo subtraído de forma
flexível, como é analisado por Antunes (2005, p. 48).
Se a classe trabalhadora (ou o proletariado) foi, ao longo dos
séculos XIX e XX, predominantemente associada a idéia de
trabalhadores manuais, fabris, egressos quase que
exclusivamente no mundo industrial taylorista e fordista, uma
noção contemporânea e ampliada de classe trabalhadora nos

65

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista
oferece hoje potencialidade analítica para captar os sentidos e
as forças propulsoras dessas ações e desses embates que
emergem no mundo em escala global e, desse modo, conferir
maior vitalidade teórica (e política) ao mundo do trabalho contra
a desconstrução intentada nas últimas décadas.

O processo de reestruturação produtiva no Brasil é observado a
partir de 1990, devendo-se este fato ao intenso processo de mundialização do
capital e da abertura do mercado nacional à competição internacional, dessa
maneira, o cenário aberto pelo mercado internacional passou a exigir uma
maior diversificação dos produtos, além de melhor qualidade e competitividade
nos preços. Além disso, a adoção de políticas recessivas e de cunho neoliberal
levou as empresas a adotarem profundas transformações nos seus processos
de produção;
Tais mudanças na organização e nos processos de trabalho
que buscam aumento na produtividade, melhoria da qualidade
do produto e dos serviços, e a redução dos custos de
produção, têm resultado, em última instância, em uma maior
intensificação do trabalho, na diminuição dos postos de
trabalho, no aviltamento no valor dos salários e no aumento da
informalidade do emprego, em um quadro que aponta uma
precarização das condições e das relações de trabalho de uma
parcela significativa da força de trabalho do país (ANTUNES,
2004, p. 81).

A reestruturação produtiva que segue atualmente no cenário
capitalista nacional, nada mais representa do que uma adequação a lógica de
maximização da exploração da força de trabalho, que acompanha as
transformações em escala mundial, e representa claramente uma tentativa de
retomada dos máximos padrões acumulativos e lucrativos para os quais já não
há mais respostas. Alterações que afetam a sociedade de uma maneira geral,
uma nova maneira de tentar manter a natureza contraditória do sistema.

As alterações recentes na configuração territorial do mundo e
do Brasil nas duas últimas décadas revelam que o mundo se
transformou. Revelam também que o Brasil se transformou. O
capitalismo monopolista mundializado adquiriu novos padrões
de acumulação e exploração, e é essa nova feição que muitos
chamaram de modernidade. (THOMAZ, 2004, p. 69).
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Essa modernidade traz em si a reestruturação das relações de
produção, e com isso a maximização na extração do sobre trabalho,
possibilitando a adequação das relações de produção em um nível máximo de
exploração e acumulação, e está travestida nos diversos mecanismos que
possibilitarão a mais completa subsunção das relações de produção, na cidade
e no campo brasileiro a lógica de reprodução ampliada do capital. Como afirma
Grabois, “no contexto da modernização tecnológica da agricultura, o aumento
da produtividade manifesta-se na intensificação da exploração do trabalho”
(GRABOIS, 2004, p. 96).

Todo

esse

desdobramento

do

atual momento

histórico

de

desenvolvimento do modo de produção capitalista, frente às manifestações
críticas cujos desdobramentos não encontram precedentes na história9 da
humanidade e o processo de reestruturação produtiva que se segue,
encontram clara manifestação no território do agreste central sergipano como
pode ser confirmado a partir da exposição dos dados e relatos obtidos na
pesquisa.

O movimento da mobilidade e expansão industrial capitalista que
procura continuamente aumentar a sua taxa de mais valia, mediante a
exploração cada vez mais acentuada da força de trabalho ganha os seus
contornos mais definidos com a instalação da indústria calçadista que chega a
esse território do estado de Sergipe ainda na primeira década desse século.

De acordo com o sindicato dos trabalhadores da indústria têxtil e
calçadista de Sergipe o SINDITEXTIL, o ramo industrial calçadista chega ao
estado de Sergipe vindo da região Sul do país, e se instala inicialmente no
território denominado pelo discurso oficial do Estado, como Território da
Grande Aracaju10, mais especificamente no município de Itaporanga D’ajuda,
9

Partimos do pressuposto meszariano de que o sistema do capital atravessa atualmente uma
fase de crise estrutural que não encontra precedente em toda a sua história de existência, essa
crise gerada pela própria natureza contraditória e destrutiva do capital afeta diretamente o
ponto central da estrutura totalizante do capital onde um dos seus desdobramentos mais claros
se manifesta através do desemprego estrutural.
10
Segundo o plano de desenvolvimento territorial do estado de Sergipe, como já afirmamos
anteriormente, o Território da Grande Aracaju foi criado através do decreto estadual nº 24.338,
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onde após alguns anos de funcionamento transfere-se no ano de 2007 para o
município de Frei Paulo, onde está localizada atualmente a sua matriz no
estado de Sergipe.

Essa migração do eixo industrial calçadista primeiramente da região
sul do país para a região nordeste, e em um segundo momento do Território da
Grande Aracaju para o Território do Agreste Central Sergipano se dá em razão
de uma série de fatores que tem como objetivo a busca por níveis máximos de
lucratividade, que vai desde a aplicação de uma política salarial miserável, até
a busca por incentivos fiscais e tributários que garantam níveis cada vez mais
acentuados de extração da mais valia e produção do lucro.

2.2.1 - O chão da fábrica uma leitura a partir da classe que vive do
trabalho no Território do Agreste Central Sergipano

Diante dessa realidade, entendida como resultado da reestruturação
das relações de produção do sistema produtor de mercadorias, encontramos o
trabalhador que tem as suas condições de vida aviltadas diante da voracidade
pelo lucro do sistema do capital; esse trabalhador que identificamos no
Território do Agreste Central Sergipano, em sua grande maioria, são os
operários que trabalham seis dias na semana numa jornada de trabalho que se
estende por dez horas diárias, entretanto a remuneração equivale ao valor
aferido pelo próprio capital que responde aos níveis mínimos de reprodução da
força de trabalho representado pelo salário mínimo.

Esses operários são homens e mulheres que anteriormente viviam
da atividade agropecuária que era realizada juntamente com suas famílias
nesse território e que em função do avanço da produção agroindustrial do milho
no campo, acabaram se deslocando para as cidades. São trabalhadores em
sua maioria jovens, com idades que variam entre vinte e vinte e cinco anos.

de 20 de abril de 2007 e se constitui em uma unidade de planejamento do estado de Sergipe,
base para a promoção do desenvolvimento sustentável e equânime entre as regiões do estado
e o lugar da ação do planejamento participativo-PP.
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Encontramos ainda nos municípios pesquisados a aglomeração de
diversos trabalhadores oriundos de outros territórios do estado e mesmo de
outros municípios do território estudado, que não possuem atividade industrial.
Esses trabalhadores migram dos seus municípios para os municípios que
receberam a instalação da indústria, e se reúnem em moradias coletivas
formando as repúblicas em função dos baixos níveis salariais que
impossibilitam outra modalidade de moradia, essas repúblicas são geralmente
casas simples de dois ou três quartos que abrigam entre seis a oito
trabalhadores.

Em visita a esse tipo de moradia o que pode ser observado foi uma
precária forma de instalação com quartos sendo divididos por até quatro
trabalhadores, com a falta de camas o que leva o trabalhador a acomodar o
seu colchão no chão, além disso, verifica-se ainda a total ausência de móveis e
utensílios básicos domésticos, podendo ser constatada apenas a presença de
um fogão com alguns utensílios de cozinha.

Em entrevistas aplicadas à alguns dos trabalhadores que moram
nessas repúblicas foi possível identificar vários aspectos da realidade desse
operário; foi perguntado a Antonio Sergio, operário da fábrica de calçados qual
era o seu município de origem e como se deu e esta sendo a sua experiência
como operário da fábrica, e foi obtida a seguinte resposta:

- Sou da cidade de Pinhão, lá eu morava com meu pai,
minha, mãe e meus quatro irmãos, eu consegui um
emprego na Azaléia quando um amigo meu que já
trabalhava
me
avisou
que
estavam
pegando
trabalhadores, então eu fui e fiz uma entrevista, depois
dessa entrevista fui contratado e estou lá a três meses e
meio, trabalho na empresa como aplicador de adesivo e
pego(turno) das 14:34h às 24:04, não é um emprego fácil
mas não tem mais nada pra trabalhar então o jeito é
trabalhar na fábrica (A. S.)
Diante dessa resposta foi questionado se ele já havia trabalhado
antes e como ele via o trabalho anterior em relação a esse:
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- Antes a gente (a família) trabalhava na roça, mas a
sobrevivência ficou muito difícil, quando a gente planta
tem o que comer, mas é muito difícil conseguir algum
dinheiro pra comprar alguma coisa então à gente procura
se virar de outro jeito (A. S.)
Quando perguntado como são as suas condições atuais com o novo
trabalho ele argumenta da seguinte maneira:
- Agora estou morando na cidade e tenho o domingo pra
visitar o povo lá de casa, eu moro aqui já com um irmão e
dois primos, somos oito ao todo, mas a gente quase não
se vê porque a gente trabalha em turnos separados, mas
no meu caso quando não estou trabalhando estou
dormindo pra enfrentar o turno do outro dia (A. S.)
Foi questionado de que maneira se dava a alimentação do grupo:

- A fábrica oferece almoço, mas eu não como lá porque
eles cobram pelo almoço e se eu almoçar lá fico sem
dinheiro nenhum, então eu prefiro fazer o almoço em casa,
daqui de casa todo mundo prefere almoçar em casa. Eu
mesmo preparo o meu almoço; na hora do jantar a fábrica
dá um intervalo para a janta, mas eu prefiro lanchar na rua
porque não da tempo de vir em casa preparar a comida e
voltar para o trabalho, no café da manhã na maioria das
vezes eu nem preciso comer porque como só vou dormir
tarde só acordo tarde aí é melhor esperar pelo almoço (A.
S.)
Quando perguntado como se davam as acomodações todos
responderam propriamente igual:

- Aqui na residência moramos eu e mais sete amigos, a
casa é uma casa de dois quartos pequena assim o
aluguel fica baratinho para cada um e sobra mais
dinheiro, nós nos dividimos com quatro em cada quarto
mas dá tranqüilo pra morar porque os turnos da fábrica
são diferentes, também a gente quer a casa só mesmo
pra dormir ou ficar no horário que não está trabalhando, a
gente tem um fogão com botijão pra fazer a comida e
cada um guarda suas roupas nas mochilas que trazemos
de casa, quando a gente precisa lavar roupa tem uma
lavanderia lá no fundo é só ir lá e lavar (A. S.)
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Em relação ao vínculo sindical recebemos a informação de que “não
sou vinculado a nenhum sindicato”, na realidade eles não tem nenhum
conhecimento.

Quando questionados sobre suas condições, enquanto trabalhador e
sua valorização, A. S. respondeu da seguinte maneira:

- A gente trabalha muito e recebe muito pouco, quando a
gente cobre as despesas não sobra quase nada, mas a
gente não tem o que fazer emprego tá muito difícil, mas a
gente não tem valorização nenhuma eles (a empresa)
sabem que tem muito trabalhador atrás de emprego se a
gente reclamar eles botam pra fora e chamam outro que
já tá esperando, por isso o que a gente tem que fazer é
ficar quietinho e trabalhar duro (A. S.)
Esta é à realidade do trabalhador da fabrica do Território do Agreste
Central Sergipano: Um trabalhador altamente explorado e precarizado onde o
salário pago pela sua força de trabalho não ultrapassa os baixos limites da sua
simples reprodução. Nos demais municípios pesquisados a realidade do
trabalhador da fábrica encontra-se em consonância com a realidade verificada
no município de Frei Paulo.

No município de Ribeirópolis em entrevista a operários da fábrica de
calçados Azaléia, questionamos a respeito do trabalho e de suas condições e a
relação que ele resguardava com o salário recebido, recebemos de um destes
a seguinte resposta:

- É muito trabalho, a gente não para um segundo, se
parar pra descansar um pouquinho o encarregado já olha
com cara feia, é muito trabalho pra um salário tão baixo,
às vezas a função que a gente faz é pra dois ou três e eu
trabalho só (Roberto Ferreira)
Quando questionado sobre a sua valorização por parte da empresa
este respondeu:
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- Valorizado? eles só pensam neles, não estão nem aí para
nós eles enriquecem as nossas custas, mas não dão valor
a ninguém, eu me acho totalmente desvalorizado e assim
que der pretendo sair, a gente só vai porque infelizmente
não tem outra coisa (R. F.)
Esses são os trabalhadores da atual fase da reestruturação
produtiva que se coloca a serviço do capital para a garantia dos seus níveis
máximos de extração da mais valia e reprodução do lucro; são novos padrões
de produção que atendam níveis que superem os níveis anteriores de
exploração.

A reestruturação produtiva responsável pelo impulsionamento da
mobilidade do trabalho que se coloca nesse território num primeiro momento
com o avanço do capital no campo, e em seguida com a expansão das
atividades industriais na cidade, forma um conjunto que responde as atuais
necessidades metabólicas do capital, que necessita de “novas” áreas de
expansão para a exploração que garantirá novos níveis de extração da mais
valia e com isso o seu processo de reprodução ampliada.

O capital através do seu processo de acumulação flexível, que se
desdobra com a reestruturação produtiva e a mobilidade do trabalho que se
segue, procura “novas” áreas onde as possibilidades de níveis mais
acentuados de lucratividade possam ser realizados, assim incentivos fiscais e
políticas de beneficio aplicadas pelo Estado, além de uma massa de
desempregados provocados em função do avanço da indústria no campo foram
fatores que serviram de atrativo para a instalação das indústrias nesse
território.

Essa afirmação pode ser comprovada se observamos o histórico da
indústria calçadista no estado sergipano e a sua mobilidade nos diversos
territórios, bem como se analisarmos as políticas de desenvolvimento
realizadas pelo Estado.
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Segundo o SINDITEXTIL, o salário do trabalhador da fabrica
anteriormente instalada no município de Itaporanga D’Ajuda estava na época
em torno de dois salários mínimos, entretanto, o que é observado hoje, com a
transferência do eixo fabril calçadista para o Território do Agreste Central
Sergipano é uma significativa diminuição no valor pago ao trabalhador pela
venda da sua força de trabalho, onde a política salarial verificada no universo
fabril desse território gira em sua esmagadora maioria, em torno de um salário
mínimo.

Como pode ser observado no discurso da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia e do Turismo –
SEDETEC11, a proposta do Estado carrega o direcionamento imediato gerado
pela necessidade de acumulação crescente do capital, dessa maneira o Estado
atua como agente do capital na organização e divisão territorial do trabalho
para a extração da mais valia.
De acordo com o discurso da SEDETEC, “Sergipe foi pioneiro na
região Nordeste na adoção de uma política de organização do espaço urbano
para a implantação de projetos industriais. A implantação de Distritos
Industriais foi à estratégia utilizada pelo poder público para consecução de sua
política de atração de investimentos para o território sergipano. Além do Distrito
Industrial de Aracaju, o Estado possui distritos implantados nos municípios de
Nossa Senhora do Socorro, Estância, Propriá, Boquim, Itabaiana, Tobias
Barreto, Lagarto, Maruim, Itaporanga D’Ajuda e Carmópolis”12.
O movimento do grande capital que se encontra mundializado 13
utiliza-se do Estado como ferramenta necessária no seu processo de
reprodução ampliada. O Estado por sua vez atua como mecanismo desse

11

Ver programa na íntegra no site da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico da
Ciência da tecnologia e do turismo http://www.sedetec.se.gov.br/ visitado em 15 de março de
2010 às 11:11.
12
Ver discurso veiculado em site oficial do governo no dia 12 de março de 2010 no endereço
eletronico http://www.sedetec.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=76
13
Consultar CHESNAIS. F. “A mundialização do capital”; tradução de Silvana Finzi Foá; São
Paulo, SP: Xamã editora; 1996.
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capital criando as condições necessárias ou mesmo financiando o seu
processo metabólico de expansão.

Figura 3: Indústria de calçados Hispana LTDA, instalada no município de
Frei Paulo.

FOTO .: BARRETO, F. J.
O que pode ser verificado no estado de Sergipe é o total
comprometimento do Estado na criação e organização de territórios que sejam
capazes de atender as atuais necessidades da reprodução ampliada do capital,
assim encontramos como política já aplicada diversos programas que atendem
a voraz necessidade por novas áreas de exploração/acumulação, essa
afirmação

pode

ser

verificada

através

do

Programa

Sergipano

de

Desenvolvimento Industrial – PSDI14(Figura 03).

Segundo a SEDETEC, o Programa Sergipano de Desenvolvimento
Industrial- PSDI tem por objetivo incentivar e estimular o desenvolvimento
14

O programa sergipano de desenvolvimento industrial PSDI, é um programa criado pelo
governo do estado de Sergipe para a promoção do desenvolvimento econômico no estado e a
sua divulgação pode ser encontrada no site oficial da Secretaria de estado do desenvolvimento
econômico da Ciência e tecnologia e do turismo que está armazenado no seguinte endereço
eletrônico http://www.sedetec.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=46
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sócio-econômico estadual mediante a concessão de apoio a investimentos.
Entre os incentivos oferecidos podemos verificar: apoio Locacional, apoio
Fiscal e apoio de Infra-Estrutura.

Diante do apoio locacional, o Estado faz cessão ou venda de
terrenos ou galpões industriais, ou permuta desses galpões a preços
subsidiados, para implantação de empreendimentos industriais, turísticos e de
base tecnológica.

Para o apoio fiscal temos:
a)

Diferimento do ICMS nas importações, do exterior, de bens de capital,

bem como do diferencial de alíquota, nas aquisições interestaduais pertinentes
aos referidos bens de capital novos, feitas por empreendimentos industriais
novos, ou por empresas industriais em funcionamento;
b)

Recolhimento do ICMS devido, no percentual de 8% (redução de 92% no

ICMS a pagar), podendo esse percentual ser reduzido, em situações especiais,
para 6,2% (redução de 93,8%);
c)

Diferimento do ICMS nas importações de matérias primas, material

secundário e de embalagem, utilizados exclusivamente na produção dos bens
incentivados.

E

finalmente

no

apoio

de

infra-estrutura

temos

a

Implantação de sistemas de abastecimento de água, de energia, de gás
natural, terraplanagem, sistema viário e de acesso, sistema de comunicação de
voz e dados, aquisição de imóveis, construção, reforma, ampliação e
recuperação de galpões industriais e outras infra-estruturas não disponíveis
necessárias

à

viabilização

de

empreendimentos

prioritários

para

o

15

desenvolvimento do Estado .

Como pode ser observado,

15

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia e do
Turismo –SEDETEC.
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A formação do Estado moderno é uma exigência absoluta para
assegurar e proteger permanentemente a produtividade do
sistema. O capital chegou à dominância no reino da produção
material paralelamente ao desenvolvimento das práticas
políticas totalizadoras que dão forma ao Estado moderno
(MÉSZÀROS, 2002, p. 106).

Mediante a ação efetiva do Estado o capital encontra o terreno fértil
para o seu processo metabólico totalizante de reprodução destrutiva, dessa
maneira o que encontramos no território do agreste central sergipano são os
desdobramentos em escala local de um processo de reprodução do capital,
que se amplia em busca de condições que lhe garantem níveis de extração do
lucro cada vez mais elevado.

Figura 4: Fabrica de calçados Hispana LTDA instalada no Município de
Ribeirópolis.

FOTO .: BARRETO, F. J.
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Em todos os municípios pesquisados verificou-se uma intensa
reconfiguração das relações sociais de produção com a chegada da indústria
que pode observada em diversos aspectos, essa transformação é fruto da
reestruturação produtiva da qual o território do agreste central sergipano
representa o desdobramento em escala local.

2.3 - O processo da precarização do trabalho a partir da reestruturação
produtiva
Diante da abertura econômica do início da década de 1990, o
empresariado do país se lançou a buscar formas e processos de produzir bens
e serviços com melhor qualidade e preços competitivos.

Investimentos em tecnologia e modificações na organização
das empresas foram adotados, de maneira simultânea ou
isoladamente, em uma busca frenética da “modernização”,
vista sobre o prisma do empresariado como elemento vital e
necessário para a retomada do crescimento econômico,
estagnado por toda década de 1980 (NAVARRO, 2006, p.
215).

Nesse novo cenário apresentado, o modelo japonês toyotista vem
ganhando cada vez mais espaço no ideário industrial brasileiro. Esse modelo
de empresa surge numa conjuntura de reestruturação produtiva bastante
diferenciada e que vem atender a uma nova necessidade do capital
internacional, que segundo Navarro (2006), vem sendo referenciado como uma
forma de organização da produção e do trabalho, cuja finalidade é o de
combinar as exigências de qualidade e quantidade.

O toyotismo enquanto modelo de organização da indústria
contrapõe-se

a

especialização

proposta

pelo

taylorismo,

propondo

a

polivalência e a rotação de tarefas além do trabalho em grupo. Outro aspecto
desse modelo foi a eliminação do excedente de produção pelo sistema de
organização produtiva conhecido como just in time, kanban e os controles de
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Qualidade Total, que fizeram com que a produção ficasse conhecida como
produção enxuta.

No Brasil, a adoção e difusão do modelo japonês não vai se
dar de forma homogênea entre os diferentes setores da
economia; entre as empresas de um mesmo setor e mesmo no
interior de uma mesma empresa. Em muitos casos a adoção
desse novo modelo de gestão da produção significa tão
somente a adoção de algumas de suas técnicas ou sistemas.
(NAVARRO, 2006, p. 217).

Em meio à intensificação do processo de reestruturação produtiva
acompanhado no Brasil a partir de 1990, segundo Navarro assiste-se a um
crescente movimento de descentralização da produção, que passa a ser
denominado pelo neologismo terceirização. Mediante este processo tentou-se
buscar a redução de custos, através da exploração de relações cada vez mais
precárias de trabalho que se objetivam de diferentes formas: na subcontratação
de mão-de-obra; nos contratos temporários de trabalho; na contratação de
mão-de-obra por empreiteiras; no trabalho em domicílio; no trabalho por tempo
parcial e no trabalho sem registro em carteira. Esses mecanismos buscavam
neutralizar a regulação estatal e sindical colocando em risco uma série de
direitos sociais e trabalhistas historicamente conquistados.

O movimento de transferência do serviço, no sistema da
descentralização da produção realizado por terceiros, no interior das empresas
ou fora delas se dissemina a partir dessa década pelos diferentes setores da
economia brasileira.

Além do incremento das práticas de subcontratação através
das bancas e do trabalho em domicílio que a partir de 1990
passa a ser ampliada crescentemente como forma de redução
de custos nas empresas de grande porte e em parte daquelas
que se instalam a partir desse período, aumenta a
preocupação com maior racionalização da produção no interior
das unidades fabris. Diminuir os custos de produção é
condição sine qua non para a sobrevivência das empresas
(NAVARRO, 2006, p. 221).
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O processo de reestruturação produtiva em curso vai sofrer um
incremento pela abertura do mercado a partir de 1990, quando novo cenário
aberto pelo mercado internacional aumenta as suas exigências, resulta daí
uma série de experiências que vão sendo adotadas para reduzir os custos de
produção que vão interferir na organização da produção e do trabalho; o que
leva segundo Navarro (2006), ao aviltamento salarial, a eliminação de postos
de trabalho e a crescente informalização do emprego nesse setor.

Com a reestruturação produtiva expandiu-se o mercado para
os modelistas autônomos. O trabalho desses profissionais é
crescentemente solicitado pelas médias e algumas pequenas
empresas tanto para a elaboração de modelos novos quanto
para reproduzir aqueles já existentes. Boa parte das oficinas de
modelagem são montadas na própria residência do modelista,
ocupando um cômodo da casa ou em instalação específica
(NAVARRO, 2006, p. 229).

A reestruturação produtiva, que desde final de 1980, vem eliminando
as chamadas funções auxiliares como medida de redução de custos e essas
funções passaram a ser executadas nos domicílios dos trabalhadores, tanto em
função de incremento da produção em algumas empresas, quanto devido à
extinção dessa seção em outras.

Para

Antunes

a

reestruturação

produtiva

tráz

diversas

conseqüências nefastas para a classe trabalhadora, afetando desse modo o
mundo do trabalho. Conforme este autor,

Há uma crescente redução do proletariado fabril, que se
desenvolveu na vigência do binômio taylorysmo/fordismo e que
vem diminuindo com a reestruturação, flexibilização e
desconcentração do espaço físico produtivo, típico da fase do
toyotismo (ANTUNES, 2005, p. 169).

Diante

dos

arranjos

gerados

pela

reestruturação

produtiva

identificada principalmente a partir da fase de utilização do modelo japonês,
tem-se verificado um enorme incremento do subproletariado fabril e de
serviços, o que tem sido denominado mundialmente, segundo Antunes (2005),
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de trabalho precarizado, e que são identificados de acordo com as novas
necessidades de acumulação. Os trabalhadores:

São os terceirizados, subcontratados, part-time, entre tantas
outras formas assemelhadas, que proliferam em inúmeras
partes do mundo. Inicialmente, esses postos de trabalho foram
preenchidos pelos imigrantes, como os gastarbeiters na
Alemanha, o lavoro nero na Itália, os chicanos nos Estados
Unidos, os dekasseguis no Japão e etc. Mas hoje sua
expansão atinge também os trabalhadores especializados e
remanescentes da era taylorista-fordista (ANTUNES, 2005, p.
169).

Outro aspecto observado diante da reestruturação produtiva
evidencia-se pelo significativo aumento da força de trabalho feminina, o que
pode ser observado, segundo Antunes (2005), como sendo cerca de 40% da
representação da força de trabalho nos países avançados, “e que tem sido
preferencialmente absorvido pelo capital no universo do trabalho precarizado e
desregulamentado”. Ainda nesse cenário o que pode ser observado é que os
jovens e velhos estão sendo excluídos no mercado de trabalho dos países
centrais, dando origem na maioria das vezes aos movimentos neonazistas ou
mesmo outros problemas sociais enfrentados por esses países;

Há ainda uma inclusão precoce e criminosa de crianças no
mercado de trabalho, particularmente nos países de
industrialização intermediária e subordinada, como nos países
asiáticos, latino-americanos e etc. Há uma expansão do que
Marx chamou de trabalho social combinado, onde
trabalhadores de diversas partes do mundo participam do
processo de produção e de serviços. O que, é evidente, não
caminha para a eliminação da classe trabalhadora, mas para
sua precarização e utilização de maneira ainda mais
intensificada (ANTUNES, 2005, p. 170).

Segundo Mészàros (2007) a selvageria real do sistema capitalista
continua firme, não somente expulsando pessoas cada vez mais do processo
de trabalho, mas, com uma contradição característica, também prolongando o
tempo de trabalho, sempre que o capital consegue fazê-lo impunemente. Para
este autor o atual processo de reestruturação produtiva traz consigo dois
obstáculos que se confrontam de forma direta com o trabalho que são: a
flexibilidade e a desregulamentação.
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A flexibilidade com relação ao trabalho deve ser facilitada e aplicada
por meio de vários tipos de desregulamentação o que equivale na verdade na
precarização da força de trabalho. Para que essas duas máximas consigam ser
aplicadas pelo sistema do capital, este se utiliza do seu principal mediador que
está consolidado na figura do Estado, onde através do seu raio de ação cria
leis autoritárias e antitrabalho.

E as mesmas pessoas que chamam a difusão das mais
precárias condições de trabalho pelo nome de flexibilidade
universalmente benéfica também tem o sangue frio de chamar
de democracia a prática da autoritária legislação antitrabalho
(MÉSZÁROS, 2002, p. 148).

Nesse contexto a flexibilização devido à intensificação da divisão do
trabalho, faz emergir novos tipos de trabalhadores, redefine o mercado de
trabalho e impõe novos desafios as entidades de representação dos
trabalhadores. Dessa maneira, o capital se fortalece, reestruturando-se
tecnológica e politicamente, enquanto o trabalho alienado tem dificuldades para
viabilizar ações políticas do ponto de vista de classe.

As novas tecnologias buscam cada vez mais obter o máximo
de flexibilidade em relação aos processos de produção, pois
flexibilizar a produção para o capitalista, é buscar, através da
segmentação e diferenciação dos produtos, uma forma de
permanecer no mercado cada vez mais saturado e seletivo
(OLIVEIRA, 2004, p. 72).

Desse modo a flexibilização da força de trabalho se impõe como
uma questão central no processo da reestruturação produtiva, visto que atinge
de forma direta a centralidade do trabalho reduzindo inclusive o poder de
reivindicação da classe trabalhadora. É a flexibilidade relativa também a
legislação e a regulamentação social e sindical, na qual se insere a discussão
acerca da flexibilidade nos contratos de trabalho, ou seja, na variabilidade do
emprego, do salário, dos horários de trabalho.
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Os

trabalhadores

de

um

modo

geral

apresentam

grandes

dificuldades para entender as “novas” e diversificadas manobras do capital e
suas territorialidades que estão sendo desenvolvidas na atual reestruturação
produtiva. O processo de fragmentação e heterogeização da classe
trabalhadora tornam ainda mais difícil a organização da classe trabalhadora.

O processo de reprodução ampliada do capital e a reestruturação
produtiva que se coloca como necessária ao processo de acumulação traz
como um dos seus pilares a desregulamentação das políticas trabalhistas e a
precarização da classe trabalhadora, produzindo como resultado uma total
reconfiguração no mundo do trabalho onde segundo Antunes;

É perceptível também, particularmente nas últimas décadas do
século XX, uma significativa expansão dos assalariados
médios no “setor de serviços”, que inicialmente incorporou
parcelas significativas de trabalhadores expulsos do mundo
produtivo industrial, como resultado do amplo processo de
reestruturação produtiva, das políticas neoliberais e do cenário
de desindustrialização e privatização. Nos EUA, esse
contingente ultrapassa a casa dos 70%, tendência que se
assemelha à do Reino Unido, da França, Alemanha, bem como
das principais economias capitalistas (ANTUNES e ALVES,
2004, p. 4).

Porém, esse processo que se estabeleceu descrito acima, como
resultado do movimento de “vai e vem” do capital no seu processo de
acumulação, também carregou consigo,
As mutações organizacionais, tecnológicas e de gestão que
também afetaram fortemente o mundo do trabalho nos
serviços, que cada vez mais se submetem à racionalidade do
capital e à lógica dos mercados. Como exemplos, poderíamos
lembrar a enorme redução do contingente de trabalhadores
bancários no Brasil dos anos de 1990, em função da
reestruturação do setor, ou ainda daqueles serviços públicos
que foram privatizados e que geraram enorme desemprego
(ANTUNES E ALVES, 2004, p. 4).

Diante desse contexto é possível identificar diversos elementos com
os quais podemos afirmar que a classe trabalhadora passa por um processo de
complexificação ainda a ser estudado e entendido, decerto, pode se observar
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que ela fragmentou-se, heterogeneizou-se, e em diversos aspectos tornou-se
mais qualificada. Apesar da intelectualização do trabalho a classe trabalhadora
desqualificou-se e precarizou-se. De um lado cria-se em escala minoritária o
trabalhador multifuncional capaz de operar máquinas com um alto nível
tecnológico, por outro lado há um exército de trabalhadores sem nenhuma
forma de qualificação, precarizados que trabalha em emprego temporário,
parcial ou então vivenciando o desemprego estrutural.

Essas mutações criaram, portanto, uma classe trabalhadora
mais heterogênea, mais fragmentada e mais complexificada,
dividida entre trabalhadores qualificados e desqualificados, do
mercado formal e informal, jovens e velhos, homens e
mulheres, estáveis e precários, imigrantes e nacionais
(ANTUNES, 2005, p. 170).

Esses novos rearranjos gerados pela reestruturação produtiva no
mundo do trabalho, devido a sua dinâmica, ainda estão em fase de
entendimento e os seus desdobramentos junto à classe trabalhadora
necessitam de uma profunda investigação que seja capaz de trazer à luz do
entendimento as várias formas de manifestação dos resultados dessa
reestruturação, bem como a dinamicidade das relações de produção e de
trabalho estabelecidas no processo global do circuito do capital.

O

processo

excludente

da

reestruturação

produtiva

em

desenvolvimento tem gerado um multifacetado universo da produção do lucro,
esse universo tem de ser capaz de dar ao capital, padrões de acumulação que
se adéqüe a sua necessidade de reprodução, para tanto, a total subsunção do
trabalho a essa lógica de reprodução se coloca como ponto fundamental na
relação existente entre capital e trabalho.

O que se consegue acompanhar nesse universo perverso de
exploração do trabalho é a reconfiguração do mundo do trabalho em moldes de
extração da mais valia jamais visto, se recorrendo inclusive a mecanismos
violentos de extração de mais valia, esse processo excludente e por vezes
violento de exploração do sobre trabalho repercute para a classe trabalhadora
na forma de exploração do trabalho infantil, trabalho escravo, jornada de
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trabalho excessiva, baixos salários, exclusão dos jovens e idosos do processo
produtivo. Nesse sentido Antunes expõe que,

Paralelamente à exclusão dos jovens vem ocorrendo também à
exclusão dos trabalhadores considerados “idosos” pelo capital,
com idade próxima de 40 anos e que, uma vez excluídos do
trabalho, dificilmente conseguem reingresso no mercado de
trabalho. Somam-se, desse modo, aos contingentes do
chamado trabalho informal, aos desempregados, aos
“trabalhos voluntários” etc. O mundo do trabalho atual tem
recusado os trabalhadores herdeiros da “cultura fordista”,
fortemente especializados, que são substituídos pelo
trabalhador “polivalente e multifuncional” da era toyotista. E,
paralelamente a esta exclusão dos “idosos” e jovens em idade
pósescolar, o mundo do trabalho, nas mais diversas partes do
mundo, no Norte e no Sul, tem se utilizado da inclusão precoce
e criminosa de crianças no mercado de trabalho, nas mais
diversas atividades produtivas (ANTUNES e ALVES, 2004, p.
5).

O que se pode observar é que não existem limites para a exploração
da classe trabalhadora e que a única margem aceitável no sistema metabólico
do capital é uma taxa de lucratividade que supere níveis anteriormente
atingidos, dessa maneira é imperativo ao sistema do capital que recorra aos
mais variados meios que garantam tais níveis de lucratividade, mesmo que
esses meios signifiquem a destruição de vidas humanas.
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3 - OS “NOVOS” ESPAÇOS DA REPRODUÇÃO SOCIOMETABÓLICA DO
CAPITAL E A FORMAÇÃO DO EXÉRCITO DE RESERVA DE MÃO-DEOBRA.

“O domínio da parcialidade
sobre a sociedade como um
todo é sempre sustentado
pela política como
complemento necessário a
iniqüidade das relações
materiais de poder
estabelecidas”
István Mészàros
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3 - OS “NOVOS” ESPAÇOS DA REPRODUÇÃO SOCIOMETABÓLICA DO
CAPITAL

As dinamicidades geográficas resultantes das atuais mudanças
estruturais se configuram nos espaços da reprodução sociometabólica do
capital para atender a sua esfera de circularidade, que garante a sua
reprodução ampliada em escalas mundiais.

Para garantir a acumulação

ampliada do capital, como afirma Thomaz Júnior (2008), as empresas se
utilizam de diversas estratégias nas relações de trabalho,

para tanto rompe com os contratos formais de trabalho,
sistemas de segurança no emprego, colide frontalmente com
os circuitos curtos de produção e consumo de produtos
agrícolas, bem como o auto-consumo, com as práticas de vida
comunitária e autônoma, mas não elimina as relações não
capitalistas de produção (THOMAZ, 2008, p. 327).

Esta configuração, entretanto não se dá de forma linear, mas em
uma multiplicidade contraditória de relações que se territorializam na
imbricação de escalas: mundial e local. Nesta trajetória é que se dá a
conformação de um espaço onde o aparente das formas se apresenta em uma
dialética contraditória que garante a centralidade do trabalho.

3.1 - A re-configuração do espaço agrário sergipano na re-produção
sociometabólica do capital

De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura e do
Desenvolvimento Agrário, a característica mais marcante da estrutura fundiária
estadual é a forte concentração da terra. Em 1995, os estabelecimentos com
menos de 10 ha, embora fossem mais de 78% do número total, ocupavam
apenas 10% da sua área total. No extremo oposto, os estabelecimentos com
área compreendida entre 1.000 e 10.000 ha, eram apenas 0,1% do número
total, mas ocupavam área superior àquela dos estabelecimentos com menos
de 10 há. Esse caráter altamente concentrador presente na realidade do
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território sergipano atua na dinâmica econômica monocultora agroindustrial que
vem dominando o cenário nacional, que em intima relação com o capital
industrial vem conduzindo os processos de produção capitalista do espaço
para a maximização da produção do lucro.

Tabela 01: Proporção do Número e da Área dos Estabelecimentos, por
Grupo de Área Total, 1970/1995.

Grupos de Área Total
(ha)

Número de
Estabelecimentos (%)

Área dos
Estabelecimentos (%)

1970

1995

1970

1995

Menos de 10

78,0

78,4

9,5

10,3

10 a menos de 100

18,8

18,4

31,6

32,7

100 a menos de 1000

3,1

3,1

43,1

45,4

1000 a menos de 1000

0,1

0,1

15,1

11,6

-

-

0,7

-

100,0

100,0

100,0

100,0

10000 e mais
TOTAL

Fonte: IBGE
Org.: BARRETO, F. J.
De acordo com os dados obtidos no IBGE (2010),16 relativos ao
censo agropecuário de 2006 pode-se observar que no espaço rural sergipano
ainda predomina o setor primário de subsistência, destacando-se o cultivo de
milho, feijão, mandioca e criação de gado bovino, entretanto, esta realidade
vem sofrendo alguns re-arranjos com a intensificação de investimentos no setor
industrial, bem como nos planejamentos de crédito rural possibilitado pelo
Estado, sobretudo, a partir da instalação nos últimos anos, de vários
segmentos do setor industrial. Como destaca Conceição:

O Grupo Azaléia (Indústria de Calçados), Projeto de Calçado
Hispania, localizados nos municípios de Frei Paulo, Carira,
Ribeirópolis e Lagarto, é o grande responsável com o Grupo
Maratá pela maior parte dos jovens como força detrabalho.
Ressalta-se ainda o Grupo Itabaiana Indústria de Fios
(Indústria Têxtil). Quando na aplicação dos questionários, como
também nas entrevistas individuais e coletivas, identificou-se
16

http://www.ibge.com.br/cidadesat/topwindow.htm?1 consultado em 04 de março de 2010 às
12:02.
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na Região de Carira, nos residentes dos municípios de
Ribeirópolis e N. Sra. Aparecida, como também na micorregião
de Itabaiana, uma forte atração que essas indústrias têm
exercido sobre os produtores familiares (CONCEIÇÃO, 2007, p.
17).

No contexto da nova reestruturação produtiva, a região estudada se
inscreve no circuito da economia mundial, de modo que se situa no processo
global da expansão capitalista.

Segundo dados oficiais divulgados pela SEPLAN, a economia do
Estado de Sergipe registrou em 2006 um crescimento de 4,1%, gerando uma
riqueza equivalente a R$ 15,1 bilhões em produtos e serviços.

Conforme

discurso governamental esse índice reflete o bom desempenho da economia
em praticamente todos os setores econômicos. Entretanto, essa expansão não
foi suficiente para elevar significativamente a sua participação na produção
nacional, ficando mais uma vez em 0,64%, e em relação à economia da região
Nordeste 4,9%. O PIB per Capita sergipano no ano de 2006 foi de R$ 7.560,16,
continua mantendo o primeiro lugar no ranking entre os Estados nordestinos e
superando em 25,4% o PIB per capita médio da Região Nordeste.

A Indústria de transformação, cuja participação no PIB do estado é
de 9,7%, apresentou em 2006 um crescimento de 4,0%; os segmentos que
mais se destacaram foram: Artefatos de Couro e Calçados, recuperando a
queda do ano anterior e apresentando o maior crescimento registrado no setor
(53,1%); Produtos de Metal - exclusive máquinas e equipamentos (21,3%);
Têxtil (10,4%); Cimento (9%) e Alimentos e Bebidas (8,6%). A atividade de
construção civil comparada ao ano anterior apresentou sinais de recuperação
crescendo 6,8% ocasionado tanto por obras públicas, como por edificações
residenciais, em razão da elevação do rendimento médio do trabalhador.

Segundo o Relatório RAIS de 2005 (Relação Anual de Informações
Sociais), há no território do agreste central sergipano, aproximadamente 8.240
pessoas ocupadas no setor industrial, e 16160 pessoas ocupadas no setor de
serviços. De acordo com esses dados esse território apresenta o segundo
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maior número de pessoas trabalhando na indústria e o terceiro maior
contingente de trabalhadores formais ligados ao setor de serviços no estado.

Conforme o Plano de Desenvolvimento, esse território apresenta
uma base industrial bastante diversificada, mas que ainda não conta com
grandes estruturas empresariais. Esse território participa com 2,3% do PIB
industrial de Sergipe, em relação ao PIB do território, o setor industrial
representa 11% de tudo que foi produzido entre os setores da economia
territorial.
Segundo dados de 2006/2007 emitidos pela Federação das
Indústrias do Estado de Sergipe- FIES, o território do agreste central sergipano
responde atualmente por 13% do total de estabelecimentos industriais
verificados no estado.

Gráfico 01: Evolução da Participação dos Setores no PIB Estadual 19852002 (%)

Fonte: SAGRI
Org.: BARRETO, F. J.
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Neste mesmo contexto foram instaladas Fábricas do ramo calçadista
em vários municípios desse território, o que instiga a urgente necessidade de
investigar as estratégias de subsunção do trabalho ao capital no espaço
cidade-campo, através da expansão das relações capitalistas de produção e de
trabalho.

A nova configuração territorial do capital, no espaço analisado, vem
tomando novos rumos diante de investimentos estatais realizados, para
promover o “desenvolvimento econômico” da região, entretanto, conforme
entrevista aplicada constatou-se que a ausência de um contrato oficial de
trabalho permite submeter o trabalhador a uma superexploração de horas de
trabalho, com jornadas exaustivas, bem como com uma baixíssima
remuneração, possibilitando a reprodução ampliada do capital, como pode ser
observado no município de Nossa Senhora Aparecida, através de entrevistas
aplicadas a trabalhadores da Fábrica de calçados LINIPÉ, onde as relações de
trabalho se estabelecem via contratação temporária para qualificação da mão
de obra. O Estado através do SENAI, oferece cursos de qualificação,
entretanto esses cursos, possuem jornadas de trabalho de dez horas diárias e
remuneração de apenas cem reais mensais.
Para Reginaldo, operário da fabrica de calçados LINIPÉ e “aluno” do
curso de qualificação do SENAI.

- Nós alunos do curso de formação oferecido pela fábrica,
somos enganados, mas não temos o que fazer segundo
eles no final do curso todos nós seremos contratados, é
melhor isso do que nada, agora eles bem que podiam ter
consciência, já que sabem que cem reais não dá nem pra
fazer a feira (R.L).
Quando perguntado de que maneira era feito esse pagamento de
cem reais por esse trabalho realizado, a sua resposta foi à seguinte;

- Eles dizem que não é salário é uma bolsa auxílio que
nós ganhamos por estarmos fazendo o curso, e o
pagamento é feito no banco, aonde todo trabalhador vai lá
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recebe e assina um papel, mas não recebe comprovante
nenhum (R.L).
Perguntamos também, como era organizado o seu horário de
trabalho, e recebemos a seguinte resposta;

- O curso para o meu turno era oferecido das quatorze e
trinta e cinco à meia noite e dezessete (R.L).
A exploração da força de trabalho é possibilitada por uma aliança
tácita entre o capital privado (a empresa) e o setor público (governo municipal
local e o estadual). O Estado assume a responsabilidade de financiamento de
toda a infra-estrutura básica para o funcionamento da Fábrica: maquinaria,
doação do terreno, isenção de impostos ou mesmo a total benevolência na
aplicação das leis trabalhistas.
A partir do discurso da justificativa de “falta de qualificação” e de que
os primeiros três meses de prestação de serviço são períodos de treinamento,
os trabalhadores contratados para a função são remunerados com salário que
correspondem a um quarto do salário mínimo vigente, com jornadas de dez
horas de trabalho, sob a tutela do SENAI.

É importante observar que esta política de aliança de grupos faz
parte das estratégias espaciais do capital, para obtenção do seu valor
excedente. A realidade do território do agreste central sergipano, assim como
do conjunto das instalações de unidades industriais na região em foco fazem
parte da lógica territorial e capitalista da nova re-estruturação produtiva.

Na década de 1990, a modernização tecnológica na adoção de
modernas técnicas de gestão, tendo como pressuposto o enxugamento de
custos resultou no fechamento de várias unidades de produção industriais, nas
cidades de maiores portes do Brasil, e conseqüentemente uma drástica
redução dos trabalhadores/empregados.
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Em Sergipe, a indústria de Alpargatas que se localizava, no Distrito
Industrial de Aracaju, cidade de maior polarização da produção industrial e de
absorção da força de trabalho assalariada, também passou por fortes
alterações diante da nova reestruturação produtiva.

Com o fechamento das Alpargatas muitos trabalhadores entraram no
ciclo do desemprego estrutural. Entretanto antes de significar distanciamento
total do estado a partir do início do século XXI houve uma nova mobilidade
espacial na re-implantação de indústrias, na especificidade a indústria
calçadista Alpargatas. Novas formas de relações de trabalho vão ser
apropriadas com a finalidade da redução de custos. Ou seja, a flexibilização
das relações de trabalho, com redução de salários e ou eliminação dos direitos
sociais, justificada pela necessidade de rebaixamento dos custos de produção,
e da apropriação de uma força de trabalho (exército latente) disponível nas
pequenas cidades do sertão sergipano.

Tal situação pode ser compreendida na leitura de David Harvey
(2007) sobre o desenvolvimento desigual geográfico no que pese sobremodo
ao processo de apropriação de nichos, ou seja, a apropriação de lugares mais
rentáveis para o processo de reprodução ampliada do capital. Espaços abertos
para que o excedente do capital possa mover-se. Para esse autor em tempo de
crise de acumulação o capital apropria-se de espaços geográficos, ainda não
ocupados, que possibilitem a expropriação de recursos naturais e da produção
de mais valia.
Las crisis de sobre acumulación pueden ser por lo menos
temporalmente remediadas tanto por um cambio temporal (La
absorción em excedente de capital de producción y trabajo en
proyectos de largo término, tales como trabajos públicos de
gran escala) o a través de uma fijación espacial (dispersar o
exportar excedente de capital y trabajo hacia lugares nuevos y
más rentables (HARVEY, 2007, p. 37).

A alta rentabilidade obtida diante da aliança entre capital privado e o
setor público, tendo o Estado neoliberal como facilitador, tem criado nos
municípios as primeiras reações de contraposição à ausência de garantias
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trabalhistas. Já estão sendo observadas algumas ações judiciais de denúncia
contra a super exploração do trabalho.

Também é possível perceber na região estudada o total domínio do
capital na re-configuração do espaço rural, onde através dos últimos anos temse observado uma intensificação de recursos aplicados via Estado que estão
transformando o espaço rural do território do agreste central sergipano em
espaço para reprodução ampliada do capital.

Dados do Banco Central do Brasil demonstram a evolução da
aplicação desses capitais, onde ano após ano são investidos na produção de
determinadas culturas quantias maciças de capitais, que está causando uma
verdadeira re-configuração nesse território.

As épocas de colheitas que antes eram comemoradas pelo homem
do campo como “tempo de fartura”, hoje é “comemorada” pelo capital como
conclusão de parte de um círculo ininterrupto de expansão. Nas épocas de
entressafra o que pode ser observado é que os pátios dos postos de
combustíveis onde antes servia de estacionamento para caminhões hoje
estaciona dezenas de máquinas agrícolas que são aplicadas na produção
desde o preparo do solo até a conclusão da colheita.
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Figura 5: Pátio do posto de combustível da cidade de Carira

Foto.: BARRETO, F. J.
Essas transformações sofridas pela mecanização da agricultura
nesse território têm deslocado enormes contingentes de mão de obra do
campo para a cidade onde se formam os exércitos de mão de obra latente. Na
fala de alguns entrevistados foi possível perceber de que forma essa população
está se adequando a esse “novo” ciclo da reestruturação produtiva.

De acordo com José Roberto, agricultor e morador do município de
Pinhão há quarenta e nove anos, nunca foi visto tanta mudança em tão pouco
tempo como nos tempos de hoje; “há pouco tempo atrás, no mês de Santana
(julho) era muita festa que se via por aqui, era o tempo onde a gente colhia o
milho e o feijão e enchia os nossos vasos, era o ano todo de fartura. Mesmo os
que não tinham terra própria recebiam daqueles que a possuíam, pedaços de
terra para fazerem suas plantações, em troca eles tinha apenas que fazerem a
plantação do capim; hoje, ninguém dá mais terra pra ninguém plantar”. Depois
da aplicação da política de arrendamento, toda a terra cultivável disponível
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quando o proprietário não a planta ele a arrenda para que toda a sua extensão
possa ser ocupada pelo cultivo do milho.

Dados publicados no site oficial do Banco Central do Brasil permitem
ter uma breve noção da maneira como esses investimentos estão sendo
aplicados nesse território e de que forma estão crescendo a cada ano. Assim, a
leitura que fazemos nos demonstra que à medida que as políticas
governamentais “preparam”, os territórios sergipanos para a expansão do
grande capital, este se instala e transforma toda a dinâmica local de acordo
com as suas necessidades.

Os investimentos aplicados no meio rural do Território do Agreste
Central de Sergipano estão em conformidade com o movimento geral do capital
que invade o campo objetivando encontrar “novas” áreas para a realização da
sua reprodução ampliada. Dessa forma, com a modernização da agricultura,
implantação da maquinaria, pesado investimento em estudo de sementes,
assistimos a uma verdadeira mecanização das atividades agrícolas, que
dispensa o trabalho humano, fazendo com que esse se desloque para as
cidades por falta de ocupação no campo para a sua mão de obra, assim
destaca Oliveira que;

A compreensão desses processos é fundamental para o
entendimento da agricultura brasileira, pois eles provocam o
movimento de concentração da população no país. Esse
movimento migratório está direcionado para as regiões
metropolitanas, as capitais regionais, enfim, para as cidades de
uma maneira geral (OLIVEIRA, 2005, p. 467).

O movimento observado no território do Agreste Central de Itabaiana
condiz com os dados obtidos que demonstram a evolução da aplicação de
capitais investidos pelas parcerias dos capitais públicos e privados que “reorganizam” para dominar, os “novos” espaços para a reprodução ampliada do
capital; dessa forma podemos observar como os investimentos realizados
nesse território vêm aumentando ao longo dos anos, por exemplo, no ano de
2005, de acordo com o Banco Central do Brasil, os investimentos realizados no
meio rural de alguns municípios desse se deram de forma acentuada:
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Tabela 02: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município Carira no ano de 2005
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2005
CUSTEIO

INVESTIMENTO

CONTRATOS

VALOR

CONTRATO

VALOR

AGRÍCOLA

183

3.538.651,98

11

PEQUÁRIA

0

20.800,00

TOTAL

183

3.559.451,98

40.177,14

TOTAL DE
CONTRATOS
957

TOTAL DO
VALOR
3.578.829,12

684

859.285,67

685

880.085,67

695

899.462,81

1.642

4.458.914,79

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2005.
Org.: BARRETO, F. J. , 2010

Tabela 03: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Frei Paulo no ano de 2005

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2005
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
208
1.170.463,35
26
118.207,43
234
11
47.485,86
258
623.566,48
271
219
1.217.949,21
284
741.773,91
505

TOTAL DO
VALOR
1.288.670,78
747.508,65
2.036.179,43

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2005.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 04: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Nossa Senhora Aparecida no ano de 2005
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2005

AGRÍCOLA

CUSTEIO

INVESTIMENTO

CONTRATOS

VALOR

CONTRATO

VALOR

337

831.412,84

81

43.216,65

TOTAL DE
CONTRATOS
418

TOTAL DO
VALOR
874.629,49

PEQUÁRIA

0

0,00

1007

1.159.621,82

1007

1.159.621,82

TOTAL

337

831.412,84

1088

1.202.838,47

1425

2.034.251,31

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2005.
Org.: BARRETO, F. J

96

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista
Tabela 05: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Pinhão no ano de 2005

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2005
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
83
209.297,74
3
5.160,00
86
3
8.580,00
442
302.740,76
445
86
217.877,74
445
307.900,76
531

TOTAL DO
VALOR
214.457,74
311.320,76
525.778,50

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2005.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 06: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Ribeirópolis no ano de 2005

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2005
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
110
341.857,25
58
67.805,57
168
0
0,00
725
905.244,64
725
110
341.857,25
783
973.050,21
893

TOTAL DO
VALOR
409.662,82
905.244,64
1.314.907,46

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2005.
Org.: BARRETO, F. J
As tabelas apresentadas refletem o volume de capitais investidos no
processo de expansão capitalista no meio rural do território do Agreste Central
sergipano já no ano de 2005, onde o Estado financia e o produtor rural paga
pela introdução do capital no seu meio socioeconômico.

O processo de modernização da agricultura em expansão nesse
território acompanha o processo de expansão capitalista e a reestruturação
produtiva que se segue. Como pode ser observado, os financiamentos
concedidos estão sob a tutela do Estado e provocam profundas alterações nas
relações sociais de produção, que se estabelecem no campo e na cidade,
assim,

Esse processo de desenvolvimento capitalista está igualmente
marcado pela industrialização da agricultura, ou seja, o
desenvolvimento da agricultura tipicamente capitalista abriu

97

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista
aos proprietários de terra e aos capitalistas/proprietários de
terra a possibilidade histórica da apropriação da renda
capitalista da terra, provocando a concentração da estrutura
fundiária brasileira (OLIVEIRA, 2005, p. 468)

O processo de desenvolvimento capitalista em expansão no território
em estudo e os seus desdobramentos podem ser nitidamente observados em
sua relação com o grande capital industrial urbano que, também vem se
intensificando nessa região, onde o que é observado nas cidades é um enorme
contingente de mão de obra desocupada, que no seu passado não muito longo
já foi classificado como mão de obra rural, ou seja, é dessa maneira que se
apresentam as novas configurações espaciais da reestruturação produtiva no
espaço rural sergipano.

As tabelas apresentadas mostram um financiamento dividido entre
custeio e investimento, o custeio diz respeito ao financiamento aplicado no
processo de produção agrícola do ciclo produtivo imediato, ou seja, o capital
que girará em torno do processo que se estenderá entre preparo da terra,
passando pelo plantio até a comercialização, enquanto o investimento é uma
aplicação de capital de ciclo mais longo, ou seja, é o investimento aplicado nas
estruturas da propriedade que garantirão infra-estrutura para o processo
produtivo, como a construção de cílos agrícolas, currais, reservatórios de água,
preparo de pastagens, cercas, construção de currais e etc.

Na tabela 03 seguintes verifica-se o incremento nos investimentos
realizados via financiamentos no mesmo meio rural, e é possível perceber que
a quantidade de capital investido para o ano de 2006 nesse território já supera
de longe os valores investidos no ano anterior
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Tabela 07: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município Carira no ano de 2006

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2006
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
834
3.818.487,09
70
254.218,69
904
6
310.619,00
3170
2.066.608,11
3.176
840
4.129.106,09
3240
2.320.826,80
4.080

TOTAL DO
VALOR
4.072.705,78
2.377.227,11
6.449.932,89

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2006.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 08: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Frei Paulo no ano de 2006
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2006
CUSTEIO

INVESTIMENTO

CONTRATOS

VALOR

CONTRATO

VALOR

TOTAL DE
CONTRATOS
315

TOTAL DO
VALOR
2.151.187,15

AGRÍCOLA

244

1.681.720,59

71

469.466,56

PEQUÁRIA

65

494.605,08

679

1.173.334,94

744

1.667.940,02

TOTAL

309

2.176.325,67

750

1.642.801,50

1059

3.819.127,17

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2006.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 09: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Nossa Senhora Aparecida no ano de 2006
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2006
CUSTEIO

INVESTIMENTO

CONTRATOS

VALOR

CONTRATO

VALOR

AGRÍCOLA

644

2.172.921,56

262

307.962,64

TOTAL DE
CONTRATOS
1125

TOTAL DO
VALOR
2.480.884,20

PEQUÁRIA

62

45.000,00

5907

4.228.542,68

5909

4.273.542,68

TOTAL

706

2.217.921,56

6169

4.536.505,32

7034

6.754.426,88

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2006.
Org.: BARRETO, F. J
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Tabela 10: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Pinhão no ano de 2006
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2006

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

CONTRATOS

CUSTEIO
VALOR

INVESTIMENTO
CONTRATO

VALOR

98
17
115

271.175,37
36.598,58
307.773,95

4
251
255

124.755,00
198.631,52
323.386,52

TOTAL DE
CONTRATOS
102
268
370

TOTAL DO
VALOR
395.930,37
235.230,10
631.160,47

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2006.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 11: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Ribeirópolis no ano de 2006

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2006
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
115
305.413,53
202
331.314,10
317
19
23.529,64
1331
1.569.176,69
1350
134
328.943,17
1533
1.900.490,79
1667

TOTAL DO
VALOR
636.727,63
1.592.706,33
2.229.433,96

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2006.
Org.: BARRETO, F. J

No ano de 2006 os financiamentos aplicados no Território do
Agreste Central Sergipano, superam em mais de setenta por cento o volume de
capitais aplicados no ano de 2005. Esses dados demonstram que o movimento
do capital encontra-se em fase de plena expansão metabólica alocando
espaços que anteriormente participavam do movimento metabólico do capital,
apenas de forma indireta, ou seja, através de relações não capitalistas de
produção, onde segundo Oliveira;

Esse processo de desenvolvimento da agricultura ocorre
através de formas articuladas pelos próprios capitalistas, que
se utilizam de relações de trabalho familiares para não terem
que investir uma parte do seu capital na contratação de mão de
obra assalariada. Ao mesmo tempo, utilizando-se dessa
relação sem remunerá-la, recebem uma parte do fruto do
trabalho dos trabalhadores camponeses proprietários,
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parceiros, rendeiros ou posseiros, convertendo-a em
mercadoria e, ao vendê-la, em dinheiro. Assim, transformam a
renda da terra em capital. Esse processo nada mais é, pois, do
que o processo de produção do capital, que se faz através de
relações não capitalistas (OLIVEIRA, 2005, p. 478).

Em todo o território estudado ainda pode ser observado a existência
desse tipo de relação social, entretanto, essas relações tem diminuído
consideravelmente ao longo dos últimos anos pelo processo expansivo de
acumulação e reprodução do capital, que acabam por incorporar de forma
direta ao seu processo metabólico áreas que antes participavam apenas de
forma indireta.

É importante também ser observado que os financiamentos
aplicados nesse território, em escala ascendente, estão divididos em
financiamento na agricultura e na pecuária. Enquanto os financiamentos
agrícolas crescem exponencialmente ano após ano, o comportamento do
financiamento da pecuária em 2005 e 2006 teve uma ascensão significativa,
entretanto, no ano de 2007 essa ascensão não se mantém, como pode ser
observado na tabela 03.

Tabela 12: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município Carira no ano de 2007

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2007
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
667
4.369.132,87
77
380.959,28
744
5
210.695,95
1125
1.751.778,69
1.130
672
4.579.828,82
1202
2.132.737,97
1.874

TOTAL DO
VALOR
4.750.092,15
1.962.474,64
6.712.566,79

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2007.
Org.: BARRETO, F. J
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Tabela 13: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Frei Paulo no ano de 2007
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2007

AGRÍCOLA

CUSTEIO

INVESTIMENTO

CONTRATOS

VALOR

CONTRATO

VALOR

232

2.523.138,82

159

538.347,68

TOTAL DE
CONTRATOS
392

TOTAL DO
VALOR
3.187.486,50

PEQUÁRIA

24

208.323,85

948

1.672.207,67

972

1.880.531,52

TOTAL

256

2.731.462,67

1107

2.210.555,35

1364

5.068.018,02

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2007.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 14: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Nossa Senhora Aparecida no ano de 2007

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2007
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
667
1.532.044,88
217
327.867,88
884
2
9.549,84
1048
1.549.686,64
1050
669
1.541.594,72
1265
1.877.554,52
1934

TOTAL DO
VALOR
1.859.912,76
1.559.236,48
3.419.149,24

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2007.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 15: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Pinhão no ano de 2007

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2007
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
57
346.980,48
22
119.954,44
79
6
12.097,13
152
153.333,30
158
63
359.077,61
174
273.287,74
237

TOTAL DO
VALOR
466.934,92
165.430,43
632.365,35

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2007.
Org.: BARRETO, F. J
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Tabela 16: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Ribeirópolis no ano de 2007

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2007
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
115
389.730,87
113
218.402,29
228
7
19.814,41
657
1.317.912,27
664
122
409.545,28
770
1.536.314,56
892

TOTAL DO
VALOR
608.133,16
1.337.726,68
1.945.859,84

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2007.
Org.: BARRETO, F. J

No território em questão, e principalmente nos municípios de Frei
Paulo, Carira e Pinhão pode ser observado uma profunda mudança da
paisagem, já em processo bastante acentuado, onde o que se observa nos
períodos de safra são as enormes plantações monocultoras de milho, onde as
áreas plantadas encontram-se marcadas pelo monopólio do capital via o cultivo
do milho, dividido entre as grandes empresas agrícolas das quais foram
identificadas: MONSANTO, DOW AGROSCIENCES GLOBAL AGREEMENT.
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Figura 6: Paisagem do Território do Agreste Central Sergipano na
especificidade dos municípios de Frei Paulo e Carira

Foto .: BARRETO, F. J.

De acordo com os produtores, a liberação dos financiamentos
concedidos pelos Bancos está vinculada a compra das sementes selecionadas
que são desenvolvidas por grandes projetos tecnológicos financiados por
grandes empresas representantes do grande capital internacional, como a
liberação do recurso é feita de forma fragmentada, as diversas etapas que
compõem o processo de liberação total do recurso está submetida à
fiscalização da DEAGRO, das próprias empresas, ou do próprio Banco que
concede o financiamento. Caso o andamento da aplicação dos recursos se dê
de forma irregular por parte do produtor são aplicadas sanções que vão desde
o corte no financiamento até a exclusão do agricultor das políticas de
financiamento agrícola.
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Tabela 17: Estado de Sergipe: Área Colhida, Produção e Rendimento de
Culturas, 1990 e 2000

Lavouras

Área Colhida (ha)
1990

Produção (t)

2000

1990

Rendimento
(Kg/ha)

2000

1990

2000

Algodão
Herbáceo

2.669

5

737

2

276

400

Abacaxi *

352

424

6.679

8.830

18.974

20.825

Arroz

5.798

8.550

19.463

32.819

3.356

3.838

Banana **

2.888

3.809

3.271

3.786

1.132

994

Coco *

46.939

45.703

99.053

91.986

2.110

2.013

Cana-deAcúcar

38.104

21.048 2.182.172 1.352.623

57.268

64.264

Feijão

36.897

49.038

14.691

28.038

398

572

1.542

3.411

1.655

5.364

1.073

1.573

106.905

61.487

Fumo em
Folha
Laranja

34.374

51.596 3.674.756 3.172.479

Mandioca

34.177

30.285

508.856

444.800

14.889

14.687

Maracujá

5.684

3.910

50.551

32.939

8.893

8.424

29.798

78.488

18.609

86.933

625

1.108

Milho

Fonte: IBGE
Org.: BARRETO, F. J.
Observando os dados obtidos é possível perceber a evolução que a
cultura do milho ganha no estado sergipano entre os anos de 1990 e 2000,
essa evolução observada na década de noventa encontra uma grande projeção
produtiva e territorial que destoa da evolução do restante das culturas
desenvolvidas no estado. Esse desdobramento ocorre entre outras coisas, em
função da forte presença das grandes empresas agroindustriais internacionais
que desenvolvem os seus projetos mono-agroexportador, que ao longo da
década de noventa se estabelecem no campo monopolizando e expandindo a
cultura do milho em todo o estado.

Outro fator a ser observado diz respeito à colaboração do Estado no
avanço obtido pelo capital no campo, ao longo das ultimas décadas, o que
pode ser evidenciado mediante as políticas de liberação de crédito que
vinculam todo o processo produtivo a participação da grande empresa agrícola,
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ainda que esse projeto de plantio seja feito pelo agricultor familiar que objetive
realizar seu plantio, através de financiamento agrícola.

O comportamento dos financiamentos aplicados nesse território no
ano de 2008 dobrou no espaço de tempo de apenas um ano, o que é mais
significativo diz respeito às proporções de financiamento entre o financiamento
da agricultura e o financiamento da pecuária, onde é possível perceber que
mesmo essa atividade que é voltada para a criação do gado, e que sempre
marcou fortemente essa região, está atualmente num valor de investimentos de
capitais bastante inferior ao conferido para a grande empresa agrícola, em
franca expansão nessa área, apesar de no ano de 2008 já ter demonstrado um
aumento significativo nos valores de capitais investidos, através de
financiamentos.

Tabela 18: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município Carira no ano de 2008
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2008

AGRÍCOLA

CUSTEIO

INVESTIMENTO

CONTRATOS

VALOR

CONTRATO

VALOR

760

8.358.829,01

300

2.469.367,22

TOTAL DE
CONTRATOS
1.061

TOTAL DO
VALOR
10.913.196,23

PEQUÁRIA

7

417.778,48

1801

2.385.448,27

1.808

2.803.226,75

TOTAL

767

8.776.607,49

2101

4.854.815,49

2.869

13.716.422,98

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2008.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 19: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Frei Paulo no ano de 2008

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2008
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
313
4.211.964,57
49
1.426.187,69
363
21
237.972,60
418
1.400.510,61
439
334
4.449.937,17
467
2.826.698,30
802

TOTAL DO
VALOR
5.738.152,26
1.638.483,21
7.376.635,47

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2008.
Org.: BARRETO, F. J
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Tabela 20: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Nossa Senhora Aparecida no ano de 2008
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2008
CUSTEIO

INVESTIMENTO

CONTRATOS

VALOR

CONTRATO

VALOR
579.747,97

TOTAL DE
CONTRATOS
661

TOTAL DO
VALOR
2.841.248,79

AGRÍCOLA

592

2.261.500,82

69

PEQUÁRIA

1

7.581,36

576

940.024,53

577

947.605,89

TOTAL

593

2.269.082,18

819

1.519.772,50

1238

3.788.854,68

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2008.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 21: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Pinhão no ano de 2008

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2008
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
56
596.599,26
6
333.880,50
62
5
49.431,13
75
41.369,88
80
61
646.030,39
81
375.250,38
142

TOTAL DO
VALOR
930.479,76
90.801,01
1.021.280,77

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2008.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 22: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Ribeirópolis no ano de 2008

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2008
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
118
330.552,40
32
165.454,95
153
25
58.718,72
484
988.145,44
509
143
389.271,12
516
1.153.600,39
662

TOTAL DO
VALOR
3.056.373,87
1.046.864,16
4.103.238,03

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2008.
Org.: BARRETO, F. J

O processo sociometabolico do capital pode ser observado nas
especificidades dos municípios que fazem parte do território em estudo,
principalmente quando analisamos a realidade do campo em sua estreita
relação com a cidade e percebemos de que forma, esse capital que financia as
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atividades do campo está em relação com a expansão das indústrias que se
instalam cada vez mais nesse território.

O volume de capital investido através de financiamento aplicado pelo
Estado apenas nesse território, no ano de 2009, ultrapassa a marca de vários
bilhões, ou seja, em apenas cinco anos de acompanhamento do processo
evolutivo do financiamento observa-se que esse volume de capitais tem o seu
montante mais que triplicado, o que significa a total inclusão do Território do
Agreste Central Sergipano no circuito da reprodução ampliada do capital.

Assim temos no ano de 2009 todas as marcas anteriores superadas
em volume de capital mobilizado para esse território. Um volume de
investimentos de capitais que demonstra à total inscrição do espaço agrário à
lógica de reprodução metabólica do capital, como demonstraremos em
seguida;

Tabela 23: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município Carira no ano de 2009

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2009
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
797
12.933.659,44
124
1.471.534,38
921
60
195.395
782
1.735.913,52
842
857
13.129.054,44
906
3.207.447,90
1763

TOTAL DO
VALOR
14.405.193,82
1.931.309
16.336.502,34

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2009.
Org.: BARRETO, F. J
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Tabela 24: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Frei Paulo no ano de 2009

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2009
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
274
6.253.378,23
109
3.811.923,86
383
16
388.683,92
148
964.089,69
164
290
6.642.062,15
257
4.776.013,55
547

TOTAL DO
VALOR
10.065.302,09
1.352.773,61
11.418.075,70

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2009.
Org: BARRETO, F. J

Tabela 25: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Nossa Senhora Aparecida no ano de 2009

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2009
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
644
3.051.894,71
99
869.491,62
743
25
172.541,69
438
1.250.254,69
463
669
3.224.436,40
537
2.119.746,31
1206

TOTAL DO
VALOR
3.921.386,33
1.422.796,38
5.344.182,71

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2009.
Org.: BARRETO, F. J

Tabela 26: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Pinhão no ano de 2009

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2009
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
61
1.788.061,39
1
61.200,00
63
2
2.802,35
40
270.954,00
42
63
1.790.863,74
41
332.154,00
105

TOTAL DO
VALOR
1.849.261,39
273.756,35
2.123.017,74

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2009.
Org.: BARRETO, F. J
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Tabela 27: Financiamentos concedidos aos produtores e cooperativas no
município de Ribeirópolis no ano 2009

AGRÍCOLA
PEQUÁRIA
TOTAL

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A PRODUTORES E COOPERATIVAS 2009
CUSTEIO
INVESTIMENTO
CONTRATOS
VALOR
CONTRATO
VALOR
TOTAL DE
CONTRATOS
107
490.963,81
50
270.430,00
161
36
173.534,11
382
1.420.452,67
418
143
664.497,92
432
1.690.882,67
579

TOTAL DO
VALOR
4.732.884,01
1.593.986,78
6.326.870,79

Fonte: Banco Central do Brasil ano de 2009.
Org.: BARRETO, F. J

Essa é a realidade com a qual nos defrontamos nos municípios
pesquisados, entretanto como esclarecido de início, as aplicações da política
de planejamento participativo do Estado de Sergipe, divulgada pela SEPLAN,
tem como proposta, segundo discurso oficial, a aplicação de uma política de
desenvolvimento sustentável para o Estado que passe, além das condições
ambientais, pelo respeito à identidade cultural dos territórios e pela inclusão
social. O governo estadual deve assumir o papel relevante de indutor do
desenvolvimento e regulador do mercado.

Nesse sentido as políticas de crédito aplicadas nos diversos
territórios que compõem o estado estão em conformidade com análises que
definem as potencialidades a serem exploradas em cada território. Para os
municípios que compõem o território do agreste central sergipano temos então
um histórico de aplicação de capitais que se alinha ao projeto de modelo de
desenvolvimento projetado e implementado via Estado em todos os territórios,
entretanto, é preciso observar que,

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 de produção
familiar, à 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,
2007, p. 03).
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Essa evolução na aplicação de capitais via financiamentos
concedidos a produtores e cooperativas que traz embutido o discurso da
modernização do campo e da cidade, pode ser verificada em todos os
municípios que compõem esse território, a introdução do grande capital nessas
áreas até então pouco exploradas pelos seus ciclos reprodutivos, que
encontramos hoje em evidencia no espaço rural e urbano desse território, tem
desdobramentos que se dão de forma bastante diferenciada, em algumas
cidades acumulando funções que se diferenciam das demais como é o caso da
indústria

calçadista

de

Frei

Paulo

que

acumula

algumas

funções

administrativas centrais em relação às instaladas nas demais cidades.

As tabelas também demonstram que a aplicação de capital em
custeio e investimento tem uma dinâmica diferenciada, onde, o valor dos
capitais investidos no custeio agrícola supera numa proporção de três para um,
o volume de capitais aplicados no custeio da pecuária, enquanto na categoria
investimento temos uma inversão quase na mesma proporção entre os capitais
aplicados.

Isso demonstra que o maior volume de capitais absorvidos pela
agricultura nesse território são aplicados na fase ainda recorrente do próprio
ciclo produtivo, enquanto que o investimento feito fora do ciclo que se
estabelece entre preparo da terra e colheita é bastante diminuído, esse fator
pode ser explicado em função da atuação das grandes empresas
agropecuárias que monopolizam o dito processo de desenvolvimento e
melhoramento genético da produção.

Essas empresas que se estabelecem nesse território - da qual
pudemos perceber, a presença da MONSANTO, DOW AGROSCIENCES
GLOBAL AGREEMENT, PIONEE - mantêm suas relações com os agricultores,
através dos próprios projetos de financiamento do crédito rural, onde já na
confecção desse projeto para financiamento, o agricultor é obrigado a informar
a instituição financiadora todas às etapas de aplicação dos investimentos,
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inclusive constando o tipo de agrotóxico a ser utilizado e a especificidade da
semente a ser plantada.

Assim, essas empresas se dividem na seleção e pesquisa dos tipos
de sementes e agrotóxicos adequados a cada ciclo bem como o tipo de solo
que melhor responde a produtividade do plantio. Diante desse fato, o trabalho
dos

técnicos

agrícolas

responsáveis

pela

confecção

do

projeto

de

financiamento é adequarem o projeto a realidade de cada localidade, de acordo
com as instruções oferecidas através de cursos por estas empresas.

É importante ressaltar que existe uma diferença considerável entre o
preço dos insumos agrícolas oferecidos por essas empresas e aqueles que
faziam parte da cultura aplicada anteriormente pelo agricultor dessa região, em
pesquisas

realizadas

foram

verificadas

que

em

alguns

dos

artigos

industrializados oferecidos como a semente que eles nominam de semente
selecionada, há uma diferença de quase cem por cento do valor.

Entretanto, como o financiamento está vinculado ao projeto, e esse
projeto traz como requisito o tipo de semente selecionada para cada ciclo e
localidade o agricultor obrigatoriamente tem que utilizar os produtos oferecidos
por essas empresas.

Outro fator analisado diz respeito ao número de contratos para
custeio existentes em cada município, ao longo desses cinco anos estudados.
É possível observar que eles se mantêm em uma linha de evolução, que
apesar de sofrer algumas alterações, mesmo que em um dos anos se
apresentem com um crescimento mais acentuado, em anos posteriores eles
voltam a cair consideravelmente como pode ser observado. O que para nós
demonstra que se os números de contratos se mantêm em linha estável de
crescimento e os valores financiados aumentam exponencialmente é sinal de
que ás áreas agricultáveis ao longo desses anos, apesar de estarem em franca
expansão territorial, produtivo e de investimentos, seguem num movimento
rumo à concentração e o monopólio ou oligopólios de cultivos, bem como de
proprietários dos quais os contratos são uma representação.
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O município de Nossa Senhora Aparecida, aparece nesse cenário
como um dos municípios estudados que mais recebe volumes de capital em
forma de financiamentos, podemos ver que os valores investidos nesse
município são sempre comparáveis com as maiores quantias destinadas para o
território em estudo, de acordo com a tabela apresentada, o município de
Nossa Senhora Aparecida é o município que mais apresentou números de
contratos para custeio agrícola, entretanto em relação a sua extensão
territorial, esse número demonstra que pouquíssimos agricultores tiveram
acesso ao financiamento.

Esta pesquisa demonstra a voracidade com a qual o sistema
metabólico do capital está invadindo o espaço rural e urbano do Território do
Agreste Central Sergipano, alocando recursos materiais e humanos para o seu
processo de reprodução ampliada, além disso, através das re-estruturações
aplicadas

nos

seus

processos

sócio-produtivos,

esse

território

vem

apresentando uma verdadeira re-configuração espacial, onde as próprias
definições do sujeito se colocam em questionamento.
O papel dos diferentes produtores no “novo” ciclo da reestruturação
produtiva em andamento nesse território, se coloca então, para nós como
fundamental para o processo de reprodução ampliada, onde a sua atuação
como sujeito/objeto, responde as forças do capital de forma ativa e também
passiva, na medida em que esse se utiliza da sua capacidade de sujeito para
as manifestações materiais do processo produtivo, ao mesmo tempo em que é
conduzido por este mesmo processo rumo a precarização e pauperização da
sua própria condição de existência, a condição de existência da própria classe
trabalhadora.
3.2. – O (des)controle sociometabólico do capital no espaço agrário

Ao se refletir sobre o movimento do capital diante da reestruturação
produtiva no espaço rural, é preciso observar que a expansão capitalista no
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campo ocorre em função do movimento global do capital que se desenvolve de
forma desigual e combinada.
Quando LÊNIN (1982) escreveu, no início do século XX, “O
desenvolvimento do capitalismo na Rússia” ele já percebia que estavam
presentes ali elementos que colocavam a agricultura Russa no circuito de
reprodução capitalista, ele percebeu ainda que:

Uma insignificante minoria de pequenos produtores se
enriquece, ‘sobe na vida’ e se aburguesa; enquanto a imensa
maioria se arruína completamente, transformando-se em
trabalhadores assalariados, paupérrimos ou vivem eternamente
no limite da condição proletária (LÊNIN, 1982, p. 12).

A partir do advento capitalista na Rússia a condição do campesinato
passou por um profundo processo de precarização, com os camponeses tendo
que se submeterem parcialmente a condição de trabalhadores assalariados
assim,

Uns e outros trabalham como assalariados na própria aldeia ou
nas imediações, quase sempre em tarefas agrícolas, ou seja,
integram-se no proletariado rural. Observemos, por exemplo,
que no distrito de Dnieper, o grupo inferior reúne 40% dos
estabelecimentos e, do total de estabelecimentos, 39% não
possuem instrumentos para trabalharem a terra (LÊNIN, 1982,
p. 41).

O desenvolvimento do capitalismo no campo evidenciou o
empobrecimento da grande massa de camponeses em prol do enriquecimento
de uma fração mínima dessa sociedade, que se apropriava cada vez mais da
riqueza produzida através da separação entre o trabalhador e os seus
instrumentos de trabalho.

Essa realidade das condições do trabalhador camponês observada
no início do século XX na Rússia, em linhas gerais pode ser claramente
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observada um século depois quando analisamos a realidade do trabalhador
camponês e os avanços do capitalismo no campo, sendo o campo brasileiro
apenas o recorte escolhido na escala global.

A grande propriedade oferece resistência ao fracionamento e
tendência à aglutinação das propriedades pequenas e mais próximas, deixando
a pequena propriedade comprimida em áreas restritas, marginais ao interesse
da agricultura capitalista. Nessas áreas a pequena propriedade se multiplica,
tornando-se inviável. É nesse contexto que ocorre a concentração fundiária. O
camponês fica empobrecido, tornando-se sem-terra ou trabalhador assalariado.
Além dessa realidade, o estudo da expansão do capitalismo no campo, permite
identificar duas situações presentes: de um lado, uma massa crescente de
camponeses autônomos cuja existência está baseada estritamente no seu
trabalho e no de sua família que estariam sendo expulsos da sua terra; do
outro lado um grande número de camponeses expropriados da terra que vem
sendo transformados em trabalhadores assalariados.

A análise da agricultura, especificamente a brasileira neste
final de século e milênio deve ser feita no bojo da
compreensão do desenvolvimento capitalista em nível
mundial. Isso passa, sempre pela compreensão desse
desenvolvimento como sendo contraditório e combinado, ou
seja, ao mesmo tempo em que avança reproduzindo
relações especificamente capitalistas mais avançadas, gera
também, igual e contraditoriamente, relações não
capitalistas de produção e de trabalho, como, por exemplo
as relações camponesas, todas necessárias a sua lógica de
desenvolvimento (MARTINS, 2002, p. 40).

A tendência da expansão capitalista no campo é a transformação
dos camponeses em trabalhadores livres, isto é, libertos de toda propriedade
que não seja a propriedade da sua força de trabalho, da sua capacidade de
trabalhar. Como já não são proprietários nem dos instrumentos de trabalho
nem dos objetos, das matérias primas, empregados no trabalho, não têm
outra, alternativa, senão a de vender sua força de trabalho ao capitalista, ao
patrão.
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No campo, esse efeito está igualmente marcado pela
industrialização da agricultura camponesa, onde o capital
monopolista desenvolveu liames para apropriar-se da renda
da terra camponesa, transformando-a em capital. Aqui o
capital não se territorializa, mas monopoliza o território
marcado pela produção camponesa (MARTINS, 2002, p.
41).

O desenvolvimento da agricultura revela que o capitalismo está
contraditoriamente unificando o que ele separou no inicio do seu
desenvolvimento, ou seja, a indústria e a agricultura. Esta unificação está
sendo possível porque o capitalista se tornou também proprietário das
terras, tornou-se latifundiários.

Para Martins:
O que esse contraditório desenvolvimento capitalista no
campo revela é que, no primeiro caso, o capital se
territorializa. Trata-se, portanto, da territorialização do capital
monopolista na agricultura. No segundo caso, esse
processo contraditório revela que o capital monopoliza o
território sem, entretanto, se territorializar. Trata-se pois, da
monopolização do território pelo capital monopolista
(MARTINS, 2002, p. 42).

Da mesma maneira que o capital se apropria do trabalho, ele o faz
com a terra, esta não é fruto do trabalho e nem do capital, porém, na relação
capitalista ela aparece como fruto deste. No modo de produção capitalista,
“tudo” passa a ser transformado em mercadoria, inclusive a força de trabalho, e
como esta é a única propriedade que resta aos trabalhadores eles então a
alienam no mercado em troca de um salário que por sua vez possibilitará a sua
condição de existência. E é por esse motivo que a força de trabalho do
trabalhador tem que ser trocada pelo salário pago pelo patrão.

A terra no modo de produção capitalista, por não ser fruto do
trabalho humano não se constitui como sendo mercadoria, nem tão pouco
como capital. Nesse sentido, já que a terra não pode e não deve ser
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confundida com capital, pois, ela não é fruto do trabalho humano, ocorre com
relação à terra, o mesmo que ocorre com o trabalho, este também não é fruto
do trabalho, não contém valor. Entretanto, com a separação entre o trabalhador
e os meios de produção de que ele necessita para trabalhar, o capital cria
condições para se apropriar do trabalho.

No caso específico do campo o instrumento fundamental de
produção é a terra, entretanto, ela não se constitui como capital, nem tão pouco
mercadoria, já que o capital é o resultado do trabalho acumulado pelo
capitalista (e que não é produzido por ele), sob a forma de meios de produção
(instrumentos e objetos de trabalho). Para ser mercadoria tem de possuir duas
propriedades imanentes: a de satisfazer as necessidades humanas e a
propriedade de ser resultado de trabalho humano corporificado.

Nesse sentido não poderia a terra se constituir como capital ou como
mercadoria, por não ser trabalho acumulado pelo capitalista ou mesmo ser
resultado do trabalho humano acumulado, a tendência do capital é dominar
tudo, subordinar todos os setores e ramos de produção e, pouco a pouco, ele o
faz. Só não poderá fazê-lo se diante dele se levantar um obstáculo que o
impeça de circular e dominar livremente, que o impeça de ir adiante. A terra é
esse obstáculo. Sem a licença do proprietário da terra, o capital não poderá
subordinar a agricultura.

Como o capital tudo transforma em mercadoria, também a terra
passa por essa transformação, adquire preço, pode ser comprada e vendida,
pode ser alugada. A licença para a exploração capitalista da terra depende,
pois, de um pagamento ao seu proprietário. Esse pagamento é a renda da
terra.

O grande capital se articula com a pequena produção familiar, do
tipo camponês, ou com a produção em geral, e acaba controlando o setor
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agrícola, controlando todo o processo produtivo, desde o financiamento,
passando pelos insumos aplicados na produção, até a comercialização
desta. Através destes mecanismos tem-se a sujeição da renda da terra ao
capital, já que por mais que haja a apropriação e o controle dessa produção,
o pequeno proprietário preserva a propriedade da terra e não se utiliza do
trabalho assalariado, valendo-se unicamente do seu trabalho e o de sua
família, ao mesmo tempo em que cresce a sua dependência em relação ao
capital.

O

capital

tem

se

apropriado

diretamente

das

grandes

propriedades, ou promovendo a formação de setores econômicos onde a
renda da terra é alta, onde a renda é baixa, como é o caso das pequenas
unidades de produção, ele cria condições para extrair o excedente
econômico, ou renda da terra.

O que podemos observar no espaço agrário é a apropriação das
suas atividades específicas para a reprodução ampliada do capital mesmo
que esta apropriação não seja manifestada de forma direta, ou mesmo pelos
mecanismos mais característicos, o que torna possível a manutenção de
relações de produção não-assalariadas características de outros modos
produção. Esse tipo de relação se torna possível a partir da criação de
mecanismos de sujeição ou de submissão das outras relações de produção
ao modo dominante. Esses mecanismos formam a “ponte” ou criam a
possibilidade de apropriação mediante a modificação das características que
lastreiam o sistema, onde, na perspectiva capitalista qualquer tipo de
apropriação, submissão ou até mesmo sujeição significa a adequação a uma
forma geradora de lucro.

Diante desse quadro a analise do processo da territorialização do
capital a partir das políticas de reestruturação produtiva e suas implicações
sócio-espaciais, encontra-se o Território do Agreste Central de Itabaiana no
estado de Sergipe, onde é observado em andamento, um quadro bastante
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acentuado de mudanças que vem ocorrendo nas últimas décadas
provocadas no sistema sócio-metabólico do capital e suas mediações de
primeira e segunda ordem, compreendidas sempre na ontologia do trabalho.

No território do agreste central sergipano, é possível observar em
andamento desde final da década de 1980 uma verdadeira transformação das
relações de produção bem como na dinâmica da força de trabalho presente no
seu espaço agrário, essas transformações se intensificam ainda mais a partir
do inicio do atual século com o avanço do capital industrial que encontra uma
massa de trabalhadores desempregados e sem oportunidade de regresso ao
trabalho no campo em função do alto nível de mecanização aplicado a
produção industrial.

Esses trabalhadores, filhos, netos e até mesmo camponeses que ao
longo do processo de avanço do capital no campo foram sendo expulsos das
suas terras pela monopolização e maquinização das atividades agrícolas
migram para as cidades onde se reproduzem através do assalariamento da sua
força de trabalho. Essa expulsão do campo em direção as cidades transforma
os trabalhadores camponeses em assalariados, e os que retornam aos
trabalhos agrícolas agora estão na condição de trabalhadores do grande capital
agrário.
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Gráfico 02: Evolução da População Brasileira – 1950-2000

Fonte: IBGE
Org.: BARRETO, F. J

O avanço do capital no território estudado traz como produto uma
verdadeira reorganização do espaço campo/cidade que pode ser observado
desde a transformação da paisagem na maior marca do estabelecimento da
agroindústria, onde o milho é a figura marcante da paisagem monótona e
homogênea, passando por uma verdadeira industrialização do campo com a
aplicação das grandes maquinarias agrícolas que são utilizadas desde o
preparo da terra até a colheita, e a expulsão do trabalhador dos seus meios de
sobrevivência.
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Gráfico 03: Evolução da População Rural por Região Brasileira – 19502000

Fonte: IBGE
Org.: BARRETO, F. J

Os camponeses expulsos das suas terras pela modernização e
monopolização da agricultura são obrigados a migrarem para os centros
urbanos onde aumentarão o exercito de mão de obra reserva, esses altos
índices de mão de obra latente, agregados a outros como incentivos fiscais,
legislação trabalhista desconhecida por parte dos trabalhadores, desarticulação
dos trabalhadores com a ausência de sindicatos de representação, foram
fatores que indicaram o caminho a ser percorrido pela indústria calçadista no
atual ciclo da reestruturação produtiva.

O avanço do capital no espaço cidade e campo do território do
agreste central sergipano, sobretudo, nas cidades estudadas pelo avanço da
indústria calçadista solaparam as populações rurais e urbanas com uma série
de transformações as quais elas tem de se adaptar.
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a conclusão da pesquisa foi possível chegarmos a uma série
de constatações acerca dos objetivos propostos:

Estamos em meio a uma crise histórica sem precedentes que afeta
todas as formas do sistema do capital, e não apenas o capitalismo, onde este
nos últimos anos vem dando sinais de total esgotamento.

A crise apontada, contraditoriamente, está fundamentada nos limites
apresentados historicamente nas formas de exploração do trabalho vivo e sua
relação com a produção do lucro, ou seja, na relação já apresentada por Marx
(1964) entre taxa de mais valia e massa de mais valia, que explica diretamente
a relação existente entre trabalho vivo e trabalho morto.

Essa relação que possui estreita ligação com o estágio de
desenvolvimento das forças produtivas e atua diretamente na multiplicação do
desemprego como produto desse avanço, traz como conseqüências de um
lado os ciclos de super produção, e do outro, uma enorme massa de
desempregados e miseráveis que jamais terão acesso aos bens produzidos.

As tentativas de respostas apresentadas pelo capital nos momentos
de agudização das crises são dadas na forma de reestruturações do processo
de produção, entretanto, diante do atual estágio de desenvolvimento das forças
produtivas, algumas respostas já não são mais possíveis de ser dadas, em
função da própria natureza contraditória do sistema, que revela que o
capitalismo só pode sair de suas crises anteriores acumulando contradições
ainda mais profundas que tendiam, mais cedo ou mais tarde, a explodir com
força cada vez maior.
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As reestruturações produtivas, geralmente ganham os contornos que
são necessários às conjunturas apresentadas pelo processo de avanço e recuo
do capital, tendo sempre a função de aumentar os limites reprodutivos do
sistema, permitindo que esse encontre “novos” espaços para o seu processo
de reprodução garantindo assim a sua continuidade.

Concluímos também, que diante das margens estreitas do atual
estágio de desenvolvimento do modo capitalista de produção, a máquina está
retirando postos de trabalho que não serão repostos, o resultado dessa
substituição é o aumento descontrolado do desemprego; esses postos de
trabalho uma vez substituídos não mais serão ocupados pelo trabalho vivo, em
função de ser gerado pela própria estrutura contraditória do capital, dizemos se
tratar de uma forma de desemprego conhecida como desemprego estrutural.

Diante da sua necessidade de se reproduzir de forma ampliada, ou
seja, de conseguir taxas de lucratividade que supere os níveis de lucratividade
anteriormente alcançados, e de estar diante de um momento histórico, onde
apenas a produtividade já não apresenta mais respostas, o capital então busca
“novas” áreas para incorporar ao seu processo de exploração do trabalho, das
quais o Território do Agreste Central Sergipano se constituiu no nosso recorte
empírico. Desse modo, entendemos o recorte escolhido como a materialização
dos desdobramentos do processo de avanço e recuo do capital em escala
local.

Essas áreas são escolhidas pelo capital mediante condições
apresentadas que possibilitem a extração da mais valia e a conseqüente
satisfação do lucro cada vez mais acentuada, elementos que na maioria das
vezes são garantidos pelo Estado, na forma de isenção de impostos e
flexibilização da legislação trabalhista, além de diversos outros incentivos
oferecidos.
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A mobilidade e precarização do trabalho podem ser observadas
como algumas das principais marcas desse avanço do capital diante da
reestruturação produtiva, a expulsão do camponês do campo em direção as
cidades, a usurpação dos direitos trabalhistas historicamente conquistados
pelos trabalhadores, tudo isso possibilitado mediante a participação do Estado,
seja diante de decretos que oficializam o processo de exploração, ou diante da
omissão que permite que a exploração aconteça.

A territorialização do capital se concretiza com a homogeneização
da paisagem, com o “progresso” da agroindústria, de um lado, e uma horda de
miseráveis do outro, ou ainda, o favorecimento das grandes indústrias
transnacionais que desenvolvem seus mega-projetos de pesquisas e destroem
os solos com agrotóxicos, monopolizam a produção com o desenvolvimento de
sementes modificadas geneticamente, e ainda são financiados indiretamente
pelos pequenos produtores via instituições financeiras estatais, esses territórios
garantem as condições concretas da reprodução do capital mesmo em tempos
de crise mediante a remuneração miserável dos que ainda conseguem
trabalho.

O caminho percorrido pela indústria calçadista instalada no território
estudado tem como objetivo a busca pelo lucro e como resultado um rastro de
destruição bastante diversificado que fica como herança para os trabalhadores,
que se configuram na forma de desemprego, pobreza, mutilações e ações
trabalhistas que se acumularam, num primeiro momento na região sul do país,
logo depois no município de Itapetinga Bahia e atualmente no território do
agreste central sergipano.

O exército de trabalhadores desempregados expulsos do campo
pelo avanço do capital agrário, que se deslocou para as cidades em busca de
formas de sobrevivência, faz com que ainda hoje a teoria do exército de mão
de obra de reserva, formulada por Marx no século 19 esteja absolutamente
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validada quanto ao seu valor teórico, entretanto, é preciso entender que em
face do desemprego estrutural esse exército de reserva passa a ter uma
condição permanente de desemprego, uma vez que os postos de trabalho
relativos a essa demanda jamais oferecerão oportunidade de trabalho para
esse volume de trabalhadores, o que acaba transformando esse exército na
atual fase de desenvolvimento do modo de produção capitalista em um exército
permanente de desempregados (Marx, 2005).

O trabalhador da indústria calçadista instalada no território do
agreste central sergipano tem as suas condições de vida reduzidas ao mínimo
necessário à simples reprodução da sua força de trabalho. É geralmente um
trabalhador expulso do campo pelo avanço da produção mecanizada e que
agora se vê obrigado a se assalariar vendendo sua força de trabalho ao
capitalista industrial urbano, esse trabalhador se deslocou para a cidade em
busca de formas de sobrevivência, uma vez que a territorialização do capital
tornou impossível a sua condição de existência.

A marcha forçada da força dos trabalhadores do campo em direção
as cidades, além de causar uma transformação na dinâmica da especulação do
solo urbano, coloca o trabalhador numa situação ainda mais degradante por ter
que buscar os espaços menos assistidos pelas políticas estruturais do Estado,
tendo que se instalar na maioria das vezes nas periferias desassistidas das
cidades. Esse êxodo aliado ao desemprego estrutural cria as enormes
contingências do exército permanente de desempregados, que será um grande
colaborador do capital à medida que atuam diretamente no rebaixamento dos
valores pagos pela venda da força de trabalho.

Os valores pagos pelo capitalista aos trabalhadores pela força de
trabalho vendida seguem os limites extremos que atendem as condições
mínimas de reprodução da força de trabalho, entretanto, foi observado em
algumas realidades a participação do estado através do SENAI, atuando no
rebaixamento ainda maior desse limite de remuneração através dos seus
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cursos de qualificação que “escravizam” os trabalhadores em jornadas de
trabalho de dez horas diárias em troca de valores remunerativos que não
atendem nem mesmo as condições mínimas de reprodução da força de
trabalho.

Esse novo contexto que faz emergir na região estudada novos tipos
de trabalhadores, que além de redefinir o mercado de trabalho provoca
profundas mudanças para os trabalhadores dessa região.

Diante do momento que se apresenta no horizonte do tempo
histórico, para o qual os apologistas do sistema fazem a afirmativa de que “não
há alternativas” representados nos limites exíguos do sistema produtor de
mercadorias, as expectativas do embate que se colocam na ordem dos
desafios históricos estão polarizadas entre trabalhadores e capitalistas, assim,
para os trabalhadores, a sua condição de reprodução material estará definida
diante do atendimento da sua condição material de existência que se coloca
com a satisfação das necessidades humanas.

As condições gerais do trabalhador são condições miseráveis, onde
o que mantém o trabalhador subordinado ao capital é a relação contraditória
que se estabelece entre separação dos meios de produção e a necessidade
dialética de reprodução da sua condição material de existência. Para o capital
então é imperativo que os territórios de apropriação sejam criados, nesses
territórios o que conseguimos identificar é o completo processo de degradação
do trabalhador como principal selo do progresso capitalista.

Assim, entendemos ser a classe trabalhadora o sujeito histórico que
carrega o desafio e o fardo de operar as transformações de uma alternativa
hegemônica que por não depender do objeto que nega não se deixe atingir
pela ordem existente, para isso o socialismo se apresenta então como
condição de superação dos limites históricos criados pela própria natureza
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contraditória do capital, necessariamente a afirmação da alternativa socialista
como perspectiva deve ser colocada pelos trabalhadores como bandeira de
luta, onde somente esse tem a condição de realizá-la.

127

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista

5 - REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Ricardo. O futuro das regiões rurais. Porto Alegre, RS:
Editora da UFRGS, 2003.

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a
negação do trabalho; São Paulo, SP: Boitempo, 1991.

___________________ O avesso do trabalho; São Paulo, SP: Expressão
popular, 2004.

___________________ Adeus ao trabalho: Ensaio sobre as metamorfoses
e a centralidade do mundo do trabalho; 10º Ed. Campinas, SP: Cortez
editora, 2005a.

___________________ O caracol e sua concha: Ensaios sobre a nova
morfologia do trabalho; São Paulo, SP: Boitempo, 2005b.
ANTUNES, RICARDO e GIOVANNI ALVES, “As mutações no mundo do
trabalho na era da mundialização do capital”; in Educ. Soc., Campinas, vol.
25, n. 87, p. 335-351, maio/ago. 2004; - http://www.cedes.unicamp.br
BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB: Anuário estatístico de crédito rural.
Disponível em http://www.bcb.gov.br/?RELRURAL. Acesso em março de 2010.

CASTRO, Iná Elias. Geografia e política; território, escalas de ação e
instituições; Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2005.

CHESNAIS, François. A mundialização do capital; tradução de Silvana Finzi
Foá; São Paulo, SP: Xamã editora; 1996.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE
SERGIPE
–
CODISE:
Territórios
sergipanos.
Disponível
em
http://www.codise.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=32.
Acesso
em
março de 2010.

128

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista
CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. Jovens andarilhos no curto ciclo do capital,
in Revista OKARA: Geografia em debate, João Pessoa, PB:
DGEOC/CCEN/UFPB v.1, n.1, p. 1-p 77-100, 2007; – http://www.okara.ufpb.br

DANTAS, Gilson. Estados Unidos, Militarismo e economia da Destruição
(Belicismo Norte-Americano e crise do Capitalismo Contemporâneo); Rio
de Janeiro, RJ: Editora Achiamé, 2007.

GRABOIS, José. Reflexões sobre a geografia agrária: uma trajetória; São
Paulo, SP: casa amarela e paz e terra, 2004.

GUTIERREZ. Alberto Anaia. teses sobre a crise do capitalismo,
Comunicação apresentada no VIII Seminário “Os partidos políticos e uma nova
sociedade”, promovido pelo Partido do Trabalho, realizado na Cidade do
México, 5-7 de Março de 2004. Tradução de Carlos Coutinho in:
http://resistir.info/mexico/anaya_8_seminario_mar04_port.html#asterisco em 02
de março de 2010 às 12:36.

HARVEY, David. Notas hacia uma teoria Del Desarrollo Geográfico
Desigual. (Edición, presentación y comentários de Vicente Di Cione),
traducción: Juan Villasante y Lisa Di Cione. In GeoBaireS. Cuadernos de
Geografia (Apuntes de geografia y ciências sociales. Mayo de 2007. Site:
http://www.geobaires.geoamerica.or
_______________. “Condição pós-moderna”; Tradução de Adail Ubirajara
Sobral e Maria Stela Gonçalves. - São Paulo, SP: Edições Loyola, 1993.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE: Cidades.
Disponível em http://www.ibge.com.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em
fevereiro de 2010.

LÊNIN, Vladimir Illitch Ulianov. O desenvolvimento do capitalismo na
Rússia. São Paulo, SP: Abril cultural, 1982.

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos; tradução de Artur Morão;
Lisboa - Portugal: Editora Edições 70, LTDA; 1964.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política; tradução de Reginaldo
Sant’ Anna; Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira; 2005.
129

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista

MARCELINO, Paula Regina Pereira. A logística da precarização:
terceirização do trabalho na Honda do Brasil; São Paulo, SP: Editora
Expressão popular LTDA, 2004.

MÉSZÀROS, István. Para além do capital; tradução de Paulo César
Castanheira e Sérgio Lessa; São Paulo, SP: Boitempo, 2002.

____________ O desafio e o fardo do tempo histórico; tradução de Ana
Cotrim e Vera Cotrim. – São Paulo, SP: Boitempo Editorial, 2007.

____________ “O século XXI socialismo ou barbárie?”; tradução de Paulo
César Castanheira. - São Paulo, SP: Boitempo Editorial, 2003.

MENEZES, Sócrates de Oliveira. De “supérfluos” a sujeitos históricos na
contramão do capital: a geografia do (dês)trabalho. Dissertação
apresentada ao núcleo de pós-graduação em Geografia da Universidade
Federal de Sergipe –NPGEO/UFS- para obtenção do título de mestre. São
Cristóvão, 2007.

MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e história no Brasil; São Paulo,
SP: Hucitec, 2002.

NAVARRO, Vera Lucia. Trabalho e trabalhadores do calçado; São Paulo,
SP: Expressão popular, 2006.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Geografia Agrária: Perspectivas no início
do século XXI, in O Campo no Século XXI: território de vida e de construção
da justiça social; orgs: Ariovaldo Umbelino de Oliveira e Marta Inez Medeiros
Marques, São Paulo, SP: Editora Casa Amarela e Editora Paz e Terra, 2004
pgs.29-70.

_____________ Agricultura brasileira transformações recentes, in
Geografia do Brasil; orgs: Jurandyr L. Sanches Ross, São Paulo, SP: Editora
da Universidade de São Paulo, 2005.

130

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista
_____________
1988.

“Boletim paulista de geografia”. São Paulo, SP: AGB,

OLIVEIRA, Ana Maria Soares. A reestruturação produtiva do capital na
agroindústria canavieira paulista e os desdobramentos para o trabalho, in
revista geografia e trabalho no século XXI, orgs: Antonio Thomaz Junior,
Presidente Prudente, SP: Editora Centelha – CEGeT, 2004.

SANTOS, Milton. POR UMA GEOGRAFIA NOVA; São Paulo, SP: Editora da
Universidade de São Paulo, 2004.

____________Território, territórios. Ensaios sobre
territorial. Rio de Janeiro, RJ: Editora Lamparina, 2006.

o

ordenamento

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO
–
SAGRI:
Estrutura
fundiária.
Disponível
em
http://www.sagri.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=33.
Acesso
em
fevereiro de 2010.

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DO TURISMO – SEDETEC: Desenvolvimento
econômico.
Disponível
em
http://www.sedetec.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=76. Acesso
em
março de 2010.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO HABITAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO URBANO – SEPLAN: Publicações. Disponível em
http://www.seplan.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=91.
Acesso
em
março de 2010.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS: conquista e região. Disponível em
http://www.bancarios.com.br/novo/index.php?option=com_content&view=article
&id=457:azaleia-condicoes-desumanas&catid=44:o-piquete&Itemid=109.
Acesso em março de 2010.

SMITH, Neil. Desenvolvimento Desigual: Natureza, Capital e a Produção de
Espaço. Tradução: Eduardo de Almeida Navarro. Rio de Janeiro, RJ: Editora
Bertrand Brasil, 1988.

131

As engrenagens do capital no Território do Agreste Central Sergipano: o canto
da sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista

SOUZA, Marcelo Lopes. O território: sobre espaço e poder, autonomia e
desenvolvimento, in Geografia: Conceitos e Temas, Rio de Janeiro, RJ:
Bertrand Brasil, 1995.

_____________________. “A Prisão e a Ágora: Reflexões em Torno da
Democratização do Planejamento e da Gestão das Cidades”, Rio de
Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2006.

THOMAZ, Antônio. A (des)ordem societária e territorial do trabalho; São
Paulo, SP: Casa amarela e Paz e terra, 2004.

http://www.youtube.com/watch?v=c3ufBlkQN2s. Acesso em março de 2010

132

