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1. Introdução 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e analisar os níveis de mudanças no 

espaço agrário, a partir da implementação de políticas públicas que vêm sendo aplicadas 

desde os anos de 1990 como promotoras da permanência do jovem no espaço rural2. 

Interessa sobremodo a modalidade “PRONAF Jovens Rural”, os indicadores de 

desempenho para o atendimento à agricultura familiar, e sua relação com a demanda do 

“PRONAF Infra-estrutura e serviços”. 

Sabendo-se que a mobilidade do trabalho tem sido condição necessária para a 

acumulação do capital; que o trabalho revela-se subordinado às suas exigências, e que a 

tendência do capital em subjugar todas as esferas é condição fundamental para a sua 

valorização, procura-se observar as contradições que emergem dessa condição e se o 

fundamento político econômico que estrutura a proposta/ação da política pública “PRONAF 

Jovens Rural” constitui forma de inclusão ou se está aprofundando a exclusão social e a 

concentração de rendas. 

Parte-se do princípio de que com a mundialização do capital e a nova Geopolítica 

Mundial do Fim do Século XX as Políticas Públicas se inscrevem no campo, na sua maioria 

mascarando a divisão social e territorial do trabalho. Com a volatilização do capital o tempo 

de permanência do migrante reduz significativamente nos locais que se deslocam. 

O processo de acumulação capitalista altera as formas de organização da produção 

e consequentemente as relações de trabalho, tornando o trabalhador disponível para 

atender as necessidades da dinâmica de expansão ou reprodução capitalista. Nesta 

trajetória, procura-se verificar se os novos paradigmas da modernização tecnológica estão 

interferindo na regulação do espaço através das relações de trabalho, tendo como 

perspectiva uma nova reestruturação produtiva. 

                                                 
1 Departamento de Geografia, Universidade Federal de Sergipe. 
aluz@infonet.com.br 
2 Desde o fim dos anos oitenta não têm sido registrados dados sobre a migração sergipana, interna e 
externa via campo/cidade. Tem sido propósito, embora com forte limite financeiro, o levantamento de 
dados que subsidiem uma análise sobre a situação dos jovens no campo.    
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Trata-se de uma pesquisa que faz parte de um conjunto de estudos e trabalhos 

empíricos acumulados durante os anos de 2000-20043 centrada na análise crítica reflexiva 

da trajetória migratória que bisavós, avós, pais e filhos jovens têm enfrentado sob o signo do 

vôo da Asa Branca. O aprofundamento crítico, consolidado na preocupação da práxis, tem 

permitido trazer discussões diferenciadas de um real que aponta novas insurgências do uso 

do lugar. 

Dissertações de mestrado já defendidas de SILVA (2003), LEITE (2004); ou 

dissertação e tese em andamento4, em que pesam as discussões sobre a espacialização 

das Associações no espaço rural como: GOMES (2003-2005), LISBOA (2003-2006), ou 

sobremodo pesquisa realizada por CONCEIÇÃO e KOLMING (2001), têm viabilizado 

significativos avanços. Entretanto, a ausência de dados estatísticos sobre Migrações em 

Sergipe, a partir principalmente dos anos oitenta, é ponto de estrangulamento para a 

cristalização dos resultados. Espera-se que o olhar sobre as políticas públicas, nos 

diferentes espaços/tempos do poder, permita identificar e garantir o elo de sedimentação da 

leitura da “inclusão” ou “exclusão” dos jovens no espaço rural a partir das relações que se 

circunscrevem no Estado de Sergipe/ Brasil. 

2. A trajetória da ação do Estado na formulação de Políticas Públicas 

Entre os anos 30 e início dos 80, no século XX, o Estado atuou como formulador e 

executor de políticas públicas de forma decisiva na implementação do modelo de 

crescimento da estrutura produtiva industrial e agrícola copiando o modelo da estrutura dos 

países centrais. Até finais dos anos setenta, o Estado brasileiro promoveu mudanças para 

atender as exigências do novo modelo de desenvolvimento. Dentre as mudanças propostas, 

encontrava-se o objetivo de implementar políticas e programas direcionados para o 

desenvolvimento regional. Com esta finalidade, o governo direcionou uma série de medidas 

a fim de instalar o modelo de modernização agrícola no campo. 

Tratava-se de criar projetos voltados para a instalação e expansão da agroindústria 

nas áreas rurais, através do discurso do fortalecimento da agricultura familiar. Permitiu-se o 

acesso a terra para agricultores sem terra, com uma política de garantia de subsídios, 

assistência técnica e de crédito direcionada para a produção do mercado capitalista. 

                                                 
3 Na realidade desde o início de 1990 venho acumulando estudos reflexivos sobre esta temática, que 
se consolidou a partir da minha dissertação de mestrado: A Questão Camponesa: O Olhar sob o Signo 
Dialético, ao observar a presença e ausência do jovem no campo. Seus conflitos que se estabelecem 
na trama do querer e não poder permanecer na terra como condição humana de existência. 
4 A dissertação de Rita GOMES está prevista para ser defendida em abril de 2005 e tem como 
propósito a analise das perspectivas da agricultura familiar no processo de espacialização da ação das 
Associações Comunitárias de Produtores Rurais no município de Malhador/SE. Quanto a tese de 
Doutorado de Josefa Bispo LISBOA objetiva analisar as políticas de desenvolvimento regional e a 
gestão do território. 
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O projeto industrializante importado “[ ... ] mantinha intocada a estrutura do poder no 

campo e garantia mecanismos de valorização especulativa dos capitais” (DELGADO, 2001, 

p, 31) favorecendo o setor agroindustrial em detrimento da manutenção da unidade de 

produção familiar camponesa, como, seja: subsidiando investimentos; criando mercados; 

controlando os preços dos alimentos via redução de salários. 

O modelo de industrialização por substituição de importações penalizou 

principalmente os pequenos produtores e os trabalhadores rurais, privilegiando as elites 

agrárias via políticas de subsídios: créditos, importações, isenções de impostos, etc. 

O Governo brasileiro anunciou a execução de uma política de integração nacional 

através do I, II e III Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Sendo que o III PND (1980-

1985) do então Presidente Figueiredo colocava como prioridade o desenvolvimento regional 

do Nordeste, priorizando a agricultura através de Programas Especiais. As estratégias de 

regionalização, sob a direção do Estado tinham como propósito, como anunciava, a 

institucionalização de macro-regiões a fim de neutralizar as oligarquias regionais e organizar 

as bases para a modernização, via instalação de pólos de crescimento para organizar o 

território através de interligações de circuitos nacionais e internacionais de fluxos financeiros 

e de mercadorias. 

O Estado assumiu o papel de gestor e promotor, implementando políticas agrícolas 

inscritas às novas formas de expansão capitalista no auge da financeirização da economia, 

via o compromisso da dívida externa. Entre 1978 e 1983, “a dívida externa bruta de médio e 

de longo prazo aumentou 87% e as reservas internacionais reduziram 66% (DELGADO, 

2001, p. 34/35)”. O acúmulo da dívida conduziu para uma política econômica recessiva, 

forçando o aumento da exportação de produtos manufaturados nas importações. 

Nos anos 80 e final dos anos 90, período conhecido como “fase de perda de 

regulação” na intervenção decrescente do Estado na política de concessão de credito de 

investimento, “o crédito rural, que tinha sido o ponto fulcral da modernização e o fio condutor 

das políticas para o campo perdeu a sua densidade” (BELICK e PAULILLO, 2001, p. 98), 

sendo substituído por novas formas organizacionais privadas de financiamentos, de acordo 

com os interesses particulares de setores e grupos não agrários vinculados aos segmentos 

financeiro e industrial. 

Em meados dos anos noventa, conforme Schneider (SCHNEIDER, 2004) a 

expressão agricultura familiar surge no contexto brasileiro, como uma nova categoria-

síntese dos movimentos sociais no meio rural, especialmente na região Centro-Sul, 

capitaneados pelo sindicalismo rural ligado a CONTAG, em decorrência dos desafios que o 

sindicalismo rural enfrentava nesta época, tais como: os impactos da abertura comercial, a 
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falta de crédito agrícola e a queda dos preços dos principais produtos agrícolas de 

exportação. 

O Estado passa a assumir o exercício de políticas de gestão social para o espaço 

rural no Governo Itamar Franco, por promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo 

criado em 1994 o PROVAP – Programa de Valorização da Pequena Produção Rural. Com 

uma política transitória passa a estabelecer o financiamento a partir de definições de 

categorias de produtores rurais, através de recursos do BNDES. O PROVAP foi o embrião 

para a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

em 1996, designado para o atendimento dos “agricultores familiares”, categoria que passa a 

inserir diferentes produtores5, principalmente os da região sul do Brasil, com a finalidade de 

“prover crédito agrícola e apoio institucional às categorias de pequenos produtores rurais 

que vinham sendo alijados das políticas públicas ao longo da década de 1980 e 

encontravam sérias dificuldades de se manter na atividade”. A partir do surgimento do 

PRONAF, o sindicalismo rural brasileiro, sobretudo os localizados nas regiões Sul e 

Nordeste, passaram a reforçar a defesa de propostas do compromisso do Estado com a 

implementação de políticas públicas diferenciadas (juros menores, apoio institucional, etc) 

para a agricultura familiar. 

As modalidades de financiamentos do PRONAF consistem em prover crédito 

agrícola e apoio institucional aos pequenos proprietários rurais excluídos das políticas 

públicas. Para este ano de 2004, o financiamento está direcionado para atividades de 

demandas abrangentes do agronegócio, relativas: a) produção; b) infra-estrutura e serviços 

municipais; c) capacitação e profissionalização; d) pesquisa e extensão. 

Segundo o PRONAF, caracteriza-se como pequeno agricultor familiar: 

- O que detém ou explora área de 04 a 06 módulos, e possui 80% da renda familiar 

voltada para atividades da agropecuária. 

- Ser proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário. 

- Deve haver exclusividade no uso de mão de obra familiar, sendo permitida a 

contratação de dois trabalhadores permanentes. 

- Residir no imóvel rural ou próximo. 

- Possuir ou estar próximo de uma renda bruta anual familiar de R$ 60.000,00 

2.1 PRONAF: condição de permanência na terra? 

                                                 
5 É interessante observar que a abrangência da dimensão da categoria permite o atendimento de 
agricultores familiares que possuam renda bruta familiar de até R$ 60.000,00.  
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A implantação do PRONAF, e sobremodo a instalação dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural (CMDRS) que reorientam políticas públicas voltadas para a 

realidade local, a partir das aspirações e experiências dos agricultores familiares, 

respeitando as diversidades sociais e regionais, são formas decantadas principalmente 

pelos articuladores orgânicos dos últimos dez anos de Governo (FHC e Lula), como 

condição fundamental para a constituição dos espaços institucionais de participação efetiva 

em diversas esferas da vida social. Assim, contrapondo-se aos esquemas tutelares e ao 

aparato burocrático de forte centralização em que se estruturaram as políticas públicas 

setoriais, durante os governos militares no período da modernização conservadora da 

agricultura brasileira. 

O período do Governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela indicação de 

implementação de Políticas Públicas que se instalam no campo com o objetivo de promover 

a fixação da população na área rural, principalmente dos jovens. Várias foram as Políticas 

neste propósito de inserção do jovem na economia de mercado de consumo e de produção. 

A partir de 1997 o PRONAF passa a operar em todo o território nacional ampliando 

inclusive as fontes de financiamentos, que deveriam adequar gestão de políticas públicas a 

realidade rural. Seu objetivo seria o de viabilizar uma infra-estrutura e serviços básicos para 

criação de alternativas que promovessem a melhoria de desempenho produtivo, elevação 

do nível profissional, melhoria da capacitação dos agricultores pelo acesso aos novos 

padrões tecnológicos e de gestão social, estimulando o acesso ao mercado de insumos e 

produtos. 

O PRONAF vem passando por diversas alterações no atual governo Lula da Silva. 

Desde 1999 deixou de fazer parte do Ministério da Agricultura e passou a estar diretamente 

ligada a Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT). 

A linha de crédito deixa de estar direcionada pela unidade de referência municipal, e 

passa a estar associada à categoria de “desenvolvimento territorial”. Conforme a proposta, a 

instância municipal é insuficiente para responder ao estímulo de uma proposta de 

desenvolvimento, por estar inclusive na maior parte das vezes situada isoladamente, o que 

dificulta a gestão. Neste propósito: 

“a nova secretaria passou a atuar com base na idéia de territórios, 

entendendo-se os territórios rurais como um espaço físico, 

geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por 

critérios multidimensionais que se relaciona interna e externamente por 

meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 

elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial 

(MDA/SDT/Condraf, 2003).” 

 3552 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Os novos discursos se pautam na crítica da trajetória assumida pelos Programas de 

Desenvolvimento Rural Integrados – PDRI´s. O olhar que se lança não tem como mérito à 

crítica as contradições que implica o caráter estrutural do desenvolvimento desigual no 

capitalismo, mas, na estrutura da gestão, no que se relaciona aos problemas emanados da 

política do meio ambiente. Neste sentido o Programa, segundo os planejadores do Governo, 

teria errado em assumir um modelo que priorizou o interesse financeiro em detrimento do 

ecológico, sem preocupar-se com a preservação dos recursos naturais renováveis e o 

equilíbrio dos ecossistemas. Ao se colocar a questão das desigualdades sociais econômicas 

no plano da dimensão da política e da ética, os debates dos intelectuais orgânicos ao plano 

governamental passam a serem desenvolvidos na leitura da valorização do espaço rural a 

partir do desenvolvimento sustentável. 

Recentemente as discussões estão sendo pautadas na afirmativa de que em 

algumas regiões do país, no espaço rural, a agricultura como atividade produtiva tem 

diminuído sua importância na geração de emprego e ocupação. A dinâmica da própria 

agricultura vem sendo condicionada e determinada por outras atividades econômicas e 

produtivas denominadas pluriatividade, não necessariamente ligadas à agricultura e ao 

cultivo da terra, e cada vez menos executadas dentro da unidade de produção. A 

pluriatividade passou a ser vista, por um grupo de teóricos, como uma estratégia de 

reprodução social e econômica das famílias rurais. Segundo Graziano da Silva (SILVA, 

2001) a criação de empregos não-agrícolas nas zonas rurais seria a única saída possível 

de, ao mesmo tempo, reter a população rural pobre no campo e elevar o nível de renda 

desta população. Embora Alentejano (ALENTEJANO, 1999) concorde com Graziano da 

Silva na questão da retenção e aumento da renda do camponês, discorda que a 

pluriatividade seja a única saída de sobrevivência no campo. Para Alentejano, no Brasil, 

existem muitas regiões com grande potencial de produção agrícola, precisando apenas de 

uma política voltada para a agricultura familiar. 

A preocupação do Governo Federal na implementação de uma política de 

desenvolvimento territorial sustentável compreende, segundo este, “a construção de 

espaços dinâmicos para ações locais, determinadas pela descentralização das políticas 

públicas e pela participação social”, via uma série de medidas de agregação de valor. 

O atual “Plano Nacional de Reforma Agrária” do Governo Federal tem como 

compromisso fazer do meio rural um espaço de paz, produção e qualidade de vida, através 

de ações direcionadas à promoção da igualdade no respeito da diferença, frente à 

diversidade social e cultural da população e as especificidades vinculadas às relações de 

gênero, geração, raça e etnia. O princípio do Plano fundamenta-se na inclusão na economia 

agrária, pelo crescimento da renda familiar, do emprego, da produção, a adoção, e 

instalação de um novo modelo de reforma agrária. 
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Conforme proposta do Plano é objetivo central contribuir pela “superação da 

desigualdade e da exclusão social de parte significativa da população rural.” (PNRA, 2003, 

p. 04). Propõe-se o atual Governo Federal, através dos seus Ministérios, ações em três 

dimensões: Articuladoras; Macroeconômicas; Setoriais. Dessa forma é objetivo articular com 

a Sociedade com a finalidade máxima do apoio ao Programa FOMEZERO, através do 

slogan da necessidade de um setor agropecuário que tenha maior agressividade comercial, 

visando na dimensão Macroeconômica: •Reformas estruturais e Setoriais através de: 

•Seguro Rural; •Biocombustíveis; •Venda de Certificados de Seqüestro de Carbono; • 

Agregação de Valor; •Programa Primeiro Emprego-Residência e •Logística e Infra-estrutura, 

e Setoriais •Renda Mínima. 

Pode-se constatar que as Políticas Públicas vêm sendo apresentadas, 

implementadas e projetadas com o objetivo da inclusão do homem do campo nas atividades 

econômicas e produtivas, da desconcentração territorial, e da conseqüente redução da 

mobilidade do trabalho, principalmente do jovem. Neste sentido procura-se observar as 

contradições que emergem dessa condição, se essas constituem formas de inclusão na 

terra6 ou se estão aprofundando a exclusão social e a concentração de rendas. 

3. Mobilidade do trabalho: permanência ou fim !? 

A reestruturação da economia brasileira a partir de 1930 se estabeleceu na 

passagem da hegemonia agrário-exportadora para a estrutura produtiva de base urbano-

industrial, o que significou uma forte alteração na produção via um novo modo de 

acumulação capitalista. “O Estado intervém para destruir o modo de acumulação para o qual 

a economia se inclinava naturalmente, criando e recriando as condições do novo modo de 

acumulação”, via transferência de recursos e ganhos para a empresa industrial, no sentido 

de fazer da empresa capitalista industrial, o centro do sistema, a unidade mais rentável da 

economia (OLIVEIRA, 2003, p, 41). 

Submetida aos interesses do capital industrial, a economia agrária se manteve como 

provedora, condição básica para a acumulação capitalista. É importante observar que não 

houve ruptura de classe no poder político e administrativo, permanecendo nesses tempos 

“modernos” na lógica dos Saquaremas7, no qual o passado aparece como principal forjador 

da construção da ordem do presente moderno. O “pacto estrutural” não exclui as classes 

                                                 
6 Compreende-se formas de inclusão na terra, o direito da garantia da permanência da unidade de 
produção familiar como produtora de riqueza, e não como riqueza de produção para a reprodução 
ampliada do capital, logo a produção deve estar direcionada ao valor de uso e não ao valor da troca. 
Deve-se cuidar em estabelecer uma crítica radical ao discurso da inclusão como garantia de qualidade 
de vida, desde que a divisão social e territorial do trabalho passa a ser submetida ao controle perverso 
do capital. 
No agronegócio a inclusão pode significar a sua exclusão de direito de posse e propriedade da terra. 
7 Refiro-me a análise apresentada por Ilmar Roholoff de Mattos. O Tempo Saquarema. 
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dos proprietários rurais nem da estrutura do poder, nem também dos ganhos da expansão 

dos sistemas. Ao Estado coube construir o alicerce da estrutura de manutenção do 

monopólio da terra, da transformação da renda da terra em renda capitalizada, pela sujeição 

do trabalho camponês ao capital, conciliando o contraditório, ou seja, o latifundiário ao 

capitalista. 

A concentração fundiária, a transformação da terra em reserva de valor, e, nas 

últimas décadas do século XX, a modernização agrícola, via desenvolvimento tecnológico 

foram condições permanentes para a expulsão dos migrantes. 

Na especificidade do Nordeste a migração tem sido marcada pelo caráter sazonal, 

com a presença em grande maioria de jovens que se deslocam às grandes cidades para 

venderem temporariamente sua força de trabalho, na perspectiva do retorno, do qual é cada 

vez menos fixo e possível, sua ascendente possibilidade de volta. Não pelo desejo do 

retorno ao campo, onde é cada vez menor a possibilidade do trabalho na terra, mas por está 

submetido ao domínio do capital. O migrante temporário não migra pelo desejo de mudar, 

mas por ser a única alternativa de sobrevivência no mercado consumidor. A relação campo-

cidade é mediada pelo tempo do capital, no ritmo crescente ou decrescente da demanda 

internacional via a “acumulação primitiva”. A modernização tecnológica está interferindo na 

regulação do espaço através das relações de trabalho tendo como perspectiva uma nova 

reestruturação produtiva. 

O tempo da inclusão do excluído está ficando cada vez mais longo (MARTINS, 

2002), mas contraditoriamente é preciso a garantia cada vez mais da reprodução ampliada 

do capital, logo a velocidade do consumo deve ser mais rápida. Para o capital a condição de 

consumidor, de força de trabalho, portanto sua inclusão, não importando o quanto de 

perversa, degradante ela possa representar. É a condição de consumidor que importa. Na 

sociedade capitalista tudo tende a ser reduzido a mercadoria, todos devem se tornar 

consumidores, não há como sobreviver sem se tornar consumidores (MARTINS, 2002). 

A redefinição das relações trabalho-capital será consolidada no modelo 

concentracionista que se estabelece na “ampliação do exército industrial de reserva, ao 

aumento da taxa de exploração, às velocidades diferenciadas de crescimento de salários e 

produtividade que reforçaram a acumulação” (OLIVEIRA, 2003, p. 50). 

A manutenção do exército industrial de reserva direciona sobremodo a mobilidade 

intensiva do trabalho, campo-cidade para a formação do mercado. A cidade metrópole se 

constitui lugar de acumulação do capital, subordinando ao capital as forças produtivas 

provenientes do campo. 
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“O que faz o capitalismo ao desenraizar as pessoas, é transformá-las 

em proprietárias de uma única coisa: a sua força de trabalho. O 

desenraizamento do camponês não está simplesmente na sua expulsão 

da terra. É reduzi-lo à única coisa que interessa ao capitalismo, que é a 

condição de vendedor de sua força de trabalho” (MARTINS, 2002, p. 

121). 

As leituras apresentadas confirmam que a mobilidade do trabalho ainda tem sido 

condição necessária para a acumulação do capital, o trabalho revela-se subordinado às 

suas exigências. As cidades continuam atraindo cada vez mais a população das zonas 

rurais, seja pelo maior número de empregos que oferecem, seja pelo sistema de 

industrialização implantado, seja pelo setor de serviço que ocupa grande número da 

população ativa, seja ainda por serem sedes da maioria dos bens e serviços de que a 

população necessita. 

O migrante de forma geral, ainda hoje, está situado na faixa etária entre 18 a 30 

anos, a média de tempo de permanência no local de migração está entre 01 a 03 anos. No 

geral dirigem-se às áreas de oferta de trabalho nas atividades de comércio, da indústria e 

construção civil. Sendo ainda a área de maior atração, as cidades industriais de São Paulo, 

foco de geração da relação capital e trabalho. O pau de arara dá lugar a Topic e o ônibus de 

empresa oficial e regular que passam a ser o transporte de locomoção. 

“Enquanto o migrante de antigamente ainda podia sonhar com a volta 

para o lugar onde o seu cordão umbilical estava enterrado, o migrante 

flexibilizado pós-moderno assumiu o ‘any Thing goes e goes’ e ‘goes’ 

andando sem saber bem para onde.” (HEIDMAINN, 2003, p. 03). 

Em Sergipe, a partir da década de noventa, a população urbana duplicou em relação 

à população rural, constatando-se que centenas de jovens camponeses partem de vários 

municípios do sertão sergipano, de povoados, de sedes. O destino em sua grande maioria é 

para os estados de: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, como também para 

áreas vizinhas dos estados da Bahia e Alagoas, durante o período de safras como a da 

cana-de-açúcar, feijão, fumo, (período de safra), em média passam seis meses. Já na 

construção de obras e barragens o período de duração é de um ano. Ocorre, porém uma 

mobilidade mais volátil, uma espécie de vaivém, de uma sazonalidade que embora seja 

distante em sua maioria, não tem sido barreira para aqueles que anseiam por um trabalho. 

Continua freqüente o deslocamento de pessoas do campo para as cidades, sedes 

dos municípios, principalmente para a capital Aracaju, e centros considerados dinâmicos de 

Sergipe, dos quais se destacam: Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Itabaiana. 
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Na sua dissertação sobre a migração de retorno, em fins do século XX e início do 

XXI, Nelmires Ferreira da Silva (SILVA, 2003) afirma que o jovem migrante camponês, 

assim como o migrante de ontem, não perdeu a relação de afeto a terra. Contudo, o jovem 

migrante na sua maioria, embora mantenham de certa forma uma relação de afeto a terra, o 

seu retorno é marcado na breve perspectiva do voltar, a sua luta é por melhores salários. 

Conforme sua pesquisa, os jovens acreditam que seguir o caminho dos pais agricultores é 

engendrar numa vida ‘dura’ sem muita perspectiva. Preferem investir em fontes de renda, 

que não a terra, na compra de: moto-taxi, carro, moto, comércio, bar, oficina mecânica. Para 

eles, 

“Voltar à atividade camponesa é um aspecto marcante da carga 

subjetiva que pesa sobre o camponês. No seu projeto migratório, ele se 

sente na obrigação com sua terra de origem, ao mesmo tempo, que se 

encanta, com as novas possibilidades da terra de imigração. Ele está 

sempre dividido entre as chances de uma aposta no futuro, e as 

exigências do passado“ (SILVA, 2003, p. 112). 

E os que retornam para as áreas rurais não se sentem seguros em investir em atividades 

que não tem experiência, optando por investir em terra, criações diversas: gado, caprino, 

ovinos, suínos, mesmo sabendo que eles correm o risco de perder todo o dinheiro aplicado. 

“O que a sociedade capitalista propõe hoje aos chamados excluídos 

está nas formas crescentemente perversas de inclusão na degradação 

da pessoa e na desvalorização do trabalho como meio de inserção 

digna na sociedade” (MARTINS, 2002, p. 124). 

Os migrantes que chegam as grandes cidades na maioria das vezes não são 

absorvidos pelo sistema urbano, e quando absorvidos pelo mercado de trabalho se vinculam 

ao setor da construção civil e de serviços com baixos salários, agravando assim os 

problemas já existentes. A instabilidade do habitar diante do crescente desemprego provoca 

situações conflituosas, intensificando a marginalidade e a criminalidade, o que se constata é 

que, a migração temporária é a mais perversa forma de mobilidade do trabalho. 

4. REFLEXÕES FINAIS 

Nessa dimensão, afirmar que a nova reestruturação da divisão social e territorial do 

trabalho, cristalizada no modelo da flexibilização do regime de acumulação toyotista, 

significa a perda da identidade da terra como referencial de Ser camponês, compreende 

uma leitura que se limita às representações. 

 Para Silva, o modelo flexível da divisão social e territorial do trabalho, 
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 “tem conduzido o jovem rural a um constante perigrinar, colocando-se a 

disposição do capital, não importando a distância, o importante é buscar 

trabalho, não se importando em perder a condição de ser camponês, para ser 

mercadoria” (SILVA, 2003, p.153). 

Vítimas da migração como aponta Martins (MARTINS, 2002). Migram 

temporariamente para ganhar algum dinheiro, sujeitando-se a qualquer condição degradante 

e supressão de valores sociais e referências, na recusa parcial ou total do modo de vida 

camponês. 

A negação de querer ser camponês parece ser inquestionável, entretanto 

compreendida como totalidade da dinâmica da unidade contraditória da relação capital-

trabalho, a perspectiva da aceitação de sujeito sujeitado ao capital, na condição de ser 

mercadoria, tem como significante um ideal hipostasiado, onde se lê a condição de 

supressão de um pelo outro, como única possibilidade de sobrevivência. Fica explícita a 

fetichização da submissão desumanizadora da cega determinação da força opressora do 

dinheiro como condição de existência. Portanto, enfatizar um lado significa anular o outro, 

logo não se trata de uma preferência pela escolha livre. 
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