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RESUMO 

 

Esta Tese estudou a migração de jovens do campo do município de Irará (BA), para centros 

urbanos do Brasil, enquanto processo que se desenvolve no movimento contraditório da questão 

agrária, implicando nas estratégias de reprodução do espaço rural. Portanto, a migração é 

atributo da questão agrária que expressa as conflitualidades na trama das relações sociais no 

espaço rural do município, as quais atuam no sentido de enfraquecer as possibilidades de acesso 

à propriedade da terra para o trabalho familiar e a reprodução social dos jovens no campo. Desse 

modo, ela se manifesta como estratégia de reprodução social do/a jovem migrante do campo na 

cidade, permitindo também a reprodução de parcela da família que permanece no campo. Sendo 

assim, o objetivo geral da Tese foi analisar na produção do espaço rural do município de Irará, 

as relações sociais e políticas que se expressam na questão agrária e seus rebatimentos para 

os/as jovens do/no campo, os quais têm acionado a migração como estratégia de reprodução 

social. Assim, a pergunta central questiona as condições de reprodução social da juventude 

camponesa, no enfrentamento à questão agrária e na identificação do processo migratório 

enquanto uma expressão concreta das conflitualidades inerentes à produção do espaço rural do 

município de Irará. Neste sentido, se considerou a migração de jovens oriundos de famílias de 

pequenos agricultores de quatro comunidades rurais do município de Irará, para as cidades de 

São José e Florianópolis, no estado de Santa Catarina, enquanto processo pressionado pela 

problemática agrária, atuando diretamente sobre a realidade em que vivem essas famílias, 

produzindo relações mediadas por exploração e resistência. Para entender a realidade da 

migração dos jovens do campo, mediada pelos processos de trabalho e socialização na 

organização e produção do espaço rural, se recorreu aos pressupostos teórico-metodológicos do 

materialismo histórico-dialético. Com este aporte, buscou-se compreender a juventude do 

campo, na produção do espaço, nas conflitualidades da problemática agrária brasileira e no 

contexto dos desdobramentos da questão agrária, nas relações socioespaciais no espaço rural 

do município de Irará. Na continuidade, foi feito o levantamento de dados empíricos, sua 

sistematização e análise, que tratou das condições em que se encontram submetidos os jovens 

do/no campo, no município de Irará, explicitando no processo migratório desses jovens para a 

cidade, as múltiplas faces da questão agrária. Como conclusão, comprovou-se que a migração 

é processo socioespacial que revela as conflitualidades da questão agrária e desnuda a complexa 

realidade dos/as jovens do campo, na relação campo e cidade. Entretanto, na prática concreta 

dos distintos sujeitos que mediam a produção do espaço rural, no município de Irará, embora a 

migração se fizesse presente e validada em suas experiências comuns, a questão agrária e os 

problemas a ela referidos não aparecem explicitados e não fazem parte do seu rol de 

preocupações.  
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ABSTRACT 
 

This dissertation studied the migration of young people from the countryside of the municipality 

of Irará (BA) to urban areas in Brazil, as a process that develops in the contradictory movement 

of the agrarian issue, implying in the strategies of reproduction of the rural space. Therefore, 

migration is an attribute of the agrarian issue that expresses the conflicts in the fabric of social 

relations in the rural area of the municipality, which act to weaken the possibilities of access to 

land ownership for family work and social reproduction of young people in the field. In this 

way, it manifests itself as a strategy of social reproduction of the young migrant from the 

countryside in the city, also allowing the reproduction of a portion of the family that remains in 

the countryside. Thus, the general objective of the dissertation was to analyze the production of 

the rural area of the municipality of Irará, the social and political relations that are expressed in 

the agrarian issue and its refutations for the young people of the field, which have triggered the 

migration as a strategy of social reproduction. Thus, the central query questions the conditions 

of social reproduction of peasant youth, in confronting the agrarian issue and in the 

identification of the migratory process as a concrete expression of the conflicts inherent to the 

production of the rural space of the municipality of Irará. In this sense, it was considered the 

migration of young people from families of small farmers from four rural communities in the 

municipality of Irará, to the cities of São José and Florianópolis, in the state of Santa Catarina, 

as a process pressed by the agrarian problem, acting directly on the reality in which these 

families live, producing relations mediated by exploitation and resistance. In order to 

understand the reality of rural youth migration, mediated by the processes of work and 

socialization in the organization and production of rural space, the theoretical-methodological 

assumptions of historical-dialectical materialism were used. With this contribution, it was 

sought to understand the youth of the countryside, in the production of space, in the conflicts 

of the Brazilian agrarian problem and in the context of the unfolding of the agrarian issue, in 

socio-spatial relations in the rural space of the municipality of Irará. In the continuity, the 

empirical data was collected, systematized and analyzed, which dealt with the conditions in 

which young people from the countryside are submitted, in Irará, explaining the migratory 

process of these young people to the city, the multiple faces of the agrarian issue. As a 

conclusion, it was verified that migration is a socio-spatial process that reveals the conflicts of 

the agrarian issue and reveals the complex reality of the young people of the countryside, 

regarding the countryside and the city. However, in the concrete practice of the different 

subjects that measure the production of the rural space, in Irará, although the migration became 

present and validated in their common experiences, the agrarian issue and the problems referred 

to it are not explicit and are not part of their list of concerns.  
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RESUMEN 

 

Esta Tesis estudió la migración de jóvenes del campo del municipio de Irará (BA), a centros 

urbanos de Brasil, como proceso que se desarrolla en el movimiento contradictorio de la 

cuestión agraria, implicado en las estrategias de reproducción del espacio rural. Por lo tanto, la 

migración es atributo de la cuestión agraria que expresa los conflictos en la trama de las 

relaciones sociales en el espacio rural del municipio, las cuales actúan en el sentido de debilitar 

las posibilidades de acceso a la propiedad de la tierra para el trabajo familiar y la reproducción 

social de los jóvenes en el campo. De este modo, se manifiesta como estrategia de reproducción 

social del joven migrante del campo a la ciudad, permitiendo también la reproducción de 

parcela de la familia que permanece en el campo. Por lo tanto, el objetivo general de esta Tesis 

fue el analizar en la producción del espacio rural del municipio de Irará, las relaciones sociales 

y políticas que se expresan en la cuestión agraria y sus desventajas para los jóvenes en el campo, 

los cuales han accionado la migración como estrategia de reproducción social. Así, la pregunta 

central cuestiona las condiciones de reproducción social de la juventud campesina, en el 

enfrentamiento a la cuestión agraria y en la identificación del proceso migratorio como una 

expresión concreta de las contradicciones inherentes a la producción del espacio rural del 

municipio de Irará. En este sentido, se consideró la migración de jóvenes oriundos de familias 

de pequeños agricultores de cuatro comunidades rurales del municipio de Irará, para las 

ciudades de São José y Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, como proceso presionado 

por la problemática agraria, actuando directamente sobre la " realidad en que viven estas 

familias, produciendo relaciones mediadas por explotación y resistencia. Para entender la 

realidad de la migración de los jóvenes del campo, mediada por los procesos de trabajo y 

socialización en la organización y producción del espacio rural, se recurrió a los supuestos 

teórico-metodológicos del materialismo histórico-dialéctico. Con este aporte, se buscó 

comprender la juventud del campo, en la producción del espacio, en las conflictivas de la 

problemática agraria brasileña y en el contexto de los desdoblamientos de la cuestión agraria, 

en las relaciones socioespaciales en el espacio rural del municipio de Irará. Posteriormente, se 

hizo el levantamiento de datos empíricos, su sistematización y análisis, que trató de las 

condiciones en que se encuentran sometidos los jóvenes del / en el campo, en el municipio de 

Irará, explicitando en el proceso migratorio de esos jóvenes hacia la ciudad, las múltiples caras 

de la cuestión agraria. Como conclusión, se comprobó que la migración es un proceso 

socioespacial que revela las contradicciones de la cuestión agraria y desnuda la compleja 

realidad de los jóvenes del campo, en la relación campo y ciudad. Sin embargo, en la práctica 

concreta de los distintos sujetos que medían la producción del espacio rural, en el municipio de 

Irará, aunque la migración se hiciera presente y validada en sus experiencias comunes, la 

cuestión agraria y los problemas a ella referidos no aparecen explicitados y no forman parte de 

su rol de preocupaciones. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A TRAJETÓRIA MOTIVADORA DA DEMARCAÇÃO DA TEMÁTICA DA TESE 

 

A presente pesquisa tratou da questão agrária, seus nexos com a juventude do campo e 

implicações no processo da migração campo-cidade, cujo recorte empírico da pesquisa tratou 

de analisar a migração dos jovens oriundos de comunidades rurais do município de Irará (BA). 

A escala de análise procurou seguir o movimento da realidade da produção das relações 

socioespaciais no campo, na dimensão deste espaço particular – o município de Irará –, e em 

sua dinâmica diante da realidade do campo baiano e brasileiro em suas vinculações com a 

cidade. 

Desse modo, no domínio das motivações da referida pesquisa, houve um conjunto de 

experiências consideradas significativas na trajetória da demarcação da temática migração 

juvenil no contexto da questão agrária no município de Irará, Bahia. Um primeiro momento 

demarcador de motivações se manifestou a partir da minha participação na construção do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Irará (PMDSI), entre os anos de 2002 e 2003, 

quando atuei como mediadora em algumas atividades de produção de um diagnóstico 

participativo, com pequenos agricultores em comunidades rurais no município de Irará. 

No contexto do PMDSI, entre os anos 2005 e 2006, as implicações com o conteúdo do 

rural, estiveram relacionadas à implantação da Escola Família Agrícola dos Municípios 

Integrados da Região de Irará (EFAMI)1, uma escola formada pelos municípios de Irará, Água 

Fria, Pedrão, Ouriçangas, Coração de Maria e Santanópolis. Naquele momento, foi importante 

o debate sobre a formação de uma escola que contribuísse para fortalecer a dimensão agrícola 

nos municípios da região, a qual estava sendo pensada a partir das articulações estabelecidas 

entre sujeitos e grupos sociais populares representativos do campo, dentre estes, a juventude 

organizada no coletivo Juventude Participativa de Irará e governos municipais dessa região. 

Nesse contexto, também foi significativo perceber como determinados sujeitos 

representativos do poder político na escala dos governos municipais, se posicionavam 

reforçando negativas quanto às possibilidades de concretização da EFAMI. Não obstante a esse 

posicionamento, na perspectiva dos sujeitos e grupos sociais populares do campo, a EFAMI 

estava sendo entendida enquanto um estratégico instrumento propositor de ações voltadas ao 

 
1 Ressalta-se o papel estratégico da Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra (CEDITER) e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Irará (STRI), nos encaminhamentos para a criação dessa Escola. 
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desenvolvimento do espaço rural da região de Irará, tendo como parâmetro potencializar a 

formação dos jovens do campo, especialmente filhos dos pequenos agricultores, visando a 

melhoria e o fortalecimento da agricultura familiar regional2.  

Outro antecedente significativo para a motivação dessa Tese, ocorreu durante pesquisa 

de mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, Salvador, que realizei no período 2007-

2009. A pesquisa tratou das sociabilidades de estudantes da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) do Colégio Estadual Joaquim Inácio de Carvalho (CEJIC), no município de Irará (BA). 

Naquele estudo, os jovens do campo, filhos de pequenos agricultores, apresentaram uma 

tendência à migração para centros urbanos, especialmente Salvador. Com isso, abandonavam a 

escola sobretudo após as festas juninas, quando migravam para a cidade, retornando à 

comunidade e escola, antes mesmo do final do ano letivo.  

As experiências vivenciadas na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, 

na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, Serrinha e em outros espaços, desde 

o ano de 2010, quando assumi a condição de professora desta Universidade, foram 

determinantes na ampliação do olhar sobre a realidade do espaço agrário, sobretudo do estado 

da Bahia. Essas experiências possibilitaram aproximações, vivências e discussões voltadas aos 

problemas enfrentados no campo baiano, pelos camponeses, quilombolas, indígenas, 

pescadores e demais populações e grupos sociais do campo, os quais apresentam como 

centralidade a luta na terra, pela terra, e pelo direito de viver, trabalhar e reproduzir-se 

dignamente no território.  

A inserção no grupo de pesquisa Geografia dos Assentamentos na Área Rural da 

Universidade Federal da Bahia (GEOGRAFAR-UFBA) foi condição importante para me 

oportunizar conhecer por dentro um universo de discussões e problemáticas acerca das diversas 

dimensões da questão agrária no campo baiano. Em seu movimento teoria-prática, estas 

dimensões têm se manifestado nas conflitualidades e conflitos explícitos, que demarcam a luta 

dos diferentes segmentos da classe trabalhadora do campo3.  

 
2 A Associação Mantenedora da Escola Família Agrícola da Região de Irará (AEFAMI), teve sua fundação em 

2006 e a EFAMI, data de 2009, com a implantação do curso técnico-profissionalizante em agropecuária para os 

jovens do campo, filhos dos pequenos agricultores da região de Irará. 
3 Em se tratando das conflitualidades, Fernandes (2008), informa que ela é um processo contínuo, que não se 

resume especificamente ao momento em que há conflito, até porque tem muitos espaços em que o conflito não 

aparece de modo explícito. 
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 Na Bahia, essa luta vai se territorializando através da ação dos povos do campo, os 

quais vem se organizando em defesa do direito à terra e território. Como exemplo, se destacam 

organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos 

Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP). 

Essa mesma luta tem sido encampada pelas comunidades Quilombolas, Comunidades de Fundo 

e Fecho de Pasto e pelas populações afetadas pelos grandes projetos de barragens e mineração. 

Outras frentes de luta e conflitualidades tem se revelado nas estratégias de resistência dos povos 

indígenas, na defesa do seu território tradicional.  

Na UFBA, foram relevantes as participações em seminários e encontros na Faculdade 

de Educação (FACED-UFBA), sobre a temática Educação do Campo, quando os debatedores 

e participantes traziam a problemática da questão agrária enquanto dimensão estruturante do 

processo formativo de educadores do campo do estado da Bahia, egressos da experiência piloto 

do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC)4. Nesse processo, os estofos da teoria 

do conhecimento do materialismo histórico dialético, da teoria da educação definida pela 

pedagogia histórico-crítica e da teoria psicológica identificada na psicologia histórico cultural, 

são defendidos como condição basilar para a elevação da consciência de classe, a formação 

política e a inserção nas lutas revolucionárias, objetivando o enfrentamento à questão agrária e 

demais questões que movimentam a produção do campo brasileiro.  

Na UNEB Campus XI Serrinha, atuando na condição de professora no curso de 

Licenciatura em Geografia, desde o ano de 2010, fui bastante tocada com um trabalho de campo 

realizado na Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE) do município de Monte Santo (BA). 

Nesse trabalho foi possível conhecer por dentro a realidade de uma escola que vem 

consolidando a concepção da educação do campo em regime de alternância e construindo com 

os jovens do campo uma formação política e técnica, ancorada nos princípios da luta 

revolucionária no enfrentamento às contradições do capital no campo e na cidade.  Também foi 

possível conhecer a experiência de trabalho, organização e enfrentamento sociopolítico do MST 

no Assentamento Menino Jesus, localizado na área rural do município de Água Fria (BA), 

vizinho a Irará.  

A oportunidade de vivenciar esse universo de experiências, participar das discussões, 

encontros e seminários voltados a uma problemática crucial inerente à produção do espaço 

 
4Segundo Santos (2015), os educadores egressos da LEC, eram originários de 14 municípios do estado da Bahia, 

a saber, Amargosa, Cachoeira, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Maragogipe, Milagres, 

Monte Santo, Muniz Ferreira, Mutuípe, Santaluz, São Domingos, São Felipe, São Félix e Valente.   
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agrário brasileiro e sintetizadas em um eixo fundamental – o da questão agrária – possibilitou 

uma melhor compreensão sobre essa problemática e sobre outros aspectos da totalidade social 

que vem sendo puxados e impressos no espaço, por ela, a exemplo de aspectos inerentes à 

estrutura fundiária, trabalho, juventude, educação, políticas públicas, desenvolvimento social e 

econômico dentre outros. Ao mesmo tempo, fomentou questionamentos a respeito da luta 

incansável dos povos do campo, que cotidianamente criam e recriam estratégias para existir e 

resistir, reinventando modos distintos de reprodução social da vida.   

Essas experiências oportunizaram refletir sobre a questão agrária em suas múltiplas 

dimensões e seus rebatimentos socioespaciais, seguindo para a concentração da propriedade da 

terra, os limites impostos ao trabalho camponês e vinculações com a migração da juventude.  

Após “limpar as arestas”, neste percurso inicial de aprendizagens, o que se teve ao mirante, foi 

uma melhor visualização da temática migração de jovens do campo no movimento contraditório 

da questão agrária.  Desse modo, foi tomado como temática de pesquisa dessa Tese, o estudo 

da recente migração de jovens camponeses oriundos de famílias de comunidades rurais do 

município de Irará para centros urbanos do Brasil.  

Até aqui foi feita uma breve explicitação da trajetória que propiciou os primeiros passos 

para a elaboração da temática desta Tese, cujo compromisso perpassa pelo desvendamento das 

contradições produzidas numa sociedade de classes e de sustentação elitista, como a brasileira, 

para a produção de um conhecimento de totalidade. Assim, a trajetória de elaboração desse 

conhecimento, necessita ser coerente e capaz de expressar aspectos dinâmicos e essenciais da 

realidade, que pela sua natureza social e histórica, é sempre bastante dinâmica e complexa. 

Assim, traduzi-la pelo viés do conhecimento científico exige sempre um recorte. Isto, contudo, 

não requer descaracterizá-la nem tão pouco reduzi-la a dimensões que impossibilitem sua 

compreensão.  

A pesquisa neste viés, deve ter como horizonte contribuir com a produção do 

conhecimento existente, objetivando a transformação das condições materiais e objetivas da 

vida. Ela expressa o esforço em mirar um determinado fenômeno da realidade a ser apropriado 

pelo pensamento, por meio das mediações necessárias, para elevá-lo por superação, atingindo 

novos níveis de consciência social. Tal esforço é necessário na sociedade brasileira, porque 

segundo Filho (2010), o capitalismo joga a classe trabalhadora contra ela mesma, produzindo 

mecanismos que fazem ocultar seu verdadeiro inimigo. O mesmo age na base do pensamento, 

confundindo e invertendo imagens do real, para produzir na estrutura social, o consenso 

favorável à sua reprodução.  
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Do mesmo modo, a pesquisa também deve estar vinculada à vida das pessoas que de 

bom grado, participam dela colaborando e ajudando o pesquisador a traçar um panorama da 

realidade o mais fidedigno possível. A tarefa do pesquisador é, pois, traduzir do mundo social, 

as relações obscuras e os sentidos que possam passar despercebidos, mas que são importantes 

para balizar novos conhecimentos a serem apropriados, validados e questionados pelos sujeitos, 

na tomada de decisões que repercutam na melhoraria das suas vidas e orientem processos 

sociais humanizadores.   

1.2 UM CONVITE À TEMÁTICA DA TESE 

 

 Os estudos que assumem como objeto investigativo o campo brasileiro e os sujeitos que 

o produzem no contexto contemporâneo, tomados em seu conjunto, apresentam leituras 

interpretativas dessa realidade, que divergem em seus posicionamentos teóricos-metodológicos 

e políticos. Sem a intenção de simplificar tal problema, haja vista sua magnitude e 

complexidade, mas especialmente para trazer um panorama geral dos posicionamentos 

científicos desses estudos, o que se tem constatado é a existência de uma produção científica 

que disputa perspectivas distintas de projetos de sociedade no campo brasileiro.  

Em linhas gerais, essa produção atesta condições divergentes de modelos de 

desenvolvimento do campo. Oliveira (2004), identifica três principais vertentes do marxismo 

que tem orientado a compreensão do desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. Uma 

primeira advoga a tese da existência de relações feudais ou semifeudais de produção no campo 

brasileiro e defende a eliminação dessas relações pela ampliação do trabalho assalariado. 

Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães são alguns dos defensores dessa vertente. 

Outra vertente reconhece o avanço do desenvolvimento capitalista no campo e identifica os 

camponeses como uma espécie de resíduo social a ser extinto ou absorvido pelo progresso 

capitalista. Autores como Karl Kautsky, Caio Prado Jr., José Graziano da Silva e Ricardo 

Abramovay, defendem esse ponto de vista. Uma terceira vertente reconhece no campo 

brasileiro, a existência de um processo de desenvolvimento desigual e combinado, mas que não 

extingue a figura do camponês. Ou seja, ao mesmo tempo que as relações capitalistas se 

reproduzem no campo, pelo trabalho assalariado, também ocorre o desenvolvimento de relações 

camponesas de produção, dadas pela presença e resistência do trabalho familiar. Rosa 

Luxemburgo, Samir Amin, José de Souza Martins e também o próprio Oliveira (2004), são 

alguns teóricos dessa vertente. 
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As duas primeiras vertentes estão voltadas a justificar o desenvolvimento do capitalismo 

no campo, considerando a extinção dos camponeses. Elas convergem suas premissas no reforço 

da permanente concentração da terra, nos ganhos de produtividade sob pena de exaurir os 

recursos da natureza, na exploração do trabalho e o domínio político do espaço, articulando 

estratégias de manutenção do poder, não importando se isto provoca o aumento dos conflitos. 

Confrontando-se aos resultados gerados por essas duas vertentes de compreensão do 

capitalismo agrário, vem se desenvolvendo uma terceira perspectiva de análise do campo 

brasileiro. Ela apoia-se sobretudo, nas contradições geradas pelo modo de inserção do sistema 

do capital no campo e nos enfrentamentos a este modelo, advindos dos sujeitos, grupos e 

organizações que estão comprometidos com a luta por outro projeto de desenvolvimento que 

considera a reprodução das relações camponesas. 

Essa última vertente toma como ponto de partida as desigualdades geradas pelo 

desenvolvimento do campo, reconhecendo os processos de luta e as variadas formas de 

resistência popular, em que especialmente a terra, sua propriedade e o trabalho camponês têm 

sido objeto direto ou indireto, motivador de disputas e tensões. Este cenário, confirma a 

existência do problema agrário no Brasil, traduzido por uma questão – a questão agrária – que 

pela sua abrangência e complexidade, também carrega consigo várias outras questões, a 

exemplo da questão social, ambiental, econômica, dentre outras. Portanto, há que se considerar 

a presença de pensamentos, práticas, ações e projetos em disputa na realidade concreta do 

campo brasileiro, cujas frentes atuam em diferentes escalas e dimensões da sociedade. Esses 

elementos se articulam e imprimem mudanças tanto nos espaços concretos de vida, 

particularmente o espaço rural, quanto no pensamento científico, incluindo-se aí também as 

relações de poder que orientam as políticas públicas voltadas a estes segmentos.   

Movendo as relações sociais que envolvem as disputas e tensões no campo e as táticas 

e estratégias para manter a reprodução da vida, se encontram vários sujeitos e grupos sociais, 

cujas posições assumidas em seu modo de vida, revelam um alinhamento a determinado 

pensamento científico projetado para o campo brasileiro, em termos do particular, e para a 

sociedade, em se tratando do mais geral. Dentre estes sujeitos inseridos nos processos de 

transformações introduzidos com a mudança da lógica de acumulação do capital no campo, está 

a juventude camponesa. Quanto à formação desse sujeito, nota-se que no plano concreto 

compartilha um conjunto de experiências atreladas ao seu tempo histórico, impondo-lhes viver 

as contradições inerentes ao modelo societário predominante na atual conjuntura. Já no plano 

teórico, demanda a realização de novas investigações, haja vista o ainda parco acúmulo de 

estudos investigativos acerca dessa abordagem temática.  
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Ademais, estes estudos se tornam ainda mais necessários, quando se procura fazer um 

recorte para investigações que tratem da migração da juventude do campo na interface com a 

questão agrária.  Nestes termos, é fato, reconhecer que a juventude do campo vem enfrentando 

a intensificação dos “horrores” da sociedade capitalista no campo (MOLINA, 2015), vivenciando 

mudanças identitárias em seus territórios, as quais se de um lado levam a um movimento de 

esvaziamento do campo, do outro, possibilitam a tomada de consciência territorial camponesa, 

no sentido da construção de táticas e estratégias de reprodução social. 

Portanto, é esse o contexto que orienta a presente Tese que investigou a questão agrária 

e suas implicações na migração da juventude do campo em Irará (BA), através dos processos 

de trabalho e socialização dos jovens oriundos de comunidades rurais desse município. A Tese 

procurou aprofundar o olhar na migração da juventude do campo como uma das dimensões da 

questão agrária, através do movimento da (re)produção do espaço rural. 

Desse modo, a intenção foi trazer à tona o processo da migração de jovens camponeses 

oriundos de famílias que residem em comunidades rurais no município de Irará (BA), para 

centros urbanos do Brasil, enquanto atributo que expressa a questão agrária e suas 

conflitualidades. O que se caracteriza como condição fundamental para entender a trama de 

relações sociais que se articulam no espaço rural do município. São relações que reforçam a 

produção de uma complexa realidade agrária no município, sustentada pelos processos de 

concentração fundiária de um lado, e parcelamento da pequena propriedade, do outro, sobretudo 

pelo processo de herança. As relações sociais e políticas que orientam esses processos vão 

minando as possibilidades de acesso à propriedade da terra, ao trabalho e reprodução social da 

juventude camponesa. 

Assim, a conformação do referido objeto de investigação, encontrou seu conteúdo 

explicativo essencial, quando posto em contato com a realidade mais geral, ou seja, o campo 

investigativo da problemática agrária brasileira, de onde foi possível identificar relações, 

estabelecer nexos e intersecções. Desse modo, reconhecendo sua existência na totalidade das 

relações sociais, admite-se sua formação no movimento dos aspectos particulares que envolvem 

a juventude do campo em Irará. Disto resulta a identificação de traços representativos entre 

objetos e processos da realidade. Isto porque cada objeto particular representa uma unidade na 

diversidade, traduzida naqueles aspectos que o identifica e o distingue no movimento concreto 

da produção das relações socioespaciais. 

A realidade socioespacial do campo brasileiro, fundamentada nas relações sociais de 

produção capitalista, configurou a base de pensamento orientador dos estudos desta Tese. Essa 

realidade foi compreendida em sua totalidade e multidimensionalidade, articulando processos, 
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pensamentos e práticas, enquanto um conjunto de ações e objetos que se implicam, entram em 

disputa e se (re)produzem no movimento das relações sociais, incorporando e revelando 

contradições, conflitualidades e também solidariedades. 

A Tese tomou como referência essa conjuntura e adentrou na dinâmica dos processos 

socioespaciais para identificar a realidade da juventude do campo e seu movimento de 

migração, como uma dimensão inserida na problemática agrária brasileira do século XXI. 

Sendo assim, tomou-se a migração juvenil do campo como um atributo da questão agrária que, 

portanto, expressa a conflitualidade vivida por jovens camponeses e suas famílias, em luta 

permanente, sob diferentes frentes, pela reprodução da vida. Isto porque neste contexto, ela, a 

migração, não se configura como escolha do sujeito, dados os limites das condições concretas 

de reprodução social dos jovens do campo e das suas famílias, mas como dinâmica imposta 

pelo modelo desigual e combinado de desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. 

Neste sentido, a produção da realidade da migração da juventude do campo, remete-nos 

ao uso do aporte da prática socioespacial, entendida como “atividade de produção material 

humana” (KOPNIN, 1978, p. 168). Esta refere-se sempre à totalidade do processo social da 

atividade material, e tem por base o trabalho, como uma relação do homem com a natureza e 

dos homens entre si, em determinada sociedade. Trata-se, portanto, da práxis, em sua dimensão 

prático-teórico, agregando a prática socioespacial, o saber socioespacial e político-ideológico, 

referente à linha de vinculação da ciência com as mobilizações sociais do seu tempo 

(MOREIRA, 2012). Assim, a migração é um processo socioespacial mediado pela práxis 

humana, na interface campo-cidade. 

Procurou-se operacionalizar a pesquisa utilizando os processos socioespaciais como 

instrumentos de mediação para compreender a atividade prática da juventude do campo em sua 

existência real, remetendo às estratégias de reprodução social desse segmento do campesinato, 

na conflitualidade da luta de classes e nas estratégias de enfrentamento à problemática agrária. 

O conceito de espaço foi usado para analisar as ações e relações de poder emanadas das 

organizações sociopolíticas e das representações dos governos locais, que desnudam 

intencionalidades e projetam perspectivas distintas e antagônicas de campo, orientadas nos 

pilares da sociedade capitalista contemporânea, repercutindo no papel e lugar dos jovens do 

campo e na dinâmica da migração.  

Desta feita, reafirma-se o objeto desta Tese: a migração da juventude do campo como 

uma expressão da questão agrária. Aqui, pelo viés da conflitualidade da questão agrária, o 

pensamento sobre migração se desloca, do desejo e da escolha do sujeito de migrar, para a 

imposição da sua saída, tanto como meio à manutenção de uma desigual estrutura fundiária, 
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quanto como estratégia de melhoria das condições de vida e da renda, no tempo presente, e 

retorno com permanência no tempo futuro. Neste sentido, migração é saída, retorno e 

permanência, com recriação. Desse modo, ela se configura enquanto prática socioespacial e 

projeto implementado pelos jovens do campo em suas estratégias de reprodução social.  

 

1.3 A TESE 

 

Nesta Tese, a migração de jovens do campo é entendida enquanto processo 

socioespacial que revela as conflitualidades da questão agrária. Assim, parte-se do pressuposto 

de que o processo da migração praticado pelos jovens originários de famílias de pequenos 

agricultores, de comunidades rurais de Irará, no contexto das relações sociais dominantes no 

campo, é trunfo para escamotear a questão agrária e suas conflitualidades. A intenção desse 

ocultamento é eliminar as possibilidades de luta pelo acesso e direito à propriedade da terra e 

garantia das condições de reprodução social da juventude camponesa. Esse processo de luta 

encampa outras demandas situadas no plano das conquistas de demais direitos como educação 

do campo, formação técnica-político-profissional, trabalho e renda, produção com garantia de 

mercado justo, acesso a espaços de cultura e arte, novas tecnologias, prática de esporte e 

diversão, no campo.  

Esta assertiva sustentada no ocultamento, encontra apoio no pressuposto de que há um 

controle do espaço, mediado por relações de poder e materializado na reprodução de ideias 

forjadas para sobrepor a realidade da produção do espaço rural em Irará, encobrindo 

contradições e conflitualidades.  Daí se sustenta o argumento central de que o problema da 

ausência de oportunidades de trabalho para que os jovens do campo possam reproduzir a vida 

no espaço rural do município de Irará, deve ser solucionado pela sua saída, da comunidade rural 

de origem para centros urbanos do Brasil. Instala-se então, de maneira sutil, a perspectiva da 

mobilidade forçada da força de trabalho juvenil, que passa a ser consentida e legitimada nos 

processos de socialização. Portanto, o ocultamento da questão agrária, traz a reboque também 

a invisibilidade dos jovens no/do campo e da sua condição juvenil.   

Neste sentido, a sobreposição da realidade, pode ser sintetizada da seguinte maneira: A 

juventude está para o trabalho, do mesmo modo que o trabalho está para a cidade. Este 

raciocínio centrado na superioridade da cidade, desloca o eixo estruturante do problema da 

migração, que em sua essencialidade está presente nas várias dimensões que corroboram para 

a permanência da questão agrária. Tal questão é revelada por meio de aspectos como migração 

da juventude do campo, destruição das políticas públicas da agricultura camponesa, bloqueio 
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da reforma agrária, esvaziamento do campo, acirramento dos conflitos (CPT, 2017)5 e violência 

no campo6.  Nessa direção, fundamentado no discurso da pseudo realidade, passa a ocupar lugar 

central, a defesa de que os jovens não desejam permanecer no campo, uma vez que o horizonte 

das suas escolhas é a cidade. Se de um lado, esta consigna atribui ao jovem do campo um sentido 

de autonomia para decidir entre permanecer no campo ou migrar para a cidade, condição 

sustentada na representação de uma falsa realidade, do outro, plasma o espectro da posição dada 

pela saída forçada do jovem do campo. 

A hipótese demonstrada perpassa pelo entendimento de que a permanência da questão 

agrária é base estruturante das relações sociais de produção no campo brasileiro. Isto justifica 

as estratégias do capital para assegurar a permanência da concentração da propriedade privada 

da terra, o que implica em disputas territoriais que perpassam as diferentes escalas espaciais e 

imprimem distintas feições no espaço, rebatendo na vida das pessoas, na manutenção de antigas 

relações e na produção de desigualdades.  

Tal processo, na escala do município de Irará, se nutre pela existência das táticas de 

controle político do espaço rural, manifestado nas práticas de poder conservador e clientelista 

mantidas pelos representantes da política partidária e, de certo modo, nutridas no trabalho 

realizado pelas organizações sociopolíticas quando orientam suas ações imbuídas de um 

significado de poder político como consenso. Essas mesmas práticas encontram ressonância na 

escala da família, em vista da natureza das relações de poder hierarquizado, estabelecidas nesse 

microespaço, centrado na figura do “chefe de família”. São estas, escalas de poder que se 

sobrepõem no espaço, movidas por distintas temporalidades e espacialidades.  

Este processo, produz um esvaziamento do conteúdo político na prática socioespacial, 

materializado no projeto de campo da classe hegemônica. Isto gera o aparente encobrimento da 

questão agrária, que em seu conjunto leva à invisibilidade da própria juventude camponesa, 

fortalecendo os mecanismos que lhes impede de identificar os limites, potências e desafios a 

serem enfrentados no conjunto da luta camponesa. 

Não obstante, a este quadro, as contradições vividas pela juventude camponesa, 

identificadas no confronto das distintas intencionalidades que orientam a concretude dos 

 
5Na linha histórica 2003-2017, dos Cadernos Conflitos no Campo Brasil, registrou neste último ano um aumento 

em 15% nos assassinatos por conflitos no campo, em relação a 2016, e o maior índice desde 2003. O estado do 

Pará lidera o ranking nacional, seguido por Rondônia e Bahia (ASCOM/CPT, 2018). 
6No caso do município de Irará, Cruz (2017), informa com dados da Delegacia de Polícia local, a existência de 

uma onda crescente de violência, nos últimos cinco anos, evolvendo a população jovem, tendo como uma das 

principais motivações o tráfico de drogas, que atualmente adentrou o espaço rural do município, espalhando o 

medo entre as pessoas.  
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projetos de campo, expressam ausência de terra para o trabalho, de crédito, orientação técnica, 

fragilidade das políticas educacionais, do nível de organização sociopolítica, etc. Desse 

contexto, escapam conflitualidades e estratégias de (re)existências e de subordinação, 

materializadas na organização socioespacial rural na escala do município de Irará.  

Desse modo, são as condições concretas de ampliação desse movimento de luta que irão 

permitir a elevação da consciência socioespacial acerca da questão agrária como base fundante 

das problemáticas do campo. E assim, entender a migração juvenil que emerge do conjunto 

dessas problemáticas, é condição essencial para desnudar as faces das/nas diferentes frentes de 

luta no enfrentamento aos processos que mantém o predomínio das bases estruturantes da 

questão agrária e o fortalecimento das relações sociais que veiculam intencionalidades 

fortalecedoras da reprodução socioespacial da juventude camponesa.  

A referida Tese está estruturada em sete capítulos. Os dois primeiros capítulos trataram 

do panorama metodológico da pesquisa, sendo que no primeiro capítulo foi feita a introdução 

do trabalho, apresentando um conjunto de experiências motivadoras da temática e o objeto da 

pesquisa, seguido da sua explicitação. No segundo capítulo, foram tratados aspectos referentes 

ao problema de pesquisa, a explicitação dos objetivos e procedimentos metodológicos e a 

dimensão teórico-metodológica que orientou o desenvolvimento da Tese. 

No terceiro capítulo foi feita uma discussão acerca da juventude do campo e sua 

vinculação com a questão agrária, na mediação das conflitualidades e possibilidades que 

envolvem a produção do campo brasileiro. Neste sentido, se procurou evidenciar a realidade 

socioespacial, base concreta que demarca a formação dessa juventude, assim como a dimensão 

sócio-histórica que a identifica enquanto uma categoria em disputa. Seguindo, se procurou 

compreender os jovens do campo a partir da sua condição juvenil, entendendo que esta condição 

se explica pelo conjunto das relações sociais em que eles estão inseridos, o que define limites e 

possibilidades para a reprodução material da vida. Isto porque esses jovens se encontram 

inseridos nas dinâmicas de transformação do campo brasileiro e neste contexto, acionam 

estratégias de reprodução social, a exemplo da migração para a cidade, o que vai demonstrar 

que a migração dessa juventude interpenetra a questão agrária.  

No quarto capítulo, a pesquisa apropriou-se de dados secundários para analisar a 

realidade do espaço agrário do município de Irará, articulando aspectos da população, da 

estrutura fundiária e da dinâmica agrária local para caracterizar esse espaço, no âmbito da 

problemática agrária e das desigualdades socioespaciais. A seguir, o quinto capítulo, orientou-

se em um conjunto de trabalhos científicos produzidos sobre Irará, para identificar em suas 

diferentes temáticas as perspectivas de domínio do rural. À luz desses trabalhos, buscou-se no 
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movimento da prática socioespacial, analisar as dimensões históricas, sociais e políticas que 

articulam a realidade da questão agrária neste município. Essas dimensões direcionam 

perspectivas quanto ao tratamento dado ao espaço rural e à sua população, para daí identificar 

seus contextos de vida, os modos de inserção da juventude e implicações na migração desses 

jovens.  

Feita esta contextualização com o aporte em dados secundários, a pesquisa adentrou os 

espaços das organizações sociopolíticas e dos movimentos sociais, no município de Irará, para 

estabelecer relações e identificar nexos com a prática socioespacial, adentrando assim no sexto 

capítulo. Neste âmbito, verificou o modo como estas organizações concebem as estratégias de 

desenvolvimento do campo e analisou o papel e lugar da juventude do campo nesses processos 

e seus desdobramentos nas táticas de enfrentamento à questão agrária. Estabeleceu algumas 

aproximações entre as concepções e lógica organizativa que orientam as práticas dessas 

organizações, identificando elementos balizadores das disputas políticas e ideológicas, que 

implicam a produção do espaço rural em Irará, sendo também por ela implicados. 

No sétimo capítulo, procurou compreender a dimensão formativa e socializadora de 

práticas experienciadas pelos jovens das comunidades rurais do município de Irará, verificando 

sob quais perspectivas práticas e teóricas estes jovens tem respondido ao problema agrário local 

e às suas conflitualidades. Em seguida, procurou desvendar na dinâmica migratória dos jovens 

oriundos de comunidades rurais de Irará, os significados atribuídos à migração e como este 

processo se manifesta nos diferentes níveis de organização da vida social, sob diferentes escalas 

espaciais, no contexto das estratégias de reprodução social. 

Por fim, nas considerações finais são retomados os resultados das análises da realidade 

da migração dos jovens do campo, do município de Irará, considerando o contexto da produção 

das conflitualidades da questão agrária que afetam as famílias dos jovens migrantes do campo, 

as condições de reprodução dos jovens no campo e a consequente migração para a cidade. Em 

seguida, são apresentados aspectos chaves da recente migração de jovens do campo, do 

município de Irará, para as cidades de São José e Florianópolis, no estado de Santa Catarina, 

pautando os processos de trabalho e de socialização, na perspectiva das possibilidades e limites 

que mediam a reprodução social do grupo camponês.  
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2.  CONTEXTO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1 O PROBLEMA DE PESQUISA E SEU CONTEXTO SOCIOESPACIAL 

 

O Brasil agrário do século XXI, segundo Fernandes (2016), permanece fortalecido por 

rugosidades. Elas traduzem marcas orientadas por relações sociais que unem aspectos herdados 

de um longo passado colonial e escravista (PRADO JR., 2008), e um presente projetado nas 

bases do ideário neoliberal (SADER, 2016), que reforça as hierarquias regionais e nutre frações 

do espaço dotadas de distintas valorizações e diferenciadas formas de inclusão e exclusão das 

pessoas (MORAES, 1999).  

Acompanha este processo, a produção de uma democracia fragilizada por práticas 

conservadoras, mantidas sobretudo pela classe que permanece decidindo e dominando as 

relações na sociedade brasileira. Evidentemente que essa posição, ao produzir extremas 

desconformidades socioespaciais, não passa imune a objeções e enfrentamentos sociais, pois 

tanto no passado quanto na atualidade, tem sido recorrente as respostas esboçadas, 

inventivamente, no interior dessa mesma sociedade, por grupos sociais, sujeitos e trabalhadores 

em levantes a tais práticas.  

Essas relações encontram suporte em pensadores como Holanda (1984), para fortalecer 

práticas políticas mantenedoras de direitos e privilégios à aristocracia rural. Elas dizem respeito 

à ocupação dos territórios e as formas de organização da sociedade as quais impõem a produção 

de uma realidade extremamente desigual e combinada, cujos reflexos têm se espraiado por todo 

o território nacional, violentando sob diferentes dimensões, a vida dos trabalhadores do campo 

e da cidade. Do conjunto dessas relações, movem-se no campo brasileiro, processos 

socioespaciais contraditórios, nutridos por interesses antagônicos, materializando disputas por 

projetos distintos de campo que produzem diferentes territórios e expressam desigualdades 

socioespaciais.  

É nesse contexto que se insere a problemática da juventude do campo, suas vinculações 

com a questão agrária e o consequente processo da migração dessa juventude para a cidade, 

enquanto condição do modo de produção das relações sociais capitalistas no campo brasileiro 

e como estratégia de reprodução social. Assim, problematizar a juventude do campo no espaço 

agrário brasileiro do século XXI, suas contradições e conflitualidades, demanda pelo 

reconhecimento da permanência da questão agrária, entendida em uma perspectiva 

multidimensional e cujas relações socioespaciais produzem tensões, mediam projetos de 

desenvolvimento do campo e disputam territórios.  
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Sendo assim, Fernandes (2016), atesta para o reconhecimento da conformação das 

rugosidades do Brasil agrário, remetendo a dois modelos específicos, porém interligados, 

referentes aos processos de construção de conhecimento acerca do desenvolvimento do campo 

brasileiro. São eles os modelos paradigmáticos do capitalismo agrário ou hegemônico e da 

questão agrária ou alternativo, os quais referenciam-se por visões de mundo e por opção política 

que se opõem, sendo compostos por tendências e expressando distintas formas de interpretar e 

produzir conhecimento, sobre essa realidade agrária. Quanto às características desses modelos, 

assevera Fernandes: 

O Brasil agrário é um exemplo da estrutura fundiária concentrada e controlada 

pelas corporações capitalistas, constituindo-se em secular modelo 
hegemônico, e persistência das lutas camponesas que resistem, cunhando suas 

pequenas unidades de produção e espaços de vida, por meio do milenar 

modelo alternativo. O hegemônico e o alternativo são modelos de 

desenvolvimento da agropecuária que disputam territórios. Os respectivos 
modelos, problemas e disputas são analisados pelo debate paradigmático dos 

que defendem posições antagônicas e posições combinadas. A 

incompatibilidade dos modelos pode ser compreendida ao se analisar as 
relações sociais que os produzem e determinam suas escalas, tecnologias, 

ordenamento territorial e relações com a natureza. Por se constituírem em 

relações sociais capitalistas e familiares, produzem diferentes territórios e, 
portanto, distintas territorialidades (FERNANDES, 2016, p. 203-204).  
 

Para Fernandes (2016), o modelo interpretativo do paradigma do capitalismo agrário 

não identifica a relação entre a realidade do espaço agrário brasileiro e o processo histórico que 

forjou essa realidade. Na perspectiva desse modelo, o sistema do capital não representa um 

problema ao desenvolvimento do campo. Assim, é a agricultura camponesa a representante 

desse problema, uma vez que ela não se apresenta competitiva, mediante padrões capitalistas 

de produção. Desse modo, o paradigma hegemônico desenvolve estratégias para assegurar sua 

territorialização no campo, fixando-se sobretudo pelo agronegócio. E com isso demanda pela 

intensificação da concentração fundiária, pregando o fim do campesinato e forçando a 

desterritorialização dos camponeses brasileiros 7  para proceder à apropriação dos seus 

territórios. 

Essa perspectiva hegemônica de produção do campo brasileiro, cujas práticas, discursos 

e estratégias, atuam para a homogeneização do espaço, também produz diferenciações 

espaciais, identificadas no modelo alternativo existente no campo. Esse modelo é resultado da 

luta do campesinato, manifestada no trabalho dos povos do campo e das florestas e seus 

territórios (FERNANDES e MOLINA, 2004) e povos das águas. Expressa as contradições das 

 
7Para Fernandes (2016), 90% dos camponeses brasileiros estão sendo desterritorializados dos seus territórios pelo 

agronegócio, ao passo que uma fração, aproximada de 10% de camponeses, encontra-se parcialmente subordinada 

ao agronegócio. 



32 
 

relações sociais de produção capitalistas, defendendo que o problema do campo está no 

capitalismo (FERNANDES, 2015). Sustenta esse modelo alternativo, o paradigma da questão 

agrária. 

O paradigma da questão agrária interpreta que as relações capitalistas 

produzem desigualdades que provocam a destruição do campesinato, portanto 
o problema está no sistema que, pela concentração fundiária, mantém há 

séculos o modelo hegemônico de produção monocultora em grande escala 

para exportação (FERNANDES, 2016, p. 204).  
 

O antagonismo entre esses dois modelos interpretativos do espaço agrário brasileiro, 

move as relações sociais no campo, expressando suas contradições, demarcadas na produção 

de diferentes espaços e territórios. Essas relações vão se produzindo no território imaterial das 

disputas teóricas e políticas. Não obstante, é por meio de uma geopolítica nutrida por ideias, 

concepções e visões de mundo em confronto, que vai se forjando na base material que sustenta 

essas mesmas relações, distintos projetos de desenvolvimento do campo. São sujeitos, práticas, 

concepções e interesses que pela sua natureza, não se conciliam. Disputam políticas de 

desenvolvimento para espaços distintos: a agricultura capitalista e a agricultura camponesa. 

Produzem, e se reproduzem, portanto, em espaços em permanente tensão, destruição e 

recriação.  

Assim, na visão do paradigma do capitalismo agrário e nos discursos dos seus ideólogos, 

a análise dessas relações sociais no campo brasileiro, se manifesta no projeto do agronegócio, 

com criação das corporações capitalistas. Suas ideias produzem um entendimento de ser o 

modelo camponês residual, porque, no limite, pode parcialmente ser um anexo ao do 

agronegócio (FERNANDES, 2016). A validade dessas ideias é refutada, pelo paradigma da 

questão agrária, orientado pela agroecologia como possibilidade de “(re)criação das 

organizações camponesas” (FERNANDES, 2016, p. 206). Na prática social, esse paradigma se 

mantém pela presença de processos socioespaciais contra-hegemônicos, vindos sobretudo da 

luta dos movimentos sociais do campo, os quais vem implementando ações e disputando 

políticas e territórios que desembocam na materialização de um projeto popular, nacional para 

o campo (ARROYO, 2011).  

Dessa forma, as disputas territoriais demarcam modelos de desenvolvimento distintos. 

Um que se materializa no poder hegemônico e nos discursos políticos do agronegócio por meio 

da criação das corporações capitalistas, e outro se manifesta na emergência e insurgência da 

agroecologia através da (re)criação das organizações camponesas. São modelos que se 

localizam em perspectivas antagônicas quanto ao modo de conceber a natureza e a sociedade, 
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as identificando como mercadoria e como vida. Gestando de maneira distinta o uso da terra e 

do território, em que se diferenciam as escalas, relações, tecnologias, saberes, etc. 

Desse modo, reconhecer as contradições geradas pela territorialização do modo de 

produção capitalista no campo, é tarefa dos sujeitos e grupos sociais que coadunam com a 

perspectiva do paradigma da questão agrária em sua tendência de reconhecimento da existência 

do campesinato.  Essa questão se manifesta pela territorialização do paradigma da questão 

agrária, quando identifica no campo, a conflitualidade, demarcando a produção das 

desigualdades socioespaciais e a materialização das disputas políticas e territoriais. Para 

Fernandes (2016, p. 206), “a conflitualidade é um conceito essencial para compreender as 

disputas territoriais por modelos de desenvolvimento e as políticas agrárias que os produzem”.   

Nesse contexto evidenciam-se discursos e práticas que ilustram distintas posições 

políticas e valorativas do território, definidas em torno da concentração da terra no Brasil 

(FARAH, 2015). Ilustra esse pensamento os discursos divergentes apresentados, no ano de 

2015, pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, afirmando a necessidade de 

“derrubar as cercas do latifúndio”, e pela ministra da Agricultura Katia Abreu, reafirmando a 

inexistência dessa estrutura de dominação agrária. A posição desse ministro apresentava 

indícios de um alinhamento a uma perspectiva política de construção de um modelo alternativo 

ao campo brasileiro. Afirmando a posição da classe capitalista no campo e seu projeto de 

desenvolvimento e territorialização do discurso da “motosserra”8, a perspectiva de hegemonia 

dessa ministra atende às estratégias de fortalecimento do capital financeiro no campo.  

Esse pensamento que tem sido materializado pela via do agronegócio e da valorização 

das commodities, se apoia no discurso dos ideológicos do paradigma do capitalismo agrário, na 

centralidade das ações da agricultura capitalista e na tomada de decisão sobre o modo de 

funcionamento do Estado brasileiro, como tarefa de um grupo político articulado com o 

crescimento do mercado. Dessa maneira, Fernandes (2016), problematiza a hegemonia desse 

cenário agrário brasileiro, propondo pensá-lo sob a seguinte perspectiva: 

Pensar o Brasil agrário é pensar o desenvolvimento territorial na perspectiva 

multidimensional e multiescalar. É pensar agropecuária em todas as 

dimensões e escalas, a produção de alimentos, fibras e energia não está 

separada da educação e dos investimentos, da saúde e da tecnologia, do 
trabalho e do conflito, da moradia e da indústria, da preservação e do mercado, 

do campo e da cidade, é preciso unir o que o capitalismo separou 

(FERNANDES, 2016, p. 209). 
 

 
8Termo usado por Dom Erwin Kräutler. In FARAH, Tatiana, 09/01/2015. 
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O resultado das ações oriundas desse jogo político, tem gerado desigualdades 

socioespaciais e disputas territoriais no campo e na cidade, afetando a realidade brasileira, 

especialmente nas dimensões que afetam a reprodução da vida.  Um estudo da Oxfam Brasil 

(2017), denominado “A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras”, 

expressa essa questão. Esse estudo pautou-se nos indicadores riqueza, renda e acesso aos 

serviços essenciais e nas temáticas raça, gênero e especificidades regionais, mostrando como 

as injustiças recaem sobre diferentes grupos sociais e territórios. Ele considerou o contexto dos 

recentes retrocessos nas políticas sociais vividos pela população brasileira.  

O referido estudo revela que no Brasil apenas seis pessoas possuem riqueza9 equivalente 

ao patrimônio dos 100 milhões10 de brasileiros mais pobres. Entre 2000 e 2016, o número de 

bilionários brasileiros aumentou de aproximadamente 10 para 31. Desse total, metade herdou 

patrimônio da família. Tal constatação evidencia a lógica do neoliberalismo e revela a 

capacidade do sistema de acumular riqueza, pelo viés da concentração da propriedade privada. 

Isto vem acompanhado pelo mecanismo de reprodução das desigualdades, manifestada nas 

dimensões terra, água, ciência, tecnologia, educação, políticas públicas, etc.   

Outro fator preponderante nesse desajuste da estrutura social brasileira, mediada pela 

propriedade privada, é a concentração da renda11. O referido estudo reconhece avanços sociais 

ocorridos no Brasil entre 1976 e 2015, referente à expansão de serviços essenciais que 

possibilitaram maior acesso à educação, água encanada, energia e distribuição de esgoto, 

resultado de um conjunto de políticas sociais gestadas desde os anos 2000, as quais levaram o 

Brasil a sair do mapa da fome da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015. Não 

obstante essa realidade, esse mesmo estudo identifica impressionante concentração de renda no 

topo da pirâmide social. Sendo assim, no tocante à desigualdade de renda no Brasil, há uma 

tendência recente de que, até final do ano de 2017, aumente em mais 3,6 milhões os já existentes 

16 milhões de pessoas que vivem à margem da linha de pobreza. Essa tendência concentradora 

de renda, também se revela no relatório da situação da população mundial de 2017, do Fundo 

das Nações Unidas para a População (UNFPA): 

 
9A riqueza foi medida por patrimônio não financeiro, composto por bens materiais como terras, imóveis e outros 

bens, e bens financeiros como aplicações e ações (OXFAM BRASIL, 2017). 
10 Segundo o Instituto Brasileira de Geografia e Estatística a estimativa da população brasileira apresentada para 

2017 é de 207.660.929 habitantes (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 30.08.2017). 
11 O estudo utilizou o Índice de Gini e a concentração da renda no topo da pirâmide para avaliar a desigualdade na 

renda. A renda foi medida pelo coeficiente de Gini. Importante índice de medição das desigualdades sociais, em 

particular do nível de concentração de renda, ele pode ser usado para cálculos de concentração de determinadas 

características (renda, riqueza, terra, etc.) em uma determinada população. Uma de suas limitações está em captar 

os extremos das distribuições, reduzindo o efeito concentrador das extremidades da distribuição. Por isso, se 

utilizou também os dados de concentração de renda no topo da pirâmide social, como forma complementar de 

análise. 
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No mundo de hoje, as disparidades de riqueza aumentaram de forma 

impressionante. Bilhões de pessoas se encontram nos níveis mais baixos de 
renda, com seus direitos humanos e perspectivas de uma vida melhor negados. 

No topo, os recursos e privilégios se acumulam em taxas explosivas, 

distanciando o mundo ainda mais da visão de igualdade afirmada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNFPA, 2017). 
 

Essa tendência à espacialização das desigualdades, em suas múltiplas faces, responde 

ao modo de produção capitalista do espaço e à sua lógica reprodutiva nas diversas escalas 

socioespaciais. Nessa direção, Campello (2017), aponta as contribuições do economista 

Thomas Piketty, quando ele amplia o olhar sobre a renda e a desigualdade, cruzando dados para 

dimensionar a riqueza. As contribuições de Piketty irão revelar, no Brasil, um acúmulo de 

riqueza gigantesco não tributado, acompanhado de um estoque de desigualdades. Essa riqueza 

é resultado dos rendimentos e da taxa de juros. Ou seja, é uma riqueza inativa, que não vem da 

produção de bens, da criatividade, da inovação, mas sim da especulação no mercado financeiro.  

Segundo Harvey (2011), há uma tendência dos capitalistas em produzir excedentes na 

forma de lucro. Porém, desde a crise de 1973 a 1982, tem havido um problema subjacente sobre 

possíveis caminhos quanto à absorção de capital excedente numa maior produção de bens e 

serviços.  A partir desse contexto, o mundo vive um excesso de liquidez, ou seja, um volume 

de massa crescente de dinheiro a ser mobilizado para investimentos rentáveis.  

Na perspectiva desse autor, na crise de 1970, grandes excedentes foram alocados nos 

Estados do Golfo, decorrente do aumento dos preços do petróleo. Bancos de investimento de 

Nova York emprestaram esse dinheiro para países em desenvolvimento, produzindo a crise da 

dívida de 1980. A partir desse período, cada vez menos capital excedente tem sido absorvido 

na produção. O capital excedente é então, alocado nas privatizações ocorridas por várias partes 

do mundo, sob a alegação da ineficiência das empresas estatais. Porém, há evidências de que 

empresários que adquiriram essas empresas, por valores bem menores do que os de mercado, 

se tornaram milionários em curto espaço de tempo. 

A entrada maior de excedente de produção nos anos de 1990, particularmente na China, 

fez aumentar a concorrência e baixar os preços para os consumidores nos Estados Unidos. Os 

lucros começaram a cair, e com isso, mais dinheiro entrou na especulação em ativos, gerando 

baixas nos investimentos em produção e impulsionando a financeirização da tendência de crise 

do capitalismo (HARVEY, 2011).    

Essa crise que chega no Brasil, nos anos de 2007 e 2008, tem relação direta com um 

processo de crise mundial, cujas respostas vieram sobretudo da China, pois este país optou por 

intensos investimentos no desenvolvimento da urbanização. Com isso, consumiu em três anos 
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mais cimento que os Estados Unidos consumiram durante todo o século XX. Houve, assim, um 

mercado propício das commodities como minério de ferro, cobre e intensificação da política 

agrícola para a produção da soja a fim de abastecer o mercado chinês. Essas medidas 

favoreceram países da América Latina, a exemplo do Brasil, possibilitando reduzir a 

experiência da crise de 2007-2008. Porém, em 2015, a China, sofre baixa em seu mercado 

financeiro e os efeitos dessa queda financeira afeta países como o Brasil.  

Esse cenário marcado pelos efeitos da produção capitalista do espaço, tem gerado o 

aumento das desigualdades no território brasileiro de modo geral e de maneira particular no 

campo. Na perspectiva de Carvalho (2014), o fortalecimento das comodities agrícolas no Brasil, 

impulsionou uma onda dominante dos interesses de classe das empresas do agronegócio pelo 

processo permanente de concentração de terras, de sua estrangeirização e de discursos de 

negação da reforma agrária, fazendo aumentar as desigualdades no campo. Desse modo, a 

concentração das terras e a desigualdade social no campo brasileiro, se reproduzem de maneira 

intensificada pela ação das classes dominantes que encontraram reforço na política neoliberal, 

e agindo numa contra reforma agrária, asseguram a concentração da renda e da riqueza do país. 

Para esse autor, a dinâmica da agricultura brasileira é marcada por dois modelos de 

produção: o modelo capitalista de produção, o qual apresenta racionalidade centrada na 

artificialização e estandartização dos produtos agrícolas para exportação e lucro; e o modelo 

camponês de produção, que tem sua lógica estabelecida pela reprodução social da família, cuja 

estratégia é a diversificação de cultivos e criações, equilíbrio entre a ação antrópica e natureza 

e a oferta de alimentos saudáveis. Sendo assim, os limites impostos à dinâmica da produção 

camponesa, pelo modelo hegemônico da agricultura brasileira, cobram por repensar o campo 

brasileiro, seus projetos estruturantes e sua vinculação com a propriedade da terra.  

A concentração da terra, a produção em grande escala para exportação, está 
diretamente vinculada à concentração da riqueza. Desde 2009, a riqueza de 

1% da população subiu de 44% do total de recursos mundiais para 48% em 

2015. Em 2016, pode superar 50% se o atual ritmo de crescimento for 
mantido. O que significa que a riqueza de 1% deve ultrapassar a riqueza dos 

99% da população mundial. E há quem defenda esse nível de desigualdade 

(FERNANDES, 2016, p. 211). 
 

Sendo assim, esse processo da concentração da estrutura fundiária brasileira, também 

interfere na espacialização da desigualdade e na distribuição da renda. No tocante a essa 

questão, há um destaque para os municípios da região Sudeste e Sul do país. Nessas regiões são 

identificadas uma renda mensal per capita média entre R$ 2.000,00 e R$ 2.447,00. Em posição 

inferior quanto à renda per capita, encontram-se as regiões Norte e Nordeste, abrigando a maior 
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parte dos brasileiros com baixa renda, apresentando rendimentos médios abaixo dos R$ 

1.700,00 (OXFAM BRASIL, 2017).  

Nesse sentido, observa-se que o quadro socioeconômico e político do Brasil não é 

promissor quanto à redução das desigualdades socioespaciais. Esta situação é defendida por 

Souza (2016), quando aponta o forte caráter inercial da concentração de renda no topo, no 

Brasil. Isto porque os mais ricos detêm controle sobre os recursos políticos, econômicos e 

intelectuais que facilitam a sua organização em grupos capazes de exercer poder de veto ou de 

barganhar em posições vantajosas, pelo domínio de espaços e territórios. 

O estudo da Oxfam Brasil (2017), apresenta desafios estruturais a serem enfrentados 

por parte da sociedade brasileira. Esses desafios estão ligados à redistribuição de renda e riqueza 

no País, assim como ao estabelecimento de uma política tributária justa, melhoria da qualidade 

de serviços públicos, além da inclusão educacional de adolescentes e jovens em idade 

universitária (sobretudo jovens negros) e reversão da concentração fundiária.  

Essa realidade fundiária é um dos aspectos estruturais das desigualdades e tensões no 

território brasileiro, particularmente no campo. Sendo assim, é tomando a concentração da 

propriedade privada da terra, como um dos elementos analíticos centrais que tem movimentado 

a estrutura social brasileira na organização e produção de espaços desiguais e no acirramento 

das conflitualidades, que daremos norte à problemática desta Tese.  

Essa centralidade da estrutura concentrada da propriedade da terra, convive com outros 

elementos que configuram a realidade socioespacial do campo e sob o estabelecimento de 

diferentes nexos e relações, expressam diferentes faces da questão agrária. Na produção dessa 

realidade multifacetada, a questão da terra puxa outras questões como ausência de orientação 

técnica, limites impostos ao financiamento, dificuldades de acesso ao mercado, fechamento de 

escolas no campo, fragilização dos organismos de organizações sociopolíticas dos camponeses 

e predomínio de trama político-partidária reprodutora da ordem dominante. Conforma a 

problemática agrária, um conjunto de fatores sociais, políticos e econômicos, que vão se 

delineando no interior das diferentes frações do espaço, atendendo ao movimento geral e 

contraditório do modo capitalista de produção.       

Dados dos Censos Agropecuários do IBGE 1985, 1995-1996 e 2006, indicam uma 

elevada desigualdade na distribuição da terra no campo brasileiro. Em termos de número de 

estabelecimentos, um percentual acima de 47% do número total dos estabelecimentos 

agropecuários no Brasil, compreende nestes Censos, aqueles estabelecimentos com área 

inferior a 10 hectares. Em outro extremo, foi revelado que respectivamente aos períodos 



38 
 

censitários, 0,87%, 1,02% e 0,91% do total dos estabelecimentos, representa área superior a 

1000 hectares.  

Esta situação mantém correlação direta com o modo como a natureza tem sido 

apropriada sob a diretriz do modo de produção dominante. Para Hoffmann e Ney (2010), os 

dados não deixam dúvida sobre a enorme desigualdade fundiária. Marca histórica e estrutural 

impressa no território brasileiro, que revela uma baixa mobilidade do histórico perfil da 

estrutura fundiária do País, expresso na discrepância entre o tamanho das propriedades e o 

acesso à terra. Assim, ao passo que chegam a existir estabelecimentos com área maior que 150 

mil hectares, esta realidade combina-se desigualmente com famílias sem terra.  

Esse crescimento da concentração da propriedade da terra no campo, também se dá sob 

a mesma ordem, na cidade, obedecendo à lógica privatista. Dados recentes apontam uma 

extrema concentração imobiliária na cidade de São Paulo. Nela, 1% dos proprietários, ou seja, 

22.400 pessoas, concentra 25% de todos os imóveis registrados na cidade, significando 45% do 

valor imobiliário municipal. Considerando esses dados, estes proprietários possuem, em 

imóveis urbanos, uma média de R$ 34 milhões por pessoa, em torno de 600 vezes a média 

nacional de distribuição de patrimônio12 (OXFAM BRASIL, 2017). 

Desta feita, o Brasil agrário do século XXI é produto deste estado de coisas que vão se 

desenrolando no território, alterando algumas formas e conservando outras. Esse processo se 

desenrola na medida da permanência estrutural do modo de produção dominante no campo, e 

na desmedida das brechas produzidas pela classe trabalhadora camponesa, em resposta a esta 

racionalidade hegemônica.   

Assim, como decorrência dessas relações que se nutrem do próprio movimento 

contraditório e conflituoso da sociedade, vai se materializando no espaço agrário brasileiro, 

uma tendência permanente e ascendente de concentração da propriedade da terra, ao passo que 

também se amplia o poder de grupos políticos oligárquicos e conservadores. Na base 

estruturante dessas relações sociais, se desenvolve um sistema político corruptivo13, provido 

por decisões espúrias, mas que legitimam privilégios, para assegurar a continuidade do status 

quo. A consequência da predominância desse processo tem se manifestado em cenário de 

drástica afecção à democracia, seguida de destruição em série de direitos da classe trabalhadora 

do campo e da cidade, dos povos tradicionais e, por consequência, dos seus territórios. 

 
12A estimativa populacional do IBGE em janeiro de 2017, para o município de São Paulo que foi de 12 106 920. 
13 A maioria da população brasileira já considera corrupção o maior problema do país, acima de temas que sempre 

se mantiveram no topo, como saúde e violência (OXFAM BRASIL, 2017, p. 59). 
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Essas relações que remetem ao controle e concentração da propriedade da terra, 

empreendidas no espaço agrário brasileiro, têm criado barreiras à reprodução social da vida no 

campo. Nessa direção, situam-se os efeitos da modernização capitalista da agricultura sob a 

população camponesa, cujo projeto foi implementado no Brasil nos anos de 1960 e consolidado 

em 1970. Uma das suas consequências foi a ampliação da área territorial das grandes 

propriedades rurais latifundiárias, provocando a subsunção de parte dos agricultores 

camponeses à lógica dessa empresa agrícola e a intensificação da migração campo-cidade. 

Desse modo, o percentual de população brasileira urbana e rural, que era respectivamente de 

45,1% e 54,9% em 1960; vai para 75,5% e 24,5% em 1991; 81,2% e 18,8% em 200014.  Os 

dados do Censo Demográfico de 2010, indicam um percentual de 84,4% para a população 

urbana e 15,6% para a rural. Houve assim um forte incremento da população urbana brasileira, 

acompanhada de retração da população rural, especialmente no período de 1960 a 2000.  

Segundo Ojima e Fusco (2014), o Nordeste brasileiro é a região que tem sido mais 

afetada por processos migratórios. Muitos filhos e filhas saem dessa região para outras no Brasil 

e isto tem contribuído para a que a mesma seja vista como símbolo e materialização da 

migração. Segundo esses autores, a tradição migratória do Nordeste é definida por fatores 

estruturais que agem em conjunto e dinamizam os fluxos. São eles: 

A profunda desigualdade socioeconômica historicamente consolidada na 

estrutura latifundiária, às características ambientais de sub-regiões afetadas 

por terras improdutivas e/ou períodos cíclicos de estiagem e a relativa 
prosperidade de outras regiões (OJIMA E FUSCO, 2014, p.6). 

 

Segundo Camarano e Abramovay (1999), tem havido uma tendência ao 

rejuvenescimento do fluxo migratório rural, pois cada vez mais, são os jovens que têm deixado 

o campo e entre estes é preponderante a participação das mulheres. Estes autores destacam que 

na década de 1950, o maior contingente de população jovem migrante esteve no grupo etário 

de 30 a 39 anos. Nos anos de 1990, o deslocamento de população atinge principalmente o grupo 

etário de 20 a 24 anos. Esse processo ascendente de migração da população jovem camponesa 

para a cidade, tem sido analisado por esses autores, sob a perspectiva da produção de um espaço 

agrário, cuja lógica das suas transformações socioespaciais, tem sido mediada pelo agronegócio 

e pela integração agrícola familiar.  

Estes dados demonstram que tem sido cada vez mais jovem a população emigrante do 

campo no Brasil. As transformações ocorridas no meio rural brasileiro e nas famílias, em termos 

 
14Distribuição percentual da população nos Censos Demográficos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da 

Federação e a situação do domicílio - 1960/2010 
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dos valores, da perda de autonomia do agricultor e das incertezas quanto à sucessão da 

propriedade e ao futuro dos filhos (CAMARANO E ABRAMOVAY, 1999), causadas 

sobretudo pela modernização agrícola, orientada pelo paradigma do capitalismo agrário, são 

fatores usados para justificar tal situação. Apesar dos referidos autores não tratar a questão 

fundiária como uma determinante das relações sociais no campo, pois seu aporte teórico, 

sobretudo de Abramovay se sustenta no paradigma do capitalismo agrário, um aspecto colocado 

por eles, recai sobre a necessidade de aprofundar o conhecimento acerca das condições de vida 

e do potencial de desenvolvimento embutido, no meio rural. 

Para Molina (2015), é importante ampliar a compreensão acerca da complexa 

problemática das juventudes do campo na interface aos projetos societários que mediam 

contraditoriamente a produção do campo brasileiro. Ela afirma existir uma camuflagem que 

desvia esse problema quando se reconhece a existência de uma condição de escolha que 

possibilita a essa juventude sair do campo, criando a ideia de que já foram dadas as condições 

para tal escolha. Ao assumir essa posição de recusa do jovem em permanecer no campo, se 

recai sobre a ausência de proposições para enfrentar a questão agrária, uma vez que sendo a 

saída do campo um “desejo” da própria juventude, ocorre uma eliminação da problemática 

agrária, fato que torna desnecessário a existência de políticas públicas para enfrentar o 

problema. 

Diante do exposto, a problemática que sustenta a presente Tese parte do princípio de 

que a migração de jovens do campo para a cidade está relacionada aos limites impostos pelo 

projeto da classe capitalista de desenvolvimento vigente no campo brasileiro historicamente, e 

em especial na atualidade. Junta-se a isto, as contradições socioespaciais estabelecidas por esse 

projeto às juventudes que vivem nesse território experienciando situações de disputa na luta de 

classes, cujo enfrentamento se materializa no projeto de campo do campesinato. Tais limites 

respondem às condições materiais e simbólicas que lhes dificultam prover a reprodução social 

da vida no campo, responsabilizando-os pelo desejo de sair desse espaço, também possibilitam 

identificar outras formas de resistência camponesa, favorecendo desnudar as causas centrais da 

problemática agrária.  

Isto significa criar as condições para que a classe camponesa e, em particular, a 

juventude do campo, como um segmento do campesinato (RIBEIRO, 2015), possa desenvolver 

táticas de enfrentamento à questão agrária. Trata-se de jovens oriundos de famílias camponesas 

que se formaram à margem do direito de acesso à propriedade da terra e das reais condições 

para manter-se nela. Assim, no processo de identificação de uma alternativa concreta à alteração 

desse quadro social, esses jovens projetam na cidade um horizonte com melhores oportunidades 
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para viver e ajudar na reprodução da família no campo, acionando a migração como justificativa 

da ausência de trabalho no campo. 

 Na construção do movimento da referida problematização, foi proposta a seguinte 

questão de pesquisa: Quando se observa a conjuntura da questão agrária brasileira 

contemporânea, em face às distintas intencionalidades dos projetos de desenvolvimento do 

campo, nota-se como expressão significativa, a luta de classes materializada no espaço concreto 

da vida camponesa, na produção de frações do território camponês. Sendo assim, ao articular 

esse processo às estratégias de dominação forjadas pelo grupo social dominante, no interior das 

relações sociais de produção capitalistas, questiona-se: Quais os limites e possibilidades à 

reprodução social da juventude camponesa, no enfrentamento da questão agrária, e na 

identificação do processo migratório enquanto uma expressão concreta da conflitualidade 

inerente à produção do espaço rural do município de Irará? 

 No encaminhamento à busca de respostas da questão de pesquisa, foi lançado um 

conjunto de questionamentos complementares, a saber: i) Qual a realidade e as contradições 

que permeiam a dinâmica da questão agrária na relação entre o mais geral, do território 

brasileiro, e a particularidade do espaço rural do município de Irará? ii) Neste contexto, quais 

perspectivas em termos de projetos de campo orientam o tratamento dado à juventude do campo 

na organização e produção do espaço rural de Irará?  iii) Qual o papel do Estado na 

representação do governo local e dos movimentos sociais, na organização das juventudes do 

campo para a manutenção e/ou enfrentamento à questão agrária? iv) Quais elementos 

demonstram a real condição da juventude camponesa de Irará e como estes jovens do campo 

vem respondendo à problemática agrária, mediante contradições e conflitualidades que 

emergem dessa questão? v) Qual o significado da migração de/para os jovens camponeses de 

Irará?  vi) Como a migração se manifesta nos diferentes níveis de organização da vida social e 

nas diferentes escalas socioespaciais, a saber: das organizações e movimentos sociais, da 

comunidade rural, da família e da migração? 

Assim, esta investigação problematiza a questão agrária e seus desdobramentos sobre a 

migração de jovens do campo. A intenção foi trazer à tona uma discussão acerca da juventude 

do campo, enquanto sujeito social e político pressionado pela problemática agrária e da 

migração como estratégia de reprodução material da vida, acionada por este sujeito. Desse 

modo, a pesquisa não tratou da análise da juventude em si, mas do desvendamento da trama de 

relações em que essa juventude está inserida.   

Essas relações produzem mecanismos de controle do território, imprimindo no campo 

formas e processos sociais que forjam uma invisibilidade ao problema agrário para os sujeitos 
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do campo. Isto ocorre porque esse mecanismo desloca o sentido da questão agrária para o 

encobrimento das conflitualidades decorrentes da ausência de terra para as famílias dos 

pequenos agricultores, das precárias políticas de crédito, de orientação técnica, da manutenção 

do modelo hegemônico de educação no campo. Assim, a migração de jovens do campo para 

centros urbanos do Brasil é acionada como uma alternativa à ausência de oportunidades de 

trabalho para reprodução da vida no campo. 

Desse modo, o movimento analítico que permeou a compreensão do processo da 

migração de jovens do campo no município de Irará procurou entender este fenômeno na 

dinâmica da questão agrária, considerando a realidade concreta da vida dos jovens do campo, 

na interface da totalidade social e das relações socioespaciais locais. Isto levou ao 

reconhecimento das conflitualidades enquanto processo que demarca o desenvolvimento do 

campo brasileiro e as relações socioespaciais produtoras de frações do território camponês na 

escala desse município. A análise das relações socioespaciais inerentes a este processo procurou 

trazer à tona os dilemas e as potencialidades enfrentados pelos jovens do campo na escala local, 

fazendo emergir aspectos nevrálgicos dessa juventude.  

Sendo assim, nesta Tese, tratou-se de articular as diferentes dimensões da questão 

agrária, em Irará, os sujeitos envolvidos, suas intencionalidades e projetos em disputa, 

identificando a migração em suas múltiplas relações, enquanto expressão da questão agrária e 

como atributo político que revela a dimensão do controle do território. Tais questões sendo 

viabilizadas nas relações sociais de poder estabelecidas no espaço rural do município e 

conformando o cenário da questão agrária local. Este é o contexto que buscaremos entender 

nesta Tese: o contexto da questão agrária movendo a migração de jovens camponeses oriundos 

de comunidades rurais de Irará, que buscam no trabalho na cidade a tentativa de melhorar as 

condições de vida e de algum modo, contribuir na reprodução social de parte da família que 

permanece no campo, ou até mesmo, criar as condições para um futuro retorno a esse espaço. 

 

2.2 O CONTEXTO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

2.2.1 As categorias de análise 

 

Indagar acerca dos problemas que afetam a sociedade, no mais geral, e sobretudo 

daqueles inerentes ao campo brasileiro e à juventude que nele vive, em seu particular, é 

exercício necessário à compreensão das relações sociais, do que elas produzem e da 
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identificação das suas possibilidades superadoras. Tais relações se movimentam tanto no 

sentido de adaptar, quanto em modificar a realidade. Assim, o “querer saber” acerca da 

realidade é ato intencional do pensamento que está em permanente processo de 

desenvolvimento. Seu horizonte é o domínio do conhecimento humano, o que remete à busca 

por um processo de desenvolvimento relacionado a vários processos, dentre os quais destaca-

se o trabalho, atividade exercida pelo homem, portanto, atividade humana praticada individual 

e coletivamente. Assim, o trabalho é prática social por meio da qual o homem se relaciona com 

a natureza e com os demais homens, dando origem a costumes, regras, formas de agir e de 

consciência. Nesse sentido, ressalta Campos: 

Através do trabalho o homem se civiliza. E cada vez mais se distancia dos 

demais animais. As ideias, a linguagem, os pensamentos etc. se desenvolvem 

à medida em que o homem se civiliza [...]. Desta forma, o conhecimento 
humano se reveste de mais duas características importantes – é o resultado da 

vida social do homem e é, também, um produto da história do homem. Logo, 

o conhecimento humano é um processo histórico e social (CAMPOS, 1988, p. 
12-13). 

 

Sendo assim, entendendo o conhecimento em uma perspectiva de construção humana, 

que se move pelo processo histórico e social, pensamento e realidade se cruzam, chocam-se, 

interagem e se transformam mutuamente. Isto se origina no processo de trabalho, em seu 

desenvolvimento histórico, e expressa a luta histórica dos homens para dominar e humanizar a 

natureza, produzindo cultura, sociedade e espaço. Estas relações dos homens com a natureza e 

dos homens entre si, expressam a luta na produção e transformação da sociedade. Luta pelo 

domínio da natureza e das relações na sociedade. Uma luta gerada na trama histórica das 

relações sociais e marcada por contradições, as quais se encontram, segundo Konder (1988, p. 

29), “na divisão social do trabalho, na apropriação privada das fontes de produção e no 

aparecimento das classes sociais”. É assim que por meio do trabalho, o homem se faz homem, 

um ser social e histórico. 

O homem só existe na relação prática com a natureza. Na medida em que está 

– e não pode deixar de estar – nessa relação ativa, produtiva, com ela, a 

natureza lhe é oferecida como objeto ou matéria de sua atividade, ou como 
resultado desta, isto é, como natureza humanizada (VÁZQUEZ, 2011, p. 132).   
 

O processo de pensamento não está desvinculado das relações sociais de produção, uma 

vez que estas relações condicionam os processos sociais como um todo. Ao fazer indagações, 

o homem, em sua condição social, reporta-se para o mundo externo a si − a totalidade social15 

produzida historicamente. Este ato primaz, caracterizado pelo processo de produzir, tem 

 
15Categoria apresentada por Corrêa (1995) ao discutir o conceito de organização do espaço. 
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movido a humanidade, em seus diferentes estágios de desenvolvimento, servindo a propósitos 

e interesses diversos. Nas palavras de Moraes está dito: 

[...] o movimento da consciência se dá num âmbito de relações sociais. A 
substância integral do ato consciente são valores, dados e emoções 

socialmente elaborados. As leituras individuais do mundo se fazem por 

parâmetros gestados pela sociedade. Os conceitos, os significados, a própria 
linguagem, são produtos sociais. A capacidade do pensamento só se faz 

potência na apropriação/transformação do ambiente, e este é um aprendizado 

societário. Assim, indivíduo e sociedade não devem ser opostos na análise. 
Dar conta de suas relações é captar a dialética do conhecimento (MORAES, 

2005, p. 17). 

 

Neste sentido, o conhecimento produzido no âmbito das ciências, tem contribuído para 

que a sociedade, ou determinados grupos reelaborem suas ações em favor da manutenção de 

certas estruturas sociais, e em outros casos, para que outros grupos sociais possam realinhar 

suas ideias e táticas, reivindicando mudanças. Se estabelece então, uma disputa em torno de 

ideias que materializam projetos distintos de sociedade, cujo conhecimento humano em 

elaboração atende também a finalidades distintas. Esses pensamentos têm se configurado, na 

dimensão da prática social, em dois projetos societários: o projeto da classe dominante 

alicerçado nos princípios da sociedade burguesa e o projeto histórico popular defendido pela 

classe trabalhadora do campo e da cidade. 

Está posto, desse modo, que o processo de trabalho como atividade fundamentalmente 

humana, implica na tentativa de “domínio da natureza”. Não obstante, esse ato de conhecer a 

natureza, vai modificando a forma com que os homens se relacionam no interior dos grupos 

sociais e estabelecendo formas de sociabilidade entre as classes sociais.  

Marx faz emergir em suas análises a identificação do trabalho concreto e as deformações 

a ele causadas em sua realização material, social, vindas da alienação do trabalho no interior 

das sociedades divididas em classes sociais (KONDER, 1988). Desse modo, o trabalho é o 

complexo processo de produção que envolve as diversas dimensões da vida social, conforme 

as condições de cada época e as bases estruturantes das relações sociais vigentes.  

Um adendo a essa condição do trabalho humano, traz à baila a questão do espaço. Neste 

sentido, escreve Santos (2008, p. 150), “o espaço geográfico é a natureza modificada pelo 

homem através do seu trabalho. [...] sinônimo de espaço humano”. Nestes termos, o espaço 

geográfico é também espaço social, cuja tendência é modificar-se com o processo histórico 

(SANTOS, 2008).  

Na reflexão sobre a definição do espaço, Santos (2008) coloca em debate a questão do 

espaço como categoria universal e como categoria histórica. Como categoria universal, o espaço 
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atravessa o tempo e é preenchida por relações permanentes dadas por elementos lógicos da 

pesquisa e definido pelos progressos filosóficos e científicos ocorridos a cada momento. Como 

categoria histórica, transitória, é resultante de combinações específicas de cada lugar, e sua 

definição acompanha as relações entre as mudanças na significação dos objetos e do seu 

conteúdo no movimento da história. Para o referido autor, com a noção de sistema social, essas 

duas categorias espaciais se entrecruzam e seus conhecimentos se incluem um no outro, 

contribuindo para gerar um conceito de espaço, que por ser operacional, não anula a dimensão 

filosófica. Assim, afirma Santos (2008, p.153), “o que se passa em um lugar depende da 

totalidade de lugares que constroem o espaço”.  

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 

através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma 

história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se 
define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do 

passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais 

que estão acontecendo diante de nossos olhos e que se manifestam através de 
processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja 

aceleração é desigual. Daí porque a evolução espacial não se faz de forma 

idêntica em todos os lugares (SANTOS, 2008, p. 153). 
 

Assim, a compreensão da natureza do espaço pede que se procure a sua 

intencionalidade. Essa que é colocada por Santos (2012) como o traço fundamental existente 

entre ação e os objetos no espaço, vistos em seu conjunto. É noção válida tanto para rever a 

produção do conhecimento, quanto para a contemplação do processo de produção e de produção 

das coisas, resultante da relação entre homem e mundo, implicando a necessidade de que as 

ações mais eficazes exigem objetos mais adequados.  

Desse modo, ação e objetos, em suas intencionalidades de racionalizações da decisão e 

da execução, ao passo que são dependentes da respectiva carga de ciência e de técnica presentes 

no território, também revelam a existência das imprevisibilidades do resultado, decorrentes das 

ações de atores em processos de mudança social ou espacial (SANTOS, 2012). Ações e objetos 

se interconectam e se modificam no espaço. Portanto, o espaço agrega ao mesmo tempo as 

formas produzidas socialmente, sobre cujo conteúdo sustenta intencionalidades, as quais 

dependendo das condições existentes, podem se estabelecer por consenso, ou revelar 

conflitualidades e também deflagrar conflitos. 

Ilustra esta situação, discussão feita por Fernandes (2013), sobre “questão agrária: 

conflitualidade e desenvolvimento territorial”. No entendimento desse autor, a conquista da 

essência da complexidade da questão agrária requer a superação da visão dicotômica nutrida no 

tratamento dado à conflitualidade e ao desenvolvimento. Essa visão fragmentada, gerou a ideia 
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de que desenvolvimento é estatuto do capitalismo e luta por terra pressupõe conflito. Não 

obstante, desenvolvimento e conflitualidade coexistem no interior das relações socioespaciais.  

Essa perspectiva, centrou no agronegócio a força motriz do desenvolvimento agrícola 

do campo brasileiro e criminalizou os movimentos sociais camponeses que lutam por terra. Na 

base dessa concepção está a ideia de que é necessário eliminar os conflitos para que se promova 

o desenvolvimento. Desse modo, quando a política de desenvolvimento territorial define uma 

certa fração privilegiada do espaço rural a ser valorizada pelos investimentos em infraestrutura, 

crédito, tecnologias, etc., intencionalmente ela também já elegeu as frações espaciais que serão 

suprimidas desse desenvolvimento, a saber, as frações espaciais camponesas. Sendo assim, 

quando fragmentam o espaço para gerar consenso, eliminando o conflito, as políticas de 

desenvolvimento deslocam o eixo da questão agrária para o mercado, produzindo espaços que 

se articulam por relações desiguais.   

Neste sentido, cabe a afirmação de Moreira (2012, p. 24): “o espaço é então o termo da 

unidade. O plano em que se dá a relação homem-natureza. É âmbito em que as coisas então 

dissociadas se juntam [...] num só modo de organização e conteúdo”. Assim, a construção da 

unidade forma-conteúdo espacial se dá pela dinâmica que articula os fenômenos espaciais à 

totalidade social. Completa Moreira (2012): 

O espaço é então a totalidade estruturada de relações, dialeticamente 

complexa e historicamente determinada, na forma do qual reside o amálgama 

do entrecruzamento entre a primeira e a segunda natureza, porque é por seu 
meio que homem e natureza em sua relação recíproca se separam e se 

reaglutinam, a cada momento do movimento da reprodução cíclica da 

sociedade (MOREIRA, 2012, p. 25-26). 
 

Essa totalidade da organização socioespacial da sociedade atende ao enfoque histórico, 

que trata do comportamento do fenômeno espacial no pretérito, dos elementos que se mantém 

no presente e das conjecturas para novos cenários. Também se orienta pelo enfoque estrutural, 

centrado no plano da lógica que combina variáveis resultando em situação que permite tratar 

da estrutura atual do espaço (SANTOS, 2008). “O espaço constitui a matriz sobre a qual as 

novas ações substituem as ações passadas. É ele, portanto, presente, porque passado e futuro” 

(SANTOS, 2012, p. 104). 

Colocados alguns pontos sobre o espaço, cabe situar a questão da produção do espaço, 

categoria que permite analisar as relações socioespaciais em suas múltiplas dimensões. Em 

Lefebvre (2016), essa produção está relacionada ao estabelecimento de uma função prática e 

estratégica. Sua compreensão requer a reprodução das relações de produção do espaço inteiro, 

marcado por uma produção socioespacial de caráter homogêneo e desarticulado/fraturado, 
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todavia conservador, cuja característica essencial é manter a unidade do poder econômico e 

político da burguesia – classe dominante – e, portanto, uma homogeneização na fragmentação 

do espaço e do tempo. Segundo Lefebvre: 

São precisamente lugares nos quais se reproduzem as relações de produção, o 

que não exclui, mas inclui, a reprodução pura e simples da força de trabalho. 
Tudo isso se lê nos espaços, mas com dificuldades, pois o texto e o contexto 

estão embaralhados (como num rascunho). O que se lê com dificuldades se 

concebe claramente se se parte do conceito do espaço, de um lado 
desarticulado e separado, e de outro organizado e re-unido pelo poder 

(LEFEBVRE, 2016, p. 49). 
 

Para Lefebvre (2016), a “fórmula trinitária” trabalhada por Marx em O Capital, 

apresenta contribuições para a compreensão da sociedade burguesa na conjunção-disjunção dos 

seus elementos. Nessa fórmula, Marx considera que há na produção e na reprodução das 

relações, três elementos que estão unidos na sociedade em ato e representados como separados. 

São eles: a) o capital e o lucro da burguesia, b) a propriedade do solo com rendas múltiplas – 

subsolo, água, edificações, etc., c) o trabalho assalariado.  Nesses moldes, a práxis burguesa 

produz uma falsa realidade em torno desses três elementos, tornando-a atributo de verdade na 

prática social, mantida pela aparência alienada das relações sociais, sustentada em uma unidade 

de dominação sob o controle do poder econômico e político da burguesia. 

Em Marx (2013), são colocadas as contradições que sustentam a tríade capital, terra e 

trabalho, as quais são marcadas na omissão ao fato de que o trabalho, diferente do capital e da 

terra, é a condição fundamental para a existência do valor. Essas contradições derivam de um 

conjunto de relações sociais em que a permanente reprodução do capital necessita criar valor e 

para isto se apropria da terra em sua renda fundiária e da força de trabalho assalariado. Marca 

estas condições de produção o fato de que a terra é expropriada do trabalhador, cuja força de 

trabalho excedente é tornada mercadoria. O estatuto da propriedade privada da terra, a 

transforma em mercadoria, sendo sua valorização relacionada mais ao valor de troca do que ao 

valor de uso. Esse processo libera o trabalho para gerar mais-valor, conforme explicitado 

abaixo:   

A relação de troca entre o capitalista e o trabalhador se converte, assim, em 
mera aparência pertencente ao processo de circulação, numa mera forma, 

estranha ao próprio conteúdo e que apenas o mistifica. A contínua compra e 

venda da força de trabalho é a forma. O conteúdo está no fato de que o 
capitalista troca continuamente uma parte do trabalho alheio já objetivado, do 

qual ele não cessa de se apropriar sem equivalente, por uma quantidade maior 

de trabalho vivo alheio (MARX, 2013, p. 65, grifo nosso). 
 

Assim, apesar de haver um grupo que impõe domínio sobre as relações socioespaciais, 

é, efetivamente, toda a sociedade que contribui na produção dessas relações. Mas o que significa 
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produzir? Em Santos (2008, p. 202), “produzir significa tirar da natureza os elementos 

indispensáveis à reprodução da vida. A produção, pois, supõe uma intermediação entre o 

homem e a natureza, através das técnicas e dos instrumentos de trabalho inventados para o 

exercício desse intermédio”.  

Nessa direção afirma Lefebvre (2016, p.53) “toda sociedade produz um espaço”. Ou 

então, nas palavras de Santos (2008, p. 203), “o ato de produzir é, ao mesmo tempo, o ato de 

produzir espaço”, pois “produzir e produzir espaço são dois atos indissociáveis”. Sendo assim, 

Santos (1997, p. 88), afirma: “[...] não há produção do espaço que se dê sem o trabalho”. O 

trabalho é um fator distintivo determinante entre o homem e as outras formas de vida. Por meio 

do processo de trabalho, o homem desenvolve a capacidade de produzir. Nesse processo 

intencional e de certo modo, planejado, o homem apreende e aprende a natureza em intercâmbio 

permanente (SANTOS, 1997).  

Frente ao exposto, cabe considerar que o caráter dessas relações de produção, na 

sociedade burguesa, é permeado por um desenvolvimento geográfico desigual e combinado. A 

sociedade burguesa, por meio da classe que a representa – classe dominante, impõe ao espaço 

comum, atividades diversas e parcelares, sob uma lógica de mascaramento das contradições do 

espaço, ao mesmo tempo global e pulverizado. Isto porque a classe dominante dispõe do poder 

sobre o espaço mediado pela propriedade privada do solo, pelo conhecimento e pela estratégia 

e ação do próprio Estado.  Em resposta, a estratégia de classes tenta assegurar a reprodução das 

relações essenciais através do espaço inteiro, o que permite a manifestação dos conflitos 

(LEFEBVRE, 2016). 

Em Marx e Engels (2007), está uma chave explicativa dessa dominação de classe, onde 

a divisão do trabalho é aspecto basilar. Para esses autores, em cada época, as ideias dominantes 

são sempre as ideias da classe dominante, classe que é ao mesmo tempo, a força material 

dominante da sociedade e a força espiritual dominante. Isto porque é esta classe que detém os 

meios de produção material e também os meios de produção espiritual, condição que lhe 

permite colocar em submissão os pensamentos daqueles aos quais faltam esses mesmos meios 

de produção. Sobre as ideias dominantes, escrevem os autores: 

São as relações materiais dominantes apreendidas como ideias, portanto, são 

a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante, são as 
ideias de sua dominação. Os indivíduos que compõem a classe dominante 

possuem, entre outras coisas, também consciência e, por isso, pensam; na 

medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma 
época histórica, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão, portanto, 

entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como 

produtores de ideias de seu tempo; e, por conseguinte, que suas ideias são as 

ideias dominantes da época (MARX e ENGELS, 2007, p. 47).   
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Essas relações produzidas na sociedade e, portanto, movidas sob uma base espacial, são 

tratadas por Moraes (2005), em abordagem sobre a questão do sujeito na produção do espaço. 

Para ele, as formas espaciais, aparentemente vistas como formas inertes, possuem o poder de 

influir na dinâmica da sociedade. São, portanto, produtos históricos. Trata-se da produção social 

do espaço material decorrente das representações que os homens estabelecem acerca do seu 

espaço. Disto resulta dizer que a produção do espaço social é um ato teleológico, pois envolve 

uma finalidade, a ação consciente de projetar algo, a capacidade de pré-idear no presente, o 

futuro. Neste sentido, afirma Moraes: 

Não há humanização do planeta sem uma apropriação intelectual dos lugares, 

sem uma elaboração mental dos dados da paisagem, enfim, sem uma 

valorização subjetiva do espaço. As formas espaciais são produto das 
intervenções teleológicas, materializações de projetos elaborados por sujeitos 

históricos e sociais. Por trás dos padrões espaciais, das formas criadas, dos 

usos do solo, das repartições e distribuições, dos arranjos locacionais, estão 

concepções, valores, interesses, mentalidades, visões de mundo. Enfim, todo 
o complexo universo da cultura, da política e das ideologias (MORAES, 2005, 

p. 16).  
 

Dessa forma, quem controla a produção, é porque domina a base material. Um exemplo 

é a concentração da propriedade privada da terra, cujo domínio se dá em extensão e conteúdo, 

pois junto ao aumento do tamanho da propriedade fundiária, está a estratégia para manter a 

reprodução dessas relações materiais dominantes, sob cujas ideias são veiculadas como 

verdades. Em sua essência está situado um conjunto de estratégias de manutenção do poder 

econômico e político da burguesia, manifestada segundo Lefebvre (2016) na unidade da 

dominação. Um grupo que se reconhece em situação hierarquicamente superior, produz ideias 

cuja intenção é assegurar a si mesmo essa posição de controle do espaço. Nisto, podemos falar 

em domínio do espaço como ato político, donde objetos e ações se articulam contraditoriamente 

em um todo espacial, manifestando finalidades e intenções de distintos sujeitos.      

Esta perspectiva de compreensão da realidade social, parte do princípio de que a 

produção do espaço se dá historicamente, tendo seu desenvolvimento subjacente a um conjunto 

de relações sociais de produção que submete natureza e trabalho ao domínio de uma parte da 

sociedade, elaborando formas espaciais diversas, condição e reflexo destas relações. Desta 

deriva contradições, desigualdades, conflitos, resistências e diversas formas de luta.  

Neste sentido, entende-se que, ao se definir um objeto da realidade social para 

investigação, torna-se necessário um olhar aberto e crítico sob essa mesma realidade, pois no 

interior das suas relações e nuances, se reconhece o movimento que engendrou sua produção. 
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Isto permite ir ao encontro dos princípios teóricos que fundamentam a pesquisa. Quanto a este 

aspecto, Minayo destaca:  

A relação dinâmica entre teoria e empiria se expressa no fato que a realidade 
informa a teoria, que, por sua vez, a antecede, permite percebê-la, formulá-la, 

dar conta dela, fazendo-a distinta, num processo de distanciamento, 

aproximação e reorganização. A teoria domina a construção do conhecimento 
por meio de conceitos gerais considerados verdadeiros. Seu aprofundamento, 

de forma crítica, permite desvendar dimensões não evidentes da realidade, 

mas o acesso a uma teoria ajuda apenas quando o investigador faz perguntas 
pertinentes e inteligentes sobre a realidade que pesquisa (MINAYO, 2010, p. 

176).  
 

Desse modo, para conhecer a lógica inerente à produção do espaço, é necessário 

reconhecer a dinâmica da reprodução das relações sociais que movimenta essa produção. Visto 

que a produção do espaço se fundamenta em múltiplos aspectos da realidade social, é pertinente 

situá-la no plano da produção de escalas espaciais, pois a produção decorre de relações e 

atividades diversas. Assim, nos informa Santos (2008, p. 229) que “cada atividade possui uma 

escala” e, segundo Harvey (2015), longe de serem imutáveis ou totalmente naturais, as escalas 

em que a atividade humana pode ser orquestrada depende de mudanças tecnológicas, de 

condições político-econômicas, das lutas de classes e de outras formas de luta política/social, 

assim como definem as escalas em que se tem de travar a luta de classes. 

  É pertinente entender os planos escalares das relações socioespaciais, na perspectiva 

do materialismo dialético, à luz de categorias como geral, singular e particular. Segundo 

Cheptulin (2004), essas categorias são formações materiais (coisas, objetos e processos) que 

interagem no movimento da realidade e modificam-se mutuamente, sem, no entanto, perder 

suas especificidades. Para esse autor, aquelas propriedades e ligações que não se repetem nas 

formações materiais, constituem o singular. Diferentemente, constituem o geral ou universal, 

aquelas propriedades e ligações que se repetem nessas formações. Portanto, em cada formação 

material, há aqueles aspectos que a distinguem, porque é próprio dessa formação, e aqueles 

aspectos que exprime a semelhança, devido à sua condição comum a esta e outras formações. 

Assim, existência do geral e do singular é justificada no conjunto dessas relações com a 

presença da formação material particular. Sendo assim, segundo Cheptulin (204, p. 198), “cada 

formação material representa, portanto, a unidade do geral e do particular, a unidade do que a 

identifica a outras formações materiais, assim como a unidade do que a distingue”.  

Quanto à questão das relações dessas categorias, Cheptulin (2004), contextualiza 

historicamente chamando atenção para o modo como a propriedade é representada na categoria 

particular em distintas sociedades. Desse modo, na sociedade capitalista predomina a 
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propriedade privada, enquanto que na sociedade socialista prevalece a propriedade social. É 

este o traço que distingue uma da outra. Continuando, nos informa esse autor: 

É conveniente tirar dessa lei a seguinte conclusão para a prática e o 
conhecimento: se cada formação material é a unidade do geral e do particular, 

então, para poder formar uma representação exata de um objeto dado é 

necessário colocar em evidência o que se identifica e o que se distingue de 
outras formações materiais. Assim, se quisermos compreender a essência do 

poder de Estado da URSS de hoje, devemos explicar em que ele assemelha-se 

e em que ele difere do poder de Estado nesse ou naquele país capitalista, e do 
poder que existia na URSS no período da passagem do capitalismo para o 

socialismo, ou do poder nos países de democracia popular. Somente assim 

estará completa e exata nossa representação da natureza do poder em questão, 

de seu conteúdo e de sua forma, de sua essência e da especificidade de suas 
manifestações nas circunstâncias dadas (CHEPTULIN, 2004, p. 198).   

 

Frente o exposto, é importante salientar que a compreensão da realidade da migração de 

jovens oriundos de comunidades rurais de Irará para centros urbanos do Brasil, requer analisá-

la na perspectiva da “formação material particular”, a qual articula as relações sociais e políticas 

que engendram a produção do espaço rural do município de Irará à realidade da produção do 

campo baiano e brasileiro. Assim, a problemática da migração de jovens do campo em Irará, se 

manifesta como fenômeno particular, resultante do modo como vem se dando a trama de 

relações sociais, políticas e econômicas neste município, revelando aspectos daquilo que é 

próprio desse domínio espacial e ao mesmo tempo deixando transparecer aspectos comuns a 

estas duas escalas espaciais: o espaço rural do município e o espaço agrário brasileiro.   

Desse modo, no contexto da reprodução das relações sociais de produção, compreende-

se a migração de jovens do campo e da cidade, como uma manifestação das contradições postas 

pelo aprofundamento das relações capitalistas no campo, pois as mudanças nas relações sociais 

que estruturam o território brasileiro, marcadas sobretudo pela incorporação da lógica urbana-

industrial, intensificou bem mais aspectos como a concentrada estrutura da propriedade da terra 

e a subordinação do trabalho. Identifica-se daí a continuidade e o acirramento de processos 

excludentes no campo brasileiro, o que remete à permanência da questão agrária e ampliação 

das contradições no campo. Sobre a questão agrária, cabe destacar a perspectiva de Germani 

(2010), quando a define como: 

[...] as questões referentes às relações sociais de produção, ou seja, como e de 

que forma se produz no campo. Questões que remetem à estrutura da 
propriedade da terra, às relações sociais de produção que são estabelecidas 

entre os distintos e antagônicos grupos sociais que coexistem no tempo-

espaço. Isto é, quem se apropria de um pedaço da natureza e a forma que o faz 

vai definir a condição em que se realiza sua produção e, também, sua posição 
numa dada sociedade (GERMANI, 2010, p.272). 
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Sendo assim, a questão agrária é entendida enquanto uma formação socioespacial, que 

se manifesta no campo brasileiro por meio da reprodução das relações sociais. No município 

de Irará, sua existência é obscurecida nas relações de poder, e, neste caso, a migração é colocada 

enquanto um dos reflexos e condicionantes desse processo. Isto porque, se de um lado a 

migração, na escala local, reflete a concentração fundiária, do outro, ela também reforça esta 

mesma estrutura, na medida em que boa parte da população jovem rural passa a encontrar nela, 

meios de garantir a sobrevivência e a reprodução social, sem, no entanto, entrar no mérito da 

compreensão das relações produtoras da estrutura fundiária. Desse modo, a condição dos jovens 

que migram das comunidades rurais de Irará para a cidade, é a condição de um sujeito sem a 

propriedade da terra, consciente ou não da situação em que se encontra. 

Neste sentido, o que dá concretude à questão agrária é a sua dimensão espacial, 

materializada por meio de relações sociais que são resultantes de interesses distintos e 

antagônicos. Tais relações se fundamentam no propósito da apropriação privada da natureza, e 

por consequência na (re)produção de espaços desiguais. Estas relações, estabelecidas por 

diferentes grupos no âmbito social, político e econômico são fundamentais na configuração das 

relações socioespaciais. Estes grupos podem ser entendidos, desse modo, como grupos em 

disputa na sociedade. Sendo assim, a dimensão do poder se apresenta como elemento 

significativo das relações sociais. São relações estabelecidas na luta de classes e das frações de 

classe, nas estratégias empreendidas pelas classes expropriadas para resistir, disputar e alcançar 

o poder (OSÓRIO, 2014). Estas relações também envolvem a conflitualidade, entendida como 

“constante processo de enfrentamento, produzido pelas contradições e desigualdades do sistema 

capitalista” (FERNANDES, 2016, p. 206-207). 

Para Fernandes (2009), há diferentes espaços e territórios sendo produzidos, em 

permanente conflitualidade, pelas relações e classes sociais. Dessa maneira, entende-se que as 

relações de poder se imbricam em permanente luta territorial sustentada no espaço.  Neste 

contexto, a migração de jovens camponeses de Irará é fenômeno socioespacial que envolve 

distintas estratégias de luta. Estes jovens são sujeitos que experienciam diferentes frentes de 

luta, uns no campo, outros na cidade, agindo em prol da sobrevivência.  

O plano das possibilidades remete-nos a caminhos traçados neste contexto de “transição 

societária” (MÉSZAROS, 2011). Um desses caminhos para superação dessa realidade perpassa 

pela recomposição da unidade da luta para contrapor-se ao modelo hegemônico de sociedade, 

de campo e de organização do espaço rural. Essa trajetória de luta tem sido protagonizada pela 

ação dos grupos e movimentos sociais do campo no Brasil. Isto porque, “[...] a aceleração e 
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profundidade do desenvolvimento histórico estão vinculadas ao papel crescente das massas 

populares, já que constituem a principal força motriz da história” (VÁZQUEZ, 2011, p. 140).  

Desse modo, é no trabalho incansável e permanente de organização e de luta dos grupos 

e movimentos sociais populares, que se identifica um caminho possível para a superação da 

realidade social vigente. Tal assertiva requer um trabalho que se oponha às forças hegemônicas, 

pela defesa e proposição de um projeto alternativo de sociedade, que gere ruptura com relações 

sociais legitimadoras da desigualdade e da riqueza concentrada, a qual encontra sustento na 

apropriação privada da natureza e em práticas que alijam os trabalhadores. Assim, as 

possibilidades superadoras dessa realidade encontram suporte na efetivação de um pensamento 

contra-hegemônico, alicerçado em fundamentos teóricos, práticos e políticos comprometidos 

com a transformação da estrutura social dominante e capazes de promover a compreensão da 

realidade para além das aparências.  

 

2.2.2 Método, metodologia e procedimentos metodológicos 

 

Nesta Tese, propõe-se como tarefa ao pensamento, apropriar-se de um determinado 

aspecto da realidade concreta − migração de jovens no contexto da questão agrária do município 

de Irará – para compreendê-lo em sua essência, ou seja, considerando as relações que articulam 

este fenômeno da produção do espaço rural de Irará às relações sociais e políticas que permeiam 

a produção do campo brasileiro. Assim, a orientação de Kosik (1976, p.16), é procedente, ao 

afirmar que “por trás da aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por trás 

do movimento visível, o movimento real interno; por trás do fenômeno, a essência”. 

O entendimento basilar aqui referido, é que a fração do espaço submetida ao processo 

do conhecer, a saber: o espaço rural de Irará em sua dinâmica agrária com repercussões na 

migração dos jovens oriundos desse espaço, é uma dimensão material concreta, histórica e 

produzida no interior da totalidade social. Partindo desse princípio, foi realizada uma 

interpretação do objeto de estudo, na perspectiva das inter-relações entre a totalidade social e o 

espaço produzido. Isto remete entender o espaço também como uma totalidade que se move no 

interior da sociedade, sendo processo, condição e reflexo das relações sociais. Esse caminho 

interpretativo foi orientado pelos elementos essenciais conformadores das relações sociais de 

produção, e pelo reconhecimento e análise das estruturas (permanências) e dos processos 

(mudanças), agentes, ações e intenções envolvidos nessa trama social, marcada por 

conflitualidades que produzem e se reproduzem socioespacialmente.   
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Quanto à totalidade espacial, Moraes e Costa (1999), reconhecem sua existência, na 

relação intrínseca sociedade-espaço, relação exclusivamente social, histórica e expressa em 

processos reais, os mais complexos. Ressaltam que o caminho para a definição do objeto 

geográfico numa perspectiva materialista, perpassa pela necessidade de compreendê-lo em sua 

dimensão de concretude, historicidade e identidade no real. Com isso, critica as posturas 

idealistas, que constroem o objeto impondo um corte arbitrário ao real. Nesses termos, os 

autores não apresentam uma definição ao conceito de espaço geográfico, e sim elaboram todo 

um raciocínio metodológico e filosófico, apoiando-se em pressupostos teórico-metodológicos 

e conceituais fundamentais à formulação do objeto geográfico e das pesquisas nessa área, à luz 

do pensamento crítico marxista.  Assim, afirmam estes autores: 

A questão do objeto passa a se limitar ao universo da materialidade social e 
da história humana. [...] O objeto não poderá também ser definido como o 

“espaço”, e sim sua produção e uso pela sociedade [...] Ao tomarmos a 

Geografia como uma ciência da sociedade, cujo objeto é um processo social, 
inferido ao espaço terrestre que cobrará uso de teoria geral da sociedade. 

Assim, é necessário conhecer os traços essenciais do movimento da totalidade 

social para apreender um dos seus aspectos particulares. Visualizar a 
totalidade para captar a parte. [...] Diferentemente dos filósofos idealista, 

Marx vai privilegiar a ação concreta dos indivíduos reais, as condições 

materiais de vida e as condições gerais de sua existência (MORAES e 

COSTA, 1999, p. 59-60-61). 
 

Desse modo, para dar conta de tal propósito, nesta Tese, foram tomados como 

pressupostos, a dialética enquanto estratégia metodológica, “método de abordagem da 

realidade, reconhecendo-a como processo histórico em seu peculiar dinamismo, provisoriedade 

e transformação” (MINAYO, 2010, p. 108), e o materialismo histórico como “caminho teórico 

que aponta a dinâmica do real na efervescência de uma sociedade” (Ibden, 107-108).  

A dialética não considera os produtos fixados, as configurações e os objetos, 

todo o conjunto do mundo material reificado, como algo originário e 

independente. Do mesmo modo, como assim não considera o mundo das 
representações e do pensamento comum, não os aceita sob o seu aspecto 

imediato: submete-os a um exame em que as formas reificadas do mundo 

objetivo e ideal se diluem, perdem a sua fixidez, naturalidade e pretensa 

originalidade para se mostrarem como fenômenos derivados e mediatos, como 
sedimentos e produtos da práxis social da humanidade (KOSIK, 1976, p. 16-

17).  

 

Assim sendo, esclarece-se que o materialismo histórico dialético é método e teoria do 

conhecimento, portanto arcabouço orientador da ação consciente do sujeito em relação ao 

objeto. Nele são encontrados os elementos que irão permitir a mediação, atributo fundamental 

para o alcance de um certo tipo de conhecimento. Vale ressaltar que para o escopo dessa 

pesquisa, método e metodologia são entendidos como “método de interpretação”, 
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diferenciando-se de procedimentos metodológicos, que dizem respeito ao “método de 

pesquisa”.  

Para Moraes e Costa (1999), o método de interpretação refere-se a posturas e 

fundamentos filosóficos, cujo arcabouço estrutural envolve a concepção do pesquisador acerca 

da realidade, da ciência e do movimento, e por isto possui um dinamismo interno que permite 

revisão.  Resulta na sistematização e representação lógica e racional de como se compreende o 

mundo e a vida. Já o método de pesquisa diz respeito ao conjunto de técnicas utilizadas em 

determinado estudo, não implica em concepções do pesquisador e sim nas demandas do objeto 

pesquisado e dos recursos técnicos disponíveis. Desse modo, a mesma metodologia de pesquisa 

pode ser utilizada por estudos desenvolvidos dentro de diferentes métodos de interpretação, 

desde que seja assegurada a coerência no percurso da pesquisa, balizada pelo método 

interpretativo.  

Ao enfrentar criticamente o idealismo e o elitismo dos jovens hegelianos, 

Marx e Engels abordam em A sagrada família três questões fundamentais que 
afetam vitalmente a elaboração do conceito de práxis. Primeira: qual é o 

elemento ativo da história que permite transformar a realidade? Para os 

filósofos “críticos” é a crítica, a atividade teórica, e não ação real dos homens. 

Segunda: quem são os sujeitos dessa transformação, ou seja, da mudança 
histórica? Para os neohegelianos é o filósofo “crítico” que à margem da massa 

“acrítica”, desenvolve sua atividade intelectual. Terceira: como se exerce essa 

atividade “crítica”? Pensam Bauer e consortes: como uma “crítica absoluta”, 
prescindido de todo interesse e fora de toda relação com a ação real, com a 

prática (VÁZQUEZ, 2011, p. 136). 
 

Na citação acima, Vázquez (2011), afirma haver uma negação da práxis quando a prática 

é reduzida à teoria, à “crítica” absoluta; quando o papel do sujeito verdadeiramente ativo, que 

compõe a massa, o povo, é desconsiderado; por último, quando se separa a “crítica” da atividade 

real das massas, negando a teoria da prática. 

Assim, ao estudar um dado aspecto da realidade em seu movimento, Damiani (1998), 

coloca a necessidade de saber avaliar as contradições entre o espaço concebido e o espaço 

concretamente vivido, uma “tarefa complexa, que implica acompanhar o processo de produção 

e reprodução desse espaço, destacando seus sujeitos: o Estado, as empresas, os moradores e 

suas associações, etc.” (DAMIANI, 1998, p. 97). Neste contexto, cabe destacar a observação 

de Martins (1983), no tocante aos sujeitos envolvidos no processo da pesquisa: 

Daí a importância de ouvir o campesinato. É evidente que ouvir o campesinato 

não quer dizer, simplisticamente, partir do próprio discurso dos “agentes 
sociais”. Quer dizer isso e muito mais. Quer dizer que é preciso mobilizar 

recursos teóricos que permitam decifrar a fala do camponês, especialmente a 

fala coletiva do gesto, da ação, da luta camponesa. É preciso captar o sentido 

dessa fala, ao invés de imputar-lhe sentido, ao invés de desdenhá-la. E isso 
somente será possível se entendermos que a resistência do camponês não 



56 
 

expressa o seu sentido num universo particular e isolado, camponês; que a 

resistência do camponês à expropriação, ao capital, vem de dentro do próprio 
capitalismo. Que essa resistência só adquire sentido pela mediação das 

contradições fundamentais que contrapõem operários e burgueses, pois a 

questão agrária é uma entre outras expressões das contradições do capital 

(MARTINS, 1983, p. 17-18). 
 

Esse movimento requerido para a compreensão da realidade que se deseja apreender, 

coaduna-se a uma necessidade de tratá-la na perspectiva da totalidade concreta, pois para Kosik 

(1976), a totalidade é uma realidade em constante transformação. Sendo assim, a totalidade não 

significa todos os fatos, porque acumular todos os fatos não significa ainda conhecer a 

realidade, visto que todos os fatos não constituem, ainda uma totalidade. Esta, sim, se constitui 

quando os fatos, que são conhecimento da realidade, passam a ser compreendidos como um 

todo dialético, cujo desenvolvimento é histórico e sua natureza é permeada por contradições. 

Frente a este contexto, ressalta-se que para se conhecer um objeto determinado, 

primeiramente, parte-se da prática social e histórica de sujeitos concretos, para a partir daí 

produzir as determinações mais simples, e depois as mais complexas (NETTO, 2011). Em 

seguida, eleva-se gradualmente o objeto apoiando-se nas mediações a serem feitas pelas 

categorias e conceitos, sem, contudo, perder de vista a necessária relativização entre o real 

concreto e o trabalho teórico. Dando continuidade ao processo, é feita a checagem na realidade 

e retomada das categorias no intuito de produzir uma totalidade concreta histórica explicada: O 

concreto no pensamento, resultado de múltiplas determinações (DUSSEL, 2012). O referido 

entendimento acerca do exercício que envolve o ato de conhecer um objeto, é também elucidado 

por Minayo e Gomes (2012), quando afirmam: 

[...] o investigador deve sempre relativizar seus cuidadosos marcos teóricos a 

favor dos achados que a realidade empírica lhe proporcionar. A capacidade de 

realizar esse balanço flexível entre a teoria e a realidade é a medida do êxito 
dos cientistas sociais. Noutras palavras, teorias e conceitos não são camisa de 

força, são camisa sim, de um tecido que adequa o corpo ao ambiente e protege 

o pesquisador das intempéries de seus julgamentos solitários, embora 
valorizando sua contribuição (MINAYO e GOMES, 2012, p. 21).  
 

Sendo assim, orientando-se pelo entendimento do dinamismo que permeia a produção 

da realidade da migração de jovens do campo em Irará na mediação da questão agrária, é que 

se abordou o objeto desta Tese. Os procedimentos metodológicos foram conduzidos pelo aporte 

de dados identificados em fontes secundárias e primárias. Também foram utilizados outros 

instrumentos de pesquisa, a exemplo de questionários, entrevistas, oficinas, conversas e 

registros escritos e fotográficos com as comunidades rurais, os sujeitos e grupos sociais que 

colaboraram ao longo do desenrolar da pesquisa.    
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As pesquisas em fontes secundárias configuram um exercício permanente de leitura, 

catalogação e organização de dados em vasto material bibliográfico como livros, artigos, teses 

e dissertações. Com relação à temática dessa Tese, os eixos fundamentais da sua orientação, 

foram questão agrária, juventude do campo e migração campo-cidade. Esses eixos foram 

articulados para compor o objetivo geral da Tese, a saber: analisar na produção do espaço rural 

do município de Irará, as relações sociais e políticas que se expressam na questão agrária e seus 

rebatimentos sobre os jovens do campo, os quais tem acionado a migração como estratégia de 

reprodução social. 

O levantamento de dados em fontes bibliográficas foi sendo realinhado, à medida do 

aprofundamento do contato com o campo empírico, por meio da produção de dados e 

interpretações dos mesmos. Através da pesquisa em fontes primárias foram feitas a 

identificação e análise de documentos, realização de entrevistas semi-estruturadas, oficinas, 

aplicação de questionários e observações diretas com registros.  

Para melhor explicitar o processo metodológico da pesquisa, foram tomados como eixos 

orientadores da ação os objetivos específicos da pesquisa. A partir daí, foram sendo geradas 

atividades visando imergir no objeto da pesquisa, produzindo dados para análises na correlação 

teoria-empiria, considerando os nexos que articulam o objeto a outras escalas espaço-temporais 

e identificando diferenças, continuidades e mudanças. Os objetivos específicos e suas correlatas 

atividades serão explicitados a seguir. 

Inicialmente, se procurou compreender a juventude do campo, em sua relação com a 

questão agrária brasileira, reconhecendo nesse processo o movimento das conflitualidades que 

demarcam a produção do espaço agrário brasileiro. Se tomou por base aspectos sociais, 

políticos e históricos que orientam a juventude do campo no Brasil, identificando elementos 

que sustentam as condições de sua reprodução socioespacial, no interior da questão agrária 

brasileira. Posto isto, a questão da sucessão e permanência do jovem no campo, cobra um 

tratamento sob a perspectiva de uma agenda pública, haja visto que a migração dessa juventude 

não se dá por vontade própria, mas sim por um conjunto de condicionantes sociais, atrelados 

ao modelo de desenvolvimento imperante no campo brasileiro.  

Para adentrar mais especificamente no contexto socioespacial da dinâmica agrária na 

escala local, se procurou analisar a realidade do espaço agrário do município de Irará, 

articulando aspectos da população, da estrutura fundiária, no âmbito da problemática agrária e 

das desigualdades socioespaciais dela decorrentes. Para tal, se fez uso de dados do IBGE, além 

da aplicação de questionários e realização de oficina.  
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Um outro objetivo perpassou por identificar no movimento da prática socioespacial, no 

município de Irará, as diferentes faces que articulam a realidade da questão agrária e direcionam 

perspectivas quanto ao tratamento dado à juventude do campo no contexto do modo como vem 

se dando a produção da realidade do espaço rural deste município. O ponto de partida, foi a 

sistematização de um conjunto de trabalhos escritos, dos anos 2000 até os dias atuais, os quais 

abordam diferentes experiências e problemáticas acerca do município de Irará.  

O objetivo seguinte pretendeu analisar o papel das organizações sociopolíticas na 

organização do espaço rural no município de Irará, considerando suas implicações na produção 

de estratégias de enfrentamento à questão agrária e na formação da juventude camponesa. Para 

buscar entender esta questão foi realizado um mapeamento das organizações voltadas ao 

campo, no município de Irará, com identificação dos seus propósitos fundamentais e relação 

que estabelecem com a juventude do campo. Esta etapa se apoiou em análise documental, 

aplicação de questionários com representantes do governo local, realização de oficina com 

membros de associações rurais de Irará, incluindo jovens associados e não associados e de 

entrevistas semi-estruturadas com representantes das organizações. Sobre este tipo de 

entrevista, cabe destacar: 

Obedece a um roteiro que é apropriado fisicamente e utilizado pelo 

pesquisador. Por ter um apoio claro na sequência das questões, a entrevista 
semi-aberta facilita a abordagem e assegura, sobretudo aos investigadores 

menos experientes, que suas hipóteses ou seus pressupostos serão cobertos na 

conversa (MINAYO, 2010, p. 267).  
 

No trabalho de mapeamento das organizações sociais do campo, foram realizadas 

algumas atividades de levantamento de dados, a saber: levantamento de informações em 

documentos, referentes a projetos, propostas e ações voltadas ao desenvolvimento do espaço 

rural e à participação da juventude, na Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra (CEDITER) 

e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irará (STRI), onde também se encontrou 

documentos da Central Geral das Associações Rurais de Irará (CARI); entrevistas semi-

estruturadas com algumas lideranças dessas organizações; observação e descrição, em reuniões, 

encontros e/ou atividades nas associações rurais, do STRI, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável (CMDS), Cooperativa dos Produtores Rurais de Irará 

(COOPRIL), Coletivo das Associações Rurais de Irará 16  e Escola Família Agrícola dos 

Municípios Integrados da Região de Irará (AEFAMI). 

Um último objetivo procurou compreender a dinâmica e os significados da migração de 

jovens do campo do município de Irará, no contexto das estratégias de reprodução das relações 

 
16Esta entidade ainda não possui sigla. 
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sociais de existência e da produção capitalistas no campo, engendrando relações não-

capitalistas. A intenção foi construir o significado da migração desses jovens e identificar como 

tal processo se manifesta nas escalas das organizações e movimentos sociais, das representações 

do governo local, da comunidade rural, da família e dos migrantes. 

Assim, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas com jovens migrantes do 

campo do município de Irará que se encontram vivendo nas cidades de São José e Florianópolis, 

no estado de Santa Catarina e também com as famílias desses jovens e outras famílias, nas 

comunidades rurais de origem, no município de Irará. Outro questionário foi aplicado aos 

jovens migrantes do campo que neste mesmo contexto, retornaram ao município de Irará.  

Frente ao exposto, ressalta-se que os trabalhos com estas fontes de dados permitiram 

articular diversas dimensões da vida, para identificar na dinâmica socioespacial do município, 

e em particular, do espaço das comunidades rurais, como interagem sujeitos, estruturas e 

processos na conformação dessa realidade.  

A pesquisa não teve a intenção de definir e centrar estudos em comunidades rurais 

específicas, do município de Irará. No entanto, a título de demonstração empírica do objeto 

pesquisado, algumas comunidades emergiram ao longo da pesquisa, denotando aspectos e 

dimensões do problema agrário que couberam ser melhor elucidados. Desse modo, se procurou 

identificar como a dinâmica contraditória da questão agrária tem movimentado a migração de 

jovens do campo das comunidades rurais de Irará para centros urbanos do Brasil, à luz do 

estabelecimento de relações em quatro comunidades rurais de Irará: i) Juazeiro, localizada ao 

Sul do município, ii) Mocó, iii) Trindade e iv) Manã, sendo estas três localizadas ao Sudoeste. 

Nessas comunidades rurais se procurou verificar nos processos socioespaciais as 

relações estabelecidas com o problema agrário local, identificando nexos com o problema 

agrário brasileiro, articulando as intencionalidades de sujeitos, organizações sociopolíticas e 

relações de poder, para verificar como essas relações implicam e são implicadas no processo 

da migração da juventude do campo. 

Desse modo, a explicitação dos instrumentos metodológicos dessa pesquisa, coloca a 

necessidade de trazer à baila, a seguinte ideia: migração de jovens do campo no município de 

Irará, no bojo da questão agrária é produto e processo das relações sociais de produção. É por 

isto que se recorre à retomada do processo de produção do espaço rural do município de Irará, 

à luz das dinâmicas socioespaciais aí demandadas, localizando neste a dinâmica da apropriação 

privada da terra, para compreender aspectos que dela são derivados, mas também compreender 

aspectos já existentes e que derivam outros processos.  
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São questões que tratam da formação socioespacial, alicerçada por um desenvolvimento 

histórico em que as relações sociais de produção, estabelecidas entre distintos sujeitos e grupos 

sociais, com interesses antagônicos, vem produzindo desigualdades sociais. Neste contexto, 

quem se apropria da terra, estabelece um determinado modo de relação social que condiciona e 

define a produção, como também uma certa posição nesta sociedade.  

  De acordo com Vásquéz (2011), estas relações são entendidas como relações sociais – 

não intersubjetivas – as quais Marx denominou de relações de produção. Assim, a produção 

não só cria objetos como também cria relações humanas, sociais. “A produção material de 

objetos se revela, assim, como produção social” (VÁSQUÉZ, 2011, p. 126). Confirmando este 

pensamento, segue Martins (2010): 

O que para Marx, nesse caso, tem grande importância imediata é a rotulação 
das relações sociais, sua mera nominação. Para ele, o fundamental é a 

reconstrução científica do processo social, do movimento da sociedade. Um 

modo de produção é um modo como se dá esse movimento, é o modo 
historicamente singular como a sociedade se produz e não meramente o modo 

como a sociedade se produz. Se reduzirmos o modo de produção a um 

momento, a uma etapa econômica, como faz em Sweezy e os adeptos do que 
Luckás define como “marxismo vulgar”, desfiguramos o processo histórico e 

introduzimos na sua análise um entendimento economicista, positivista e a-

histórico, o de uma história social movida por conceitos e não, propriamente, 

movida por contradições (MARTINS, 2010, p. 20). 
 

Sendo assim, acredita-se terem sido colocadas as questões principais, referentes ao 

método de interpretação e aos procedimentos metodológicos que fundamentam esta Tese, cujo 

propósito foi mediar a consecução dos objetivos no sentido de gerar movimentos de 

aproximação com a realidade concreta a fim de reconstruí-la no pensamento. Em outras 

palavras, A intenção maior foi construir uma interpretação da realidade pesquisada, apoiando-

se em instrumentos teóricos, mas, tendo sempre em conta que a realidade por ser concreta e 

histórica, possibilita também rever a própria teoria.  

Neste sentido, a compreensão da questão agrária e das expressões socioespaciais que 

dela emanam, a exemplo da migração de jovens oriundos de famílias camponesas, orientam-se 

por uma perspectiva teórico-metodológica em que o espaço geográfico é base material, 

condição e meio de realização das relações sociais de produção. Tal entendimento se justifica 

porque, as relações sociais imbricadas na questão agrária têm sido balizadas em sua prática 

concreta, pelo princípio da apropriação privada da natureza, o que coloca em evidência a 

dimensão territorial da questão agrária.  

Assim, é o espaço geográfico, suporte da ação dos diferentes e antagônicos sujeitos e 

grupos sociais. Por consequência, é também condição para uma possível transformação da 
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realidade, com vista à superação das estruturas sociais que engendram a produção das 

desigualdades socioespaciais no campo e na cidade. Tomando por base esse entendimento, se 

considerou importante situar em termos das questões mais gerais que envolvem a questão 

agrária brasileira, a juventude do campo e suas conflitualidades, sob a orientação das práticas 

socioespaciais que mediam a produção do espaço. 
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3. JUVENTUDE NO/DO CAMPO E CONFLITUALIDADES DEMARCADAS NA 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO ÂMBITO DA QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA 

 

 
As jovens vozes que trabalham e vivem no campo 

defendem a implantação da reforma agrária e de 
políticas complementares que ampliem as 

desapropriações, promova a democratização da 

terra e do território, garantindo terra à juventude 
trabalhadora rural.  Da terra brota não só alimentos 

saudáveis, mas também dignidade, cultura e renda. 

Por meio dela, podemos construir um novo Brasil 

menos concentrador e mais inclusivo (Carta da 
juventude trabalhadora rural (CONTAG, 2015, p. 

7). 

 

Este capítulo pretende trazer uma discussão acerca da juventude do campo, delineando-

se pelo viés da questão agrária, sob a orientação do pressuposto da prática socioespacial 

enquanto processo engendrado na produção do espaço. Desse modo, o entendimento das 

questões que demandam as estratégias de organização, luta e conquista de direitos da juventude 

do campo no contexto da questão agrária, remetem a um conjunto articulado de aspectos que 

emergem do campo brasileiro e recorrem à relação campo-cidade, compondo um todo espacial, 

articulado por contradições, para desdobrar-se no processo da migração enquanto estratégia 

política de reprodução socioespacial. 

Assim sendo, se reconhece que neste processo socioespacial demarcado por 

contradições, uma das suas faces é a luta do campesinato enquanto sujeito histórico que se 

reinventa do labor e conflitualidades inerentes ao seu espaço de resistência e (re)produção. 

Neste sentido, é do interior das estratégias de luta camponesa que emerge a juventude do campo 

como um dos seus segmentos, caracterizando-se como um sujeito em construção.  

Esse sujeito que vem demarcando o espaço político e social com ações de resistência, 

na luta de classes, tem acionado dispositivos de inserção na sociedade brasileira e baiana, 

posicionando-se no enfrentamento ao projeto societário hegemônico, à questão agrária e às 

práticas de opressão que afetam as diferentes formas e intenções sob as quais a juventude de 

modo geral, e em suas particularidades, se manifestam. Desse entendimento ressoam dimensões 

da juventude cujo eco originário nasce da luta da classe trabalhadora do campo e da cidade e 

cujas expressões se delimitam pelas questões de gênero, raça/etnia e geração, de maneira que 

as diferentes frentes de luta demandadas por essas juventudes, vem contribuindo para elevar 

essa categoria no sentido de demarcar espaços negados historicamente. 
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Neste contexto é que a juventude do campo vem esboçando relações contra-

hegemônicas e somando forças nas brechas do poder hegemônico, para a construção da unidade 

da luta camponesa, alicerçada em diferentes frentes, a exemplo da luta pelo acesso à terra, à 

água, educação e às demais políticas públicas de permanência do jovem no campo. O que se 

observa é que o chão teórico e prático-político que sustenta essa realidade, é a questão agrária. 

Tal questão caracteriza-se enquanto um problema inerente à realidade do espaço rural brasileiro 

e manifesta-se em diversas dimensões e em diferentes escalas socioespaciais. Este problema 

que se coloca tanto na escala do mais geral, o espaço brasileiro, quanto do particular, as relações 

socioespaciais do município de Irará, revela a histórica concentração da propriedade privada da 

terra, assim como as contradições dela decorrentes.  

Desse modo, os aspectos que orientam o debate sobre juventude, e em seu recorte para 

a juventude do campo, revelam a prevalência do elemento da concentração da propriedade 

privada da natureza, especialmente a terra. Essa prevalência se expressa sobretudo, conforme 

nos aponta Souza (2017), pelo exercício do poder legitimado socialmente e nutrido por via das 

estratégias de invisibilização da realidade concreta. Esse ardiloso dispositivo fulgurante no 

tempo e espaço, se mantém pela reprodução de uma pseudorealidade, servente fiel, sobretudo 

aos privilégios da elite patriomonialista brasileira.  

Essa engrenagem de poder se dá pela ação estratégica de uma minoritária fração da 

sociedade, cujas articulações geopolíticas nas múltiplas escalas socioespaciais, possibilitam a 

legitimação da sua permanência enquanto grupo dominante, porque detentor dos meios de 

produção.  E assim traz, em sua essência, a premissa da concentração do poder, nas dimensões 

terra, água, conhecimento, política, direito, economia, mídia e tantas quanto forem necessárias, 

configurando-as como o elemento primordial à reprodução dessa realidade.  

Dito de outra forma, o debate sobre juventude na sociedade brasileira entremeado pelo 

acirramento da luta de classes, cobra a constituição e fortalecimento dos espaços de poder por 

esse sujeito juvenil. Assim, as permanentes disputas que operam nos espaços concretos da vida 

dessa juventude, na sua fração camponesa (PAULINO, 2006), do território brasileiro e baiano 

carregam em tom frutífero, a omissão dos direitos demandados por esse sujeito. Um exemplo é 

o direito de ser jovem (ANJOS, 2017) e de viver no campo, compartilhando experiências 

geridas tanto dentro quanto fora do território camponês, sem, no entanto, abdicar dos princípios 

que sustentam a luta camponesa e da sua juventude.   

Frente ao exposto, se compreende que os jovens do campo se situam no universo 

daqueles grupos sociais e sujeitos que enfrentam as contradições da sociedade de classes e do 

modelo de desenvolvimento adotado pelo estado brasileiro. Eles se configuram enquanto 



64 
 

sujeitos que reclamam à sua maneira, por um “lugar ao sol”, posto que o tratamento dado à essa 

juventude, na prática social, tem sido sustentado por uma concepção que a coloca em uma 

posição de desinteresse quanto aos problemas existentes no campo.  

Assim, torna-se necessário tematizar a juventude do campo enquanto uma fração 

significativa da juventude brasileira, reconhecendo sua vinculação com a problemática agrária, 

estabelecendo nexos com o universo de complexidades que entrelaçam essa mesma categoria, 

como é o caso da juventude negra do campo, mulher jovem do campo, jovens homossexuais do 

campo, entre outros. Nesse movimento, o fenômeno da migração desses jovens que se deslocam 

do campo para centros urbanos do Brasil, é entendido como um dos aspectos que interpenetra 

a questão agrária, configurando-se como elemento central das preocupações dessa pesquisa.  

Juventude do campo e questão agrária se movimentam no espaço agrário brasileiro, 

nutridas por relações de contradição, conflitualidade e possibilidades superadoras. Nesse 

interim, a questão agrária é compreendida enquanto um processo originário de uma realidade 

histórica e estrutural. É, portanto, processo resultante das relações sociais de produção, gerador 

de expressões socioespaciais. Essas relações, na fase atual da história da humanidade, se 

sustentam na reprodução ampliada do capital, cuja lógica pauta-se em uma acumulação 

permanente. Esse processo de acumulação do capital, na fase do imperialismo, se justifica, 

segundo Luxemburgo (1970, p. 11), pelo “problema da reprodução do capital social em seu 

conjunto”. Para essa autora, é condição fundamental à existência e desenvolvimento do 

capitalismo, a prevalência das formas e estruturas de produção não-capitalistas.  

Desse modo, a realização efetiva do processo de acumulação do capital, requer 

apropriação e destruição dos meios não-capitalistas de produção. No entanto, a tendência 

histórica de acumulação imprescindível ao metabolismo da produção capitalista pressupõe 

também, sua reprodução, aspecto que, contraditoriamente, demanda a não destruição por 

completo desses meios não-capitalistas de produção. 

Assim, identifica-se um complexo de relações no interior do modo capitalista de 

produção no espaço rural. Essas relações, de natureza dominante e não-dominante, se articulam, 

movimentando-se por contradições e ganhando feições com especificidades, a depender das 

particularidades de cada formação social e do modo como vão se dando as relações com as 

diversas externalidades nela inseridas. Este quadro é cabível na conformação da realidade social 

e histórica referente à formação do território brasileiro, atingindo diferentes escalas, de onde se 

detém a ideia que as diferentes estratégias voltadas ao processo de concentração da terra, 

revelam-se como caraterísticas marcantes das relações sociais de produção no espaço rural, 

tanto em momentos pretéritos, quanto na atualidade. 
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Sendo assim, em face à acumulação permanente do capital, manifestada na concentração 

da propriedade, na totalidade das relações sociais e na concentração da propriedade da terra, 

em seu particular, nota-se um acirramento das disputas em torno desse bem: a terra. Esta, que 

tanto pode ser meio de produção, quanto base material da existência, ou da produção 

desenfreada de riqueza e poder.  

É constatável que esse processo tem afetado de maneira direta e indireta, povos e 

comunidades tradicionais, assim como comunidades camponesas em todo o mundo, e em 

particular na América Latina e no Brasil. Por conseguinte, as diferentes lutas em torno da terra, 

umas mais explícitas outras menos, protagonizadas pelos diversos grupos e sujeitos sociais do 

campo, também representam lutas pela defesa do território, uma vez que dentre tantos desafios 

por eles vividos, está a luta pela garantia das condições de permanecer no campo, gerindo 

possibilidades de reprodução social da vida.  

Pensada em sua historicidade, a questão agrária pode ser entendida na dimensão da 

prática social. Depreende-se disto, a existência de relações sociais gestadas e produtoras de 

materialidade humana. Neste sentido, a prática social é, portanto, prática humana que inclui a 

produção material, ideias e relações sociais que se desenvolvem no interior desta produção. 

Assim, no âmbito da teoria do materialismo histórico-dialético do conhecimento,  

[...] o conceito de prática (ou práxis), dota-se de uma correspondência 

essencialmente histórica, universal, não possuindo uma correspondência 

automática e imediata com a atividade particular de um dado indivíduo 
(ABRANTES; MARTINS, 2007, p. 314-315).  
 

Desse modo, a prática social é a unidade do pensamento e da ação. Ela é para Trivinos 

(2006, p. 122), “o mundo material social elaborado e organizado pelo ser humano no 

desenvolvimento de sua existência racional”. É atividade de transformação da natureza e da 

sociedade pelas classes sociais, grupos e indivíduos.  É prática material e coletiva, pois envolve 

o conjunto dos homens em sociedade, em determinado momento histórico. Remete, portanto, à 

universalidade das relações sociais de produção capitalista em sua gênese e desenvolvimento, 

cujos traços comuns encerram sempre um conjunto articulado de relações, dentre as quais se 

identifica como elemento predominante, a propriedade privada dos meios de produção, 

característica comum no interior destas relações que marcam a sociedade burguesa.  

No bojo dessas relações sociais de produção se legitimam processos mantenedores da 

acumulação da propriedade privada. Sendo assim, a maneira predatória e de agressiva 

acumulação como o modo de produção capitalista vem interferindo na organização da 

sociedade e na produção do espaço, tem sido nefasta aos trabalhadores do campo e da cidade. 
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Essas relações, na particularidade do território brasileiro, vêm sendo moldadas ao longo da 

formação socioespacial. 

No espaço brasileiro, essa lógica de acumulação tem afetado sobremaneira os povos do 

campo, especialmente no modo de apropriação desigual da terra, o que não é diferente com a 

água, os minerais, o patrimônio genético das sementes crioulas e outros bens da natureza. Em 

verdade, tem se atestado em tempos atuais, conforme aponta Mészáros (2008), nada menos do 

que o jogo da própria sobrevivência da humanidade. Isto traz por consequência, de um lado um 

processo permanente de expropriação e do outro, forte concentração. Este processo tem afetado 

fortemente o modo de vida dos povos do campo, e em muitos casos tem forçado a sua saída 

desse território, gerando conflitos, conflitualidades e tensões no campo e por extensão, na 

cidade. Em outros casos, estas tensões se manifestam nas lutas e resistências desses povos em 

defesa da permanência no campo, mesmo que em algumas situações, tenham suas vidas 

extirpadas, como consequência da violência instaurada neste espaço.  

Essa particularidade histórica inerente à formação espacial brasileira, tem como uma de 

suas expressões o modo como se deu a posse da terra no Brasil, alicerçado no tripé: apropriação 

privada da terra, escravismo e produção agrícola para o mercado externo. Em momento mais 

recente, a modernização capitalista da agricultura no campo brasileiro, imprimiu fortes 

mudanças no espaço rural, implementando novos ritmos às relações sociais que o produz. E isto 

vincula-se diretamente à questão agrária, haja vista ser a distribuição desigual da riqueza e a 

alta concentração da propriedade da terra, traços permanentes na estrutura social do espaço 

brasileiro.  

Assim, tanto no plano da realidade objetiva, quanto no plano das ideias, a questão 

agrária tem sido um fenômeno concreto, cujos rebatimentos são constatados, especialmente nas 

relações sociais de reprodução das condições de existência no espaço rural brasileiro. Essas 

relações articulam diferentes dimensões da vida humana e atingem diferentes escalas espaciais. 

É neste contexto, que está situado o fenômeno da questão agrária no município de Irará, 

expresso no modo como os jovens do campo, filhos de pequenos agricultores, vem interagindo 

com as problemáticas presentes no espaço agrário deste município e criando alternativas para a 

resolução dos problemas por eles enfrentados. 

Desse modo, é importante gerar uma compreensão do tema da juventude do campo, em 

suas múltiplas determinações à luz das problemáticas que esboçam o universo do espaço agrário 

brasileiro. Neste sentido, será feita uma discussão sobre a juventude do campo, procurando 

situar as nuanças que tem perpassado tais discussões sobre essa juventude no contexto da 

questão agrária brasileira contemporânea, colocando-as como pano de fundo para entender os 
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tratamentos imputados aos jovens do campo e os posicionamentos colocados por estes jovens, 

frente à dinâmica da produção do espaço rural brasileiro. 

 

3.1 A REALIDADE DA JUVENTUDE DO CAMPO NO CONTEXTO AGRÁRIO 

BRASILEIRO 

 

3.1.1 O peso da estrutura fundiária no cenário agrário brasileiro 

 

A centralidade da questão agrária tem marcado o cenário agrário brasileiro do século 

XXI (GERMANI, 1993, 2006, 2009, 2013; ALENTEJANO, 2015). Essa centralidade se 

expressa em uma persistente concentração fundiária, que teve início “com o instrumento 

colonial das sesmarias, foi intensificada pela Lei de Terras de 1850 e se manteve intacta pelos 

sucessivos bloqueios impostos à reforma agrária na história do país” (ALENTEJANO, 2015, p. 

2). Portanto, recai sobre a estrutura e a dinâmica da organização do espaço agrário brasileiro, e 

atua em múltiplas escalas, o poder do latifúndio e na atualidade o agronegócio, controlando e 

concentrando a terra e impondo novas lógicas na organização desse espaço, gerando mais 

exclusão no campo e pressionando as condições de reprodução dos camponeses, forçando parte 

deles a migrar para a cidade, especialmente a sua fração mais jovem.  

A questão agrária, pode ser entendida enquanto um conjunto de problemáticas 

produzidas pelas relações sociais no modo de produção capitalista. Desse modo, é questão que 

se desenvolve com a apropriação privada da natureza - a terra, e vai articulando processos 

sociais de acumulação, exclusão e conflitualidades, como resultados da sua permanência. Sendo 

assim, ela diz respeito aos processos e práticas da reprodução sócio espacial no campo, cujos 

desdobramentos também chegam na cidade. Neste sentido, terra, trabalho e família são fatores 

que articulam a reprodução dos jovens no campo e/ou forçam sua instalação na cidade. Dessa 

maneira, a emigração dos jovens do campo para a cidade, se apresenta enquanto expressão da 

conflitualidade da questão agrária.  

Um dos elementos que dá concretude à questão agrária é a estrutura fundiária. Esta se 

apresenta como um indicador que permite analisar a realidade do campo, demonstrando pelos 

números o poder de quem controla a terra e o tamanho da violência cometida sobre o trabalho. 

Sendo assim, nas relações sociais de poder que explicitam a estrutura fundiária, são os 

camponeses e sua juventude, os que mais tem enfrentado, na correlação de forças, os efeitos da 

desigual distribuição da propriedade da terra. No entanto, é importante destacar que embora a 
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questão agrária afete as condições de existência do conjunto dos trabalhadores do campo e da 

cidade, as forças que operam na reprodução das relações que a mantém, não ficam evidenciadas 

para parte desses camponeses, assim como para parcela significativa da sociedade. Isto porque 

apesar da questão agrária se sustentar na estrutura da propriedade da terra – base material da 

existência social, o que dá sentido explicativo à sua lógica de reprodução no espaço são as 

relações sociais de produção estabelecidas pela ação de antagônicos sujeitos sociais, definindo 

o modo como se organiza o trabalho no campo. 

Assim, a análise dos números que expressam a estrutura fundiária, sistematizados pelo 

IBGE, nos Censo Agropecuários, evidenciam as desigualdades na apropriação privada da terra 

e permitem manifestar as várias dimensões da vida camponesa afetadas pela questão agrária. 

Cabe destacar que o Censo Agropecuário planejado para ser realizado em 2016, somente iniciou 

em 2017 e entrou para 2018, sendo que, seus dados ainda não estão totalmente disponibilizados.  

Segundo Mitidiero Júnior et. al (2017), esse Censo sofreu cortes, tanto do orçamento 

quanto do questionário e das características a serem investigadas. Assim, para esse autor, é bem 

provável que dados o tempo para seu processamento e divulgação, este poderá ser 

disponibilizado ao público no ano de 2021. Esse atraso na produção dos dados do Censo 

Agropecuário, manifesta implicações resultantes de decisão política e implica no trabalho de 

muitas organizações voltadas ao setor agrícola e agrário brasileiro. Desse modo, muito embora 

haja uma defasagem temporal de 12 anos, nos dados do Censo Agropecuário de 2006, e tenha 

havido mudanças na realidade do campo brasileiro, deveras a realidade da sua estrutura 

fundiária tem permanecido estagnada.   

Os dados disponibilizados nos Censos Agropecuários na série histórica de 1980 a 2006 

e sistematizados na Tabela 1, permitem verificar a ocorrência de um processo de distribuição 

desigual da terra e a permanência da concentração da propriedade fundiária. Esse processo 

demonstra que o que se revela na estrutura fundiária brasileira é uma relação de dominação 

histórica dada pela força do latifúndio, uma estrutura de poder consolidada nos meandros da 

formação sócio espacial brasileira.  

Esses números expressos na estrutura fundiária, que dimensionam o grau de 

concentração da terra, também podem ser verificados no Índice de Gini17. Assim, de acordo 

 
17Este índice, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de distribuição 

de um bem ou renda em determinado grupo, que pode estar mais ou menos concentrado. Numericamente, varia de 

zero a um. Quanto mais próximo de zero melhor distribuído a renda ou bem. Quanto mais próximo de 1 mais 

concentrada é a distribuição. O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, uma renda ou bem está 

distribuído igualmente, já o valor 1 está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a renda ou bem. No 

caso da terra, ele é usado para se aferir o seu grau de distribuição. 
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com esse Censo Agropecuário, IBGE (2006), o Índice de Gini no Brasil, foi de 0,857 para o 

ano de 1985/1986; 0,856 para o ano de 1995 e 0,854 para o ano de 2006. Nota-se que entre os 

anos 1985 a 2006, não houve alteração no processo de concentração da propriedade da terra. 

Esta concentração está associada à expansão do agronegócio, cuja estratégia é ampliar a 

produção agropecuária para exportação dos chamados commodities agrícolas. Os maiores 

aumentos da concentração fundiária, ocorreram em Tocantins (9,1%), São Paulo (6,1%) e Mato 

Grosso do Sul (4,1%), impulsionados pela criação de gado bovino, cultura de grãos, a exemplo 

da soja e cana de açúcar para produção de álcool e plantio de eucalipto (ALENTEJANO, 2015). 

Esse cenário de desigualdade na concentração da propriedade, se manifesta por todas as regiões 

do território brasileiro, trazendo repercussões nas relações de produção no campo. 

O peso da desigualdade na distribuição da propriedade da terra no Brasil, é revelado nos 

dados do Censo Agropecuário do IBGE. Assim, para o ano de 2006, quando são dimensionados 

os números dos estabelecimentos agropecuários e suas respectivas áreas territoriais, na Tabela 

1, partindo da maior concentração fundiária e observando as desigualdades na sua distribuição, 

constata-se que menos de 1% dos estabelecimentos agropecuários, controlam 45,1% da área 

total das terras agricultáveis no Brasil. São propriedades com tamanho maior que 1000 hectares. 

8,2% dos estabelecimentos ocupam 33,8% da área total das terras agrícolas, com área entre 100 

a 1000 hectares. 38,1% dos estabelecimentos ocupam 18,9% do total das terras agrícolas e se 

encontram em áreas entre 10 a menos que 100 hectares. 47,9% dos estabelecimentos ocupam 

2,3% das terras agricultáveis e sua área encontra-se na faixa de menos de 10 hectares.  

Assim, se constata a desigualdade na distribuição da propriedade da terra no Brasil, 

sobretudo quando são confrontadas a área territorial das grandes propriedades, com 45,1% e a 

área daquelas que apresentam menos de 10 hectares e ocupam 2,3% das terras. Enquanto as 

grandes propriedades encontram-se sob o domínio de 47.578 estabelecimentos, as propriedades 

com menos que 10 hectares estão sob o domínio de 2.477.151 de estabelecimentos. O nível da 

desigualdade na distribuição da terra expressa o poder do latifúndio no controle das relações 

que definem a estrutura fundiária. Nesse sentido, GERMANI (2010) identifica na estrutura 

fundiária a representação numérica da dimensão da violência manifestada pela apropriação 

privada da natureza pelo capital. Por essa razão cabe citar Martins, quando afirma:    
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Tabela 1- Estabelecimentos agropecuários por grupos de área total do Brasil, 1980 a 2006. 

 
Estabelecimentos Agropecuários Área dos Estabelecimentos Agropecuários 

 
 

Grupos/área 

 

 

1980 1985 1995 2006 1980 1985 1995 2006 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menos de 10 ha 2598019 50,4 3064822 52,9 2402374 49,4 2477151 47,9 9004259 2,4 9986637 2,7 7882194 2,3 7798777 2,3 

10 a menos de 

100 ha 

 

2016774 

 

39,1 

 

2160340 

 

37,3 

 

1916487 

 

39,4 

 

1971600 

 

38,1 

 

64494343 

 

17,7 

 

69565161 

 

18,5 

 

62693585 

 

17,7 

 

62893979 

 

18,9 

100 a menos de 

1000 ha 

 

488521 

 

9,6 

 

517431 

 

8,9 

 

469964 

 

9,7 

 

424288 

 

8,2 

 

126799188 

 

34,8 

 

131432667 

 

35,1 

 

123541517 

 

34,9 

 

112844186 

 

33,8 

1000 ha e mais 47841 0,9 50411 0,9 49358 1,0 47578 0,9 164556629 45,1 163940463 43,7 159493949 45,1 150143096 45,0 

Total 5159851 100 5801809 100 4859865 100 5175636 100 364854421 100 374924929 100 353611246 100 333680037 100 

Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 2006)
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A propriedade fundiária não se concentra nem se divide sem a mediação do 
capital. [...] a terra não é, no capitalismo, unicamente um instrumento de 

produção. Se me limito a ver na chamada estrutura fundiária, na distribuição 

da terra em propriedades grandes, médias e pequenas, apenas quantidades, 
mais concentração fundiária, menos concentração, estou vendo o supérfluo, 

não estou vendo o essencial. Não estou vendo que por trás de diferentes 

tamanhos de propriedade, de diferentes quantidades, existem situações e 

relações de qualidades diferentes. A propriedade da terra no capitalismo não 
é, como parece, apenas um dado, um número, um tamanho. A propriedade da 

terra é uma relação social (MARTINS, 1980, p. 42).  
 

Mesmo convivendo sob um cenário agrário desvantajoso, os camponeses estabelecem 

estratégias de luta para assegurar a reprodução da existência material. Essa realidade pode ser 

identificada nos dados do Censo Agropecuário de 2006, em se tratando da ocupação das terras 

rurais segundo a condição do produtor (Figura 1). No Brasil, do total dos estabelecimentos 

agropecuários, 84,4% (4,36 milhões) estão envolvidos de algum modo em atividades ligadas à 

agricultura camponesa. A área ocupada por esta população era de 80,25 milhões de hectares, 

representando 24,3% da ocupada pelos estabelecimentos agropecuários. Não obstante, apenas 

15,6% dos estabelecimentos correspondiam a terras ocupadas pelo agronegócio, que apresentou 

área rural ocupada de 75,7%.    

 

Figura 1- Ocupação das terras rurais no Brasil, segundo a condição do produtor, 2006 (%). 

 

Fonte: Censo Agropecuário, IBGE (2006). 

 

Outro dado significativo apresentado no Censo Agropecuário de 2006, diz respeito ao 

fato da prevalência da produção de alimentos na agricultura camponesa, chegando a atingir 
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70% e apresentando 74% de pessoal ocupado, embora o volume de crédito acessado pelos 

agricultores dessa vertente, não ultrapasse 14%. Comprovando a relação da terra concentrada 

com o capital, as grandes propriedades do agronegócio apresentaram produção de alimentos da 

faixa de 30%, com 26% de pessoal ocupado, mas quando se trata do fator crédito, atingiu 86%. 

Essa disponibilidade de capitais nas grandes propriedades também é fator de desigualdades nas 

propriedades camponesas, pois sem o aporte de políticas de crédito e de comercialização, as 

condições para efetivar sua produção se tornam mais difíceis, o que pode incorrer no abandono 

da atividade agrícola.     

Nesse cenário de constantes ofensivas direcionadas aos camponeses, a atribuição de sua 

prevalência na produção de alimentos, nos dados do Censo Agropecuário de 2006, provocou 

incômodos aos grandes produtores da agricultura nacional, que reagiram no sentido de 

desmontar essa realidade informada, produzindo novos dados através de pesquisa encomendada 

à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE). A análise dos 

dados ocultou a relevância produtiva dos estabelecimentos da agricultura camponesa, atestando 

a eficiência produtiva da agropecuária das grandes áreas do agronegócio brasileiro, para 

justificar o discurso da necessidade de ampliar o fomento ao agronegócio pela via das políticas 

públicas de financiamento. Mitidiero Junior, et. al. aponta aspectos que afetam drasticamente a 

produção camponesa no resultado da referida pesquisa: 

[...] os produtores rurais não enquadrados no Pronaf são responsáveis por 

76,3% do valor bruto da produção agropecuária nacional e representam 30,7% 

das propriedades rurais brasileiras, mas respondem por 80,1% da produção 

agrícola/silvícola e por 65,8% da produção pecuária. Já os chamados 
produtores enquadráveis no Pronaf continuam a representar 64,4% das 

propriedades rurais brasileiras, mas respondem por apenas 19,5% da produção 

agrícola/silvícola e por 33,3% da produção pecuária. A participação deste 
segmento no valor bruto da produção agropecuária é de apenas 22,9% 

(MITIDIERO JUNIOR, et. al, 2017, p. 20). 

 

Esse cenário agrário demonstra que o agronegócio, além de concentrar a propriedade da 

terra, também se apropria de dados e da produção de conhecimento acadêmico, para impor 

discursos mantenedores do seu poder. Como resultado, os grandes produtores, barganham 

vultosos aportes de recursos públicos a serem investidos no campo do agronegócio. Com isto 

bloqueiam as ações da reforma agrária através da redução drástica dos recursos destinados às 

políticas fundiárias. Isto tem influenciado o contexto do aumento da violência em curso no 

campo brasileiro.  

Fica evidenciado no estabelecimento dessas relações sociais, uma luta no campo das 

ideias e das práticas, identificadas por disputas que envolvem o controle da terra. Nesse sentido, 

as ideias se configuram enquanto espaço que movimenta a luta política e orienta a definição das 
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políticas públicas. Essas políticas rebatem sobre a base material da vida e dão o tom na produção 

das relações socioespaciais.  Esse cenário marcado por permanentes disputas e tensões no 

espaço agrário brasileiro, reproduz desigualdades socioespaciais que se ampliam com as 

estratégias de arrefecimento da política de reforma agrária e pelas diversas tentativas de 

desmonte da luta dos movimentos sociais camponeses.  

A conjuntura da questão agrária atual em análise aponta para o fim da Reforma 

Agrária por meio da ampliação de medidas neoliberais por meio das medidas 

de ajuste fiscal com restrições nos gastos públicos e de novos arranjos 
institucionais, favorecidas pelo incremento econômico e político do 

agronegócio, associado ao crescimento do espaço político da Bancada 

Ruralista, como efeito imediato de seu apoio incondicional ao impeachment, 

vem resultando no enfraquecimento das políticas fundiárias ( MITIDIERO 
JÚNIOR, 2017, p. 10). 
 

Em estudo sobre a posse de terras rurais por políticos, utilizando como parâmetro as 

declarações de bens entregues pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como 

pessoas físicas, nos anos de 2006, 2008 e 2010, Castilho (2012), revela como os políticos 

latifundiários detêm parcela significativa do território brasileiro, inclusive migrando suas 

posses para as fronteiras agrícolas. Dado significativo refere-se ao arco do desmatamento 

abrangendo os biomas Amazônia e Cerrado, área de ocorrência da matança de camponeses, da 

exploração de seres humanos sob condições análogas ao trabalho escravo18, um dos elementos 

estratégicos ao desenvolvimento do agronegócio19.  

Segundo esse autor, dentre os 13.657 políticos latifundiários eleitos em 2011, que 

concentram a propriedade privada da terra no Brasil, caso esdrúxulo foi identificado em grupo 

composto por 31 políticos, sendo 2 mulheres e 29 homens. Eles detinham individualmente a 

posse de estabelecimentos rurais que se encontram na casa dos 19 mil hectares ou mais. Assim, 

no conjunto de uma população brasileira que, em 2011, apresentava mais de 190 milhões de 

pessoas, vivendo em um território com área de 851,4 milhões de hectares, esses 31 

representantes políticos defensores do latifúndio, detinham um total de 612 mil hectares de 

 
18 Quanto à realidade do trabalho escravo no Brasil, dados da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho 
Escravo (Detrae), do Ministério do Trabalho, em 2015 atesta que dentre as atividades que mais exploraram trabalho 

escravo no Brasil estão a construção civil (437 trabalhadores resgatados), a agricultura (344 trabalhadores 

resgatados), a pecuária (228 trabalhadores resgatados), a extração vegetal (201 trabalhadores resgatados) e o 

carvão (138 trabalhadores resgatados). Porém, com relação ao s lucros por atividades, a Organização Mundial do 

Trabalho, colocou que em 2014 foram 34 bilhões de dólares na construção civil, indústria, mineração e serviços; 

9 bilhões de dólares na agricultura, incluindo silvicultura e pesca; 8 bilhões de dólares economizados em 

residências privadas que não pagam ou pagam menos que o devido aos trabalhadores domésticos submetidos ao 

trabalho escravo (BRASIL, 2017). 
19 Em texto, a questão agrária e os desafios para a classe trabalhadora, Santos (2017) destaca Campos dos 

Goytacazes, região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, como campeã em trabalho escravo em 2009. 
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terra. Nesse cenário “se afirma um Brasil político muito mais rural do que se proclama” 

(CASTILHO, 2012, p. 24). 

Essa permanência da questão agrária no Brasil, que tem uma de suas faces na 

concentração fundiária, manifesta as fortes desigualdades entre os mais ricos que são os grandes 

produtores do agronegócio, uma minoria com poder de definir seus benefícios e privilégios, e 

os trabalhadores camponeses, que compõe a grande maioria da população do campo. Isto tem 

contribuído para acirrar os conflitos entre campesinato e agronegócio. Este aspecto é 

evidenciado em Brasil de Fato (2010), quando afirma que os dados do Censo Agropecuário 

2006, são um retrato estatístico da realidade agrária brasileira.  

Usando dados desse Censo, Brasil de Fato (2010) revela que a grande propriedade do 

agronegócio, produtora de comodities, dólares para o mercado externo, se especializou em 

produtos para exportação, como soja, milho, cana e pecuária, dominando a maior parte das 

terras, aproximadamente 32 milhões de hectares. São grandes empresas transnacionais que 

controlam o mercado e os preços de toda a produção do agronegócio no Brasil. As 20 maiores 

empresas que atuam na agricultura tiveram um PIB de R$ 112 bilhões, no ano de 2007, sendo 

a maioria delas estrangeira. Enquanto isso, os principais alimentos da dieta brasileira são 

produzidos pela agricultura camponesa, que usa apenas 7 milhões de hectares para plantar arroz, 

feijão, mandioca e trigo.  

O valor bruto da produção agrícola (PIB agrícola), em 2006, foi de R$ 141 bilhões de 

reais. Desse conjunto, o agronegócio produziu R$ 91 bilhões, utilizando R$ 80 bilhões de reais 

de credito rural dos bancos e da poupança nacional. Já a agricultura familiar, produziu R$ 50 

bilhões de reais, e acessou apenas R$ 6 bilhões de reais. 

Ainda de acordo com Brasil de Fato (2010), o Censo Agropecuário de 2006, apresenta 

um retrato da realidade social do meio rural, em que a dura realidade emerge nos indicativos de 

educação. Cerca de 35% de todos os homens adultos e 45% das mulheres, que moram e 

trabalham no meio rural, não sabem ler e escrever. Apenas 7% da população que mora no meio 

rural tem o ensino fundamental (8 anos de escola) completos.  

Esses dados revelam as graves consequências do modelo do capital financeiro e das 

transnacionais sobre a agricultura brasileira. Conforme já vem sendo denunciado pela Via 

Campesina e as pastorais sociais, está em curso no Brasil, uma contra reforma agrária, 

caracterizada por um processo de maior concentração da propriedade e da produção, nas mãos 
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de apenas um por cento de fazendeiros capitalistas, latifundiários subordinados aos bancos20 e 

as empresas transnacionais. 

Esses dados e outros [...] são reveladores das graves consequências desse 
modelo do capital financeiro e das transnacionais sobre a nossa agricultura, 

que produziu essa dicotomia entre o modelo do agronegócio e a agricultura 

familiar. [...] Revela, como as políticas públicas paliativas do Pronaf, Bolsa 
Família, Luz para Todos, e algum apoio para moradia, são insuficientes para 

corrigir as graves distorções econômicas e sociais, resultantes da concentração 

da propriedade da terra e da produção. Daí a atualidade e urgência de uma 
verdadeira política de reforma agrária, que não seja mais apenas distribuir 

terras, como o capitalismo industrial clássico fez, mas sim um processo de 

reestruturação e democratização amplo, do acesso à terra e da reorganização 

da produção, para abastecimento de alimentos saudáveis, respeitando o meio 
ambiente, e para o mercado interno. A chamada reforma agrária popular 

(BRASIL DE FATO, Editorial, 07.10. 2010). 

 

Os dados elencados nesse cenário agrário brasileiro, apresentam uma expressividade 

significativa da manutenção da questão agrária. Eles envolvem estrutura fundiária, produção e 

democratização de conhecimento, formação e apropriação tecnológica, pauta de produção e de 

comercialização, política de financiamento da agricultura. Todos articulam-se entre si e 

disputam narrativas e práticas distintas que pautam projetos antagônicos de campo e de 

sociedade. Também demarcam as nuances e contradições da produção no campo brasileiro, 

permitindo verificar as demandas sociais que emergem das múltiplas dimensões da questão 

agrária, e dentre elas, a pauta da juventude camponesa. 

 

3.1.2 A conjuntura de crise do capital e o contexto da juventude do campo 

 

A problemática geral do modo de produção da vida no campo e dentro dela, a 

problemática da juventude do campo, sobretudo a juventude originária das famílias dos 

pequenos agricultores, situados em pequenos municípios do Brasil, encontra assento 

explicativo no modelo societário vigente, cujo sustentáculo tem sido marcado conflitivamente 

pela lógica organizativa da sociedade burguesa.  

Esse modelo, que tem na propriedade privada um dos seus pilares, em sua fase atual de 

desenvolvimento, toma como estratégia, um acentuado processo de concentração e exploração 

 
20Em 03 de maio de 2018, em contexto de crise econômica brasileira, o Banco Itaú, maior banco privado do Brasil, 

anuncia lucro líquido de R$ 6,419 bilhões apenas no segundo trimestre deste ano, obtendo alta de 3,9% na 
comparação com o mesmo período de 2017. No ano passado, esse Banco já havia alcançado o maior lucro de uma 

instituição financeira na história do Brasil, chegando a R$ 24,8 bilhões. Somando os resultados desse Banco aos 

do Bradesco e Santander, os três maiores bancos privados obtiveram lucro líquido de R$ 53,8 bilhões em 2017. A 

cifra representa um crescimento de mais de 15% em relação a 2016 (BRASIL DE FATO, 03 de maio de 2018). 
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dessa propriedade, para um pequeno grupo, sob a tutela do Estado. Segundo Lessa (2009), o 

Estado é o comitê executivo da burguesia usado para desenvolver as forças produtivas do 

capital, que se voltam contra a humanidade, aproveitando-se do aumento exponencial da 

população. Essa lógica, arrebata direitos essenciais dos trabalhadores do campo e da cidade, 

afetando-os nas diferentes dimensões da vida. Nesse contexto, os jovens da cidade e do campo, 

na condição de segmento da classe trabalhadora, recebem diretamente os efeitos produzidos por 

essa lógica societária. 

Assim sendo, a inserção desse padrão capitalista no campo brasileiro, sobretudo nos 

anos de 1970, vem trazendo fortes implicações para a classe trabalhadora camponesa e em 

particular para a sua juventude. Esse modelo que vem sendo ancorado nas políticas neoliberais 

e tem produzido crises sistêmicas, de natureza geopolítica, tem afetado intensamente a vida dos 

trabalhadores do campo e por extensão, da cidade. Por extensão, se caracteriza como um modus 

operandi que atua sob o pressuposto da manutenção de um ideal de desenvolvimento que para 

permanecer em vigência, vai gerando novas formas de apropriação e controle dos recursos da 

natureza e da exploração desenfreada do trabalho. 

Na América Latina e, especialmente no Brasil, o processo explicitado acima encontra 

forte expressão na figura de um Estado patrimonialista, originário da formação colonial 

escravista. Segundo Leal (1997), se desenvolve nesse Estado uma magistral relação entre o 

poder público e o poder privado, de maneira que os representantes políticos, dotam-se de um 

poder conservador, desinteressado da coletividade e tomam o espaço público que ocupam como 

sua propriedade privada, corrompendo o espaço público para atender interesses de uma minoria, 

na obtenção de privilégios. 

Frente a este cenário que permeia as relações sociais no Brasil atual, Souza (2017), alerta 

para a necessidade de se desconstruir uma visão produzida por intelectuais brasileiros21, ainda 

predominante na sociedade, centrada em uma pseudoexplicação acerca do prestígio 

patrimonialista do Estado. Na perspectiva defendida por esse autor, essa visão atribui à 

corrupção da política todo o peso pelos dilemas e graves problemas sociais vividos no Brasil e 

exime a população dotada de elevado poder econômico, assim como grupos econômico-

financeiros, de toda e qualquer responsabilidade quanto às consequências danosas à sociedade, 

vindas desse processo. 

Com isso, se forja uma estratégia de ocultação da realidade por forças tornadas invisíveis 

para assim exercer o poder real, beneficiando-se amplamente das riquezas do Brasil. São essas 

 
21Sergio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro, Fernando Henrique Cardoso, Roberto DaMatta, entre outros, 

são alguns cientistas que propagaram essa visão de mundo. 
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forças oriundas da chamada “elite do atraso”, que segundo Souza (2017) produzem por 

desfaçatez uma inversão do sentido da captura da política pelo mercado. Trata-se, então, de 

forças engendradas nas relações de poder do capitalismo, cujo interesse é o controle dos rumos 

do desenvolvimento brasileiro ao redor da burguesia nacional e internacional (LIMA, 2011).   

Em se tratando dessa ocultação da realidade, cabe fazer trazer as ideias Lacoste (2007), 

quando ele usou o termo “cortina de fumaça”, referindo-se ao modo como o Estado francês 

atuava junto aos professores de geografia na reprodução de uma falsa consciência da realidade. 

Esse autor via no poder centrado no Estado, o mecanismo de agir no sentido de “mascarar a 

trama política dos raciocínios centrados nas análises socioespaciais e impor, implicitamente, 

que não é preciso, senão memória” (LACOSTE, 2007, p. 32). Neste sentido, criticava essas 

estratégias de poder, em que as práticas estavam apoiadas em um saber consciente, cujo 

pressuposto era assegurar o monopólio do poder.     

Na obra “A direita para o social e esquerda para o capital: intelectuais da nova pedagogia 

da hegemonia no Brasil”, elaborada por um coletivo de autores sob a organização de Neves 

(2010), é feita contundente discussão acerca da relação entre conhecimento e hegemonia, 

identificando aí o papel educador do Estado capitalista na atualidade mundial e nacional. A 

obra analisa a renovação das formas de dominação do espaço brasileiro, sob o capitalismo 

neoliberal, como sendo os novos aparelhos privados de hegemonia. Nesse contexto identifica, 

a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

(IBASE), no âmbito das ONGs, como exemplo de dois intelectuais coletivos, comprometidos 

com a produção e divulgação das estratégias de convencimento e de coerção implementadas 

contra a ameaça socialista.  

Segundo Neves (2010), as instituições supracitadas assumem em suas agendas a 

organização da ideologia da pedagogia da hegemonia no território brasileiro. Vem atuando na 

formação de intelectuais orgânicos do capitalismo brasileiro do meio empresarial, pela 

responsabilidade social das empresas, estruturando as fundações empresariais e apoiando 

programas elaborados pelos empresários. Também realizam trabalhos em espaços articuladores 

das lutas como o Fórum Social Mundial, em cursos de formação de lideranças populares, na 

assessoria e implementação de programas sociais, dentre outras.  

A tarefa fundamental desses aparelhos privados de hegemonia é assegurar a 

“despolitização da política”, organizando o consenso em defesa da instalação de uma única 

visão de mundo. Essa manutenção do poder dominante se dá na escala internacional por meio 

do papel político e intelectual de ponta exercido por organismos internacionais (como Banco 

Mundial e UNESCO) e grandes fundações norte-americanas (como Ford e Rockfeller). Na 
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escala nacional, se desenrola através de densa malha de relações que os conecta, prestigiosas 

instituições de ensino e pesquisa, empresas privadas "socialmente responsáveis" e organizações 

não governamentais especializadas em "participação". 

Neves (2010), ressalta o papel do intelectual no capitalismo, na adesão a essa estratégia 

política, direcionada à construção de um projeto de sociedade e de sociabilidade. As práticas 

orientadas por essa estratégia, ao esvaziar o mercado das relações de conflitos de classes, 

carrega a premissa fundamental da manutenção do poder da classe dominante, conforme 

exposto a seguir. 

[...] ao reduzir os níveis de consciência política coletiva das várias frações da 

classe trabalhadora, impulsiona seus intelectuais coletivos a pautarem suas 
agendas políticas por demandas que, embora realizem mudanças parciais nas 

condições de trabalho e de vida das classes dominadas, mantém praticamente 

inalteradas as relações de exploração e de expropriação concernentes as 

relações sociais capitalistas (NEVES, 2010, p. 36). 
 

Nesse processo, observa-se que são estabelecidas as condições de desenvolvimento de 

uma geopolítica em que o conhecimento e domínio sobre determinadas ideias, torna-se alavanca 

à produção e ao controle das relações socioespaciais. Assim, a hegemonia em torno de um 

conjunto de ideias, e, portanto, em torno de um certo conhecimento estratégico, assegura um 

território de poder, assim como o poder sobre territórios. 

Os exemplos ora expostos permitem constatar a função ideológica das ideias, porque ao 

serem manipuladas por determinados sujeitos, conforme interesses dominantes, orientam o 

rumo que se deseja tomar determinada sociedade. Fica evidenciada, assim, a instalação da ideia 

de que o saber é um instrumento de poder. E na sociedade brasileira, isto significa tanto a 

expressão do monopólio do saber pela fração da sociedade detentora do poder, quanto a 

possibilidade da ruptura desse monopólio pelos sujeitos e grupos sociais do campo e da cidade 

que reivindicam direitos negados historicamente.  

Sendo assim, a crise originária do sociometabolismo do capital (MÉSZÁROS, 2011), 

permite elucidar em tempos atuais, um processo de extrema apropriação daqueles meios e 

instrumentos produzidos socialmente para servir ao desenvolvimento social dos diversos 

grupos humanos. A resposta é identificada na exacerbação do metabolismo da propriedade 

privada, alimentado pelo recrudescimento da sua concentração e exploração.  

Com isso, o conhecimento produzido socialmente toma um caráter de domínio cada vez 

mais privado. No Brasil, esse fato se revela nas disputas impetradas nos espaços de produção e 

difusão de conhecimento, expressos em retaliações dos detentores do monopólio da violência 

como poder, aos pensamentos contra reacionários postos em prática sobretudo nos espaços de 
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produção, difusão e transmissão do conhecimento, das universidades públicas brasileiras, das 

escolas públicas, entre outros. Observa-se, assim, no plano das relações sociais que mediam a 

produção do espaço brasileiro, reforço à concentração da privação da propriedade privada, 

dimensionando conflitos por educação, saúde, água, terra, mineração e que afetam o 

desenvolvimento do campo e da cidade. 

Esse cenário marcado pela reprodução de “ideias-força”, exige dos sujeitos 

comprometidos com a negação do pensamento reacionário, tomar para si “o trabalho da prática 

e do pensamento críticos, da reflexão sobre o sentido das ações sociais e a abertura do campo 

histórico das transformações do existente” (CHAUÍ, 2016, p. 190).    

Sendo assim, a cultura política brasileira prevalente, mantém firme uma estrutura de 

pensamento, cujas ideias embutidas no senso comum produzido pela classe dominante, se 

fortalecem à medida que unificam essa classe para atuar ainda mais no controle da classe que 

vive do trabalho. Não obstante, a constatação da existência de uma crise no Brasil atual, gerada 

pela crise estrutural do metabolismo do capital, coloca em xeque o conjunto das ideias que têm 

sido legitimadas e reproduzidas no interior da sociedade. Esse território minado por 

contradições e prenhe de contestações deflagra a crise das ideias. Quanto a esse aspecto, nos 

acena Souza (2017): 

Épocas de crise como a brasileira atual são, nesse sentido, uma oportunidade 

única. Na crise, toda legitimação perde sua “naturalidade” e pode ser 

desconstruída. Mas é necessário que se reconstrua um novo sentido que 
explique e convença melhor que o anterior. Sem isso, a explicação anterior 

tende a se perpetuar (SOUZA, 2017, p. 9).  

 

Logo, do âmbito da realidade concreta, se identifica a existência de relações sociais 

nutridas por conflitos e conflitualidades. Essas relações, se ainda são mantenedoras de um 

Estado submisso ao poder de mando de uma classe: a classe dominante, detentora de uma visão 

de mundo hegemônica, e isto é fato, também nelas se movimentam posições de enfrentamento, 

contrárias à ordem sociometabólica vigente. São posições que atuam na contra-hegemonia e 

tornam possível a luta de classes, cuja práxis identifica brechas na hegemonia existente, para 

forjar as bases que possibilitarão àquela fração da sociedade que vive do trabalho, tomar para 

si a responsabilidade pela “direção geral” da sociedade, ou seja, pelo estabelecimento de uma 

nova cultura política (CHAUÍ, 2016). 

Contudo, se constata nas relações socioespaciais que mediam a produção do espaço 

brasileiro em tempos atuais, uma indissociabilidade na ação dos poderes executivo, legislativo, 

judiciário, midiático e financeiro, vinda da articulação da classe dominante e conformadora da 

base estruturante de mediação e controle dessa classe.  Ocorre, assim, a reprodução do status 
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quo por meio do cooptação das diferentes esferas estatais e privadas de poder. No entanto, o 

que efetivamente aparece como algo legitimado é um deslocamento essencial dos fatos para a 

elevação da ideia de que a crise vivida pela sociedade brasileira é eminentemente uma crise 

política atrelada à corrupção do Estado. Isto favorece a manutenção dos privilégios, legitimando 

as injustiças e desigualdades tão latentes na sociedade brasileira, o que concorre para 

escamotear os conflitos de classe.  

Com isso, se observa que as riquezas do país vêm sendo rateadas, via manutenção de 

privilégios, para pequenos grupos que controlam o setor financeiro, a política, a religião e a 

mídia. A prática do enriquecimento pela “rapinagem” se reproduz com veemência em 

detrimento do aumento da pobreza. Esse processo gera drásticas e nefastas consequências à 

classe trabalhadora brasileira e afeta de maneira particular, a juventude trabalhadora do campo 

e da cidade. 

Nesta direção, Barros (2006) entende que frente aos impactos gerados pelo modelo 

societário capitalista no Brasil, uma análise da juventude do campo deve considerar a juventude 

da classe trabalhadora como um todo, na dimensão campo e cidade. Para o referido autor, isto 

requer situar as problemáticas vividas por essa juventude, no conjunto dos problemas 

enfrentados pela sociedade, no contexto das políticas neoliberais nos países de economia 

periférica, e dos seus incrementos na reestruturação produtiva, no desemprego estrutural e na 

precarização das relações de trabalho. 

Considerando ser os jovens o segmento da sociedade que agudiza as suas contradições 

mais gerais, é bastante elucidativo o convite de Molina (2015), para que possamos elevar o 

pensamento a um patamar de superação das ideias que vem sendo trabalhadas acerca do campo 

e da juventude do campo (ABRAMOVAY, 1992)22. Isto torna-se necessário se, efetivamente, 

o que se pretende é desnudar a realidade que circunda essa temática. A autora imerge no 

contexto social e político das relações que permeiam a produção do campo brasileiro, para 

identificar elementos que deflagram e orientam os rumos tomados pela juventude do campo. 

Nesse sentido, situa o contexto dos desafios enfrentados pela juventude camponesa para 

assegurar a reprodução da vida nesse território, considerando a dimensão histórico-social como 

fundante da natureza desse fenômeno. Assim, afirma: 

As juventudes camponesas contemporâneas enfrentam um tempo histórico no 

qual os horrores da sociedade capitalista se intensificam profundamente no 

campo brasileiro. As transformações trazidas com a mudança da lógica de 

 
22 Esse autor defende a tese do capitalismo agrário, atesta o fim da luta de classes e argumenta acerca do 

esvaziamento do campo e a favor da transformação do camponês em agricultor que vai sendo absorvido pela lógica 

o mercado. 

. 
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acumulação de capital no campo, pelo modelo agrícola representado pelo 

agronegócio, que exige cada vez mais vastas extensões de terra para 
implementação de suas monoculturas para exportação, transformando os 

alimentos em commodities, intensifica, por diversas estratégias, a 

superexploração dos camponeses e suas famílias, e, entre eles, dos jovens 

(MOLINA, 2015, p. 13-14). 
 

 Fica evidenciado, desse modo, o desafio de superar a visão de mundo hegemônica 

instaurada no campo brasileiro à luz das estratégias e práticas ideológicas da modernização 

conservadora. Do interior dessas relações modernizantes são produzidos mecanismos que 

engendram novas sociabilidades no espaço rural e encobrem aqueles aspectos essenciais 

demarcadores do real cenário das relações sociais no campo.  

Tal processo gera, por extensão, na prática cotidiana, o sentimento da ausência de 

expectativas de melhoria da vida camponesa nesse espaço. Ocorre assim, um intencional desvio 

do sentido daquilo que envolve as relações sociais no campo, justamente para inibir as tentativas 

de luta social, de enfrentamento e resistência no campo. A resposta imediata localiza-se na 

descrença acerca das condições emergentes que determinam a sobrevivência no espaço rural, 

e, sobretudo na saída dos jovens do campo, rumo à cidade, prática legitimada no âmbito dessas 

mesmas relações. 

Assim, na interface campo-cidade estão situados os elementos que margeiam os 

interesses da juventude do campo e articulam essa juventude na dinâmica do espaço agrário. 

Nesse intermédio, a relação campo-cidade, é promissora das conflitualidades que emergem 

desse complexo de forças, movimentando-se por contradições e moldando formas espaciais, 

que se produzem dialeticamente.  

Essa relação dialética entre o campo e a cidade, no Brasil, no contexto atual das relações 

capitalistas de produção, demanda um esforço pela busca de uma análise que integre as relações 

entre campo e cidade; rural e urbano, em suas formas e conteúdos. Neste sentido, campo e 

cidade compõem uma unidade dialética, cuja dinâmica das relações sociais interage no 

movimento da história, produzindo lutas, reivindicações, ganhos e perdas. São unidades 

contraditórias que se ligam e sem perder as diferenças, fazem, desfazem e refazem a realidade. 

Em Oliveira (2013) identifica-se um alerta para o fato de que o capitalismo está soldando 

a união contraditória que separou a agricultura e a indústria, a cidade e o campo, pois que agora 

procura fazer isto através de um processo avançado de cooperação no trabalho. A solução para 

a produção na agricultura e na indústria passa pelo trabalho coletivo e pela distribuição dos 

frutos da produção (salário e lucro). Isto requer, também, luta na cidade pelo camponês, por 

melhores preços para seu produto, condições e vantagens creditícias e técnicas que o permita 



82 
 

assegurar a sobrevivência a fim de reproduzir a vida com dignidade, sem, no entanto, ter que 

sair forçadamente do campo, para procurar aporte no espaço da cidade, também produtor de 

exclusões e desigualdades.  

 Mediante o exposto, faz-se importante entrar na realidade da juventude do campo no 

Brasil, para identificar aspectos e dados que demarcam os rumos a serem tomados por essa 

juventude, no enfrentamento às questões centrais concernentes à produção do campo brasileiro, 

entendendo ser a questão agrária um dos seus sustentáculos. A questão agrária se manifesta na 

multidimensionalidade dos diferentes aspectos que conformam o campo brasileiro, movendo-

se por contradições e conflitualidades. Ela tem na propriedade privada da terra concentrada por 

uma minoria no/do poder, um dos seus eixos fundamentais. 

Portanto, o desvelamento da realidade da juventude do campo na trama social e política 

dos elementos que articulam a questão agrária brasileira, é condição para revelar aspectos 

ocultados no interior dessas relações sociais. A ruptura com a pseudorealidade referente a uma 

visão hegemônica do espaço rural, é processo que faz emergir da juventude do campo os 

sentidos envolvidos na sua permanência ou saída desse território, o que imprime visibilidade às 

contradições daí demandadas.  

 

3.1.3 A constatação da realidade da juventude do campo no Brasil 

 

A problemática geral que envolve o modo de produção da vida no campo é processo 

que traz no seu interior a problemática da juventude camponesa e diz respeito às possibilidades 

de sua reprodução social. Isto traz à tona, por consequência, as diferentes contradições 

enfrentadas por esses sujeitos, em suas múltiplas dinâmicas sociais. Sendo assim, faz-se 

importante identificar a realidade desses sujeitos juvenis no contexto das relações sociais que 

movimentam a vida no campo brasileiro. Para tanto, será necessário colocar em relevo aqueles 

aspectos principais que determinam a situação do campo brasileiro na atualidade e, por 

extensão, determinam as possibilidades de vida dos jovens no campo (TAFFAREL et al., 2015). 

Sendo assim, a compreensão da realidade da juventude do campo, requer a identificação 

dos dados da população juvenil brasileira e inserção nos seus condicionantes sociais e políticos 

para permitir perceber o que revelam esses dados. Desse modo, antes mesmo de entrar nesses 

dados, cabe aqui destacar que no Brasil, a partir do Estatuto da Juventude aprovado em 2013, 

há uma demarcação a título da garantia de direitos desse sujeito político, que passa a ser 
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identificado em termos de composição de recorte etário, como o sujeito jovem com idade 

variando entre 15 a 29 anos. 

Esse recorte adotado pelo Brasil, é originário das orientações da Organização 

Iberoamericana de Juventude (OIJ). No entanto, é fato que mesmo o país adotando esse recorte 

etário, segue as orientações e ações da Organização das Nações Unidas (ONU), órgão do qual 

o Brasil é signatário. Para esse organismo multilateral, o recorte etário utilizado para a definição 

de juventude é aquele que abarca os jovens entre 15 a 24 anos. 

Para a ONU está ocorrendo um “bônus demográfico” em atualmente 59 países, pois 

segundo essa organização, a proporção de jovens na população mundial atingiu seu auge. 

Existem 1,8 bilhão de jovens no mundo, sendo que 87% dessa população vive nos países em 

desenvolvimento e dentre esses países encontra-se o Brasil. Esse bônus ocorre quando há, 

proporcionalmente, um maior número de pessoas em idade ativa aptas a trabalhar. Essa 

perspectiva compreende o jovem enquanto sujeito estratégico no mundo do trabalho, quer seja 

na cidade e/ou no campo.  

O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), nos 5.565 municípios, das 27 Unidades da Federação, identificou a 

existência de uma população brasileira chegando à marca numérica de 190.755.799 habitantes. 

Houve, com isso, um crescimento de aproximadamente 11% em comparação à população 

encontrada pelo Censo do ano 2000, que foi de 169.799.170 habitantes. No Brasil, em 2010, os 

dados do IBGE sobre juventude, identificou 50 milhões de jovens, entre 15 a 29 anos, ou seja 

26% da população do país. Desse universo de jovens, a pesquisa mostrou que 53,5% dos jovens 

trabalham, 36% estudam e 22,8% trabalham e estudam simultaneamente. Quanto à população 

jovem no campo no Brasil, os dados informaram um total de 8 milhões, respondendo a 4% 

dessa população.  

Segundo Menezes (2014), a população jovem residente no campo se apresenta com 

maior concentração nas regiões Norte e Nordeste, as quais concentram significativo nível de 

pobreza e exclusão social, além de também apresentarem dificuldades no acesso às políticas 

públicas. Essa autora também destaca a continuidade dos processos migratórios com relação à 

população jovem. Assim, conforme verificado pelo IBGE (2010), dos dois milhões de pessoas 

que deixaram o campo entre os anos 2000 a 2010, 1 milhão refere-se à população com idade 

considerada jovem, o outro 1 milhão diz respeito aos grupos etários de crianças, adultos e 

idosos. Desse modo, 50% da população migrante do campo encontra-se no grupo etário jovem. 

Ainda segundo o Censo Demográfico de 2010, no universo da população brasileira, 

mais da metade de todas as crianças e adolescentes são afrodescendentes e mais de um terço 
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dos 821 mil indígenas são crianças. Desse modo, aspectos das desigualdades socioespaciais 

ainda são extremamente significativos no Brasil, pois enquanto 37% das crianças e dos 

adolescentes brancos viviam na pobreza em 2010, entre os negros e pardos, esse percentual se 

ampliava para 61% (IBGE, 2010). 

A nota técnica do Atlas da Violência 2016, feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revela alta 

prevalência de homicídios da população jovem, no Brasil. Os dados dessa nota revelam que a 

morte violenta de jovens cresce em marcha acelerada desde os anos 1980, gerando custo de 

1,5% do PIB, no que tange ao bem-estar associado à violência letal da juventude (IPEA, 2016). 

Esse mesmo estudo revela que 46,4% dos óbitos de homens na faixa etária de 15 a 29 

anos, no Brasil, são ocasionados por homicídios. Além disso, o estudo aponta a gravidade e 

emergência desse problema, no desenvolvimento socioeconômico do país, quando considera 

que a partir de 2023 o país sofrerá uma diminuição substancial na proporção de jovens na 

população em geral. Esse fato implicará negativamente as gerações futuras quanto a mercado 

de trabalho, previdência social e aumento da produtividade. 

Segundo o referido estudo, o fenômeno dos homicídios, ocorre de maneira heterogênea 

no país, tendo uma incidência territorial, temporal e socioeconômica sob as vítimas. Moradores 

de cidades menores no interior do país e especialmente na região Nordeste, tem apresentado 

um crescimento no número dos homicídios, sendo as principais vítimas identificadas como 

jovens e negros. Assim, são os jovens negros, acrescentando a eles o fenômeno da permanência 

de baixa escolaridade, as principais vítimas da violência no Brasil.  

Desse modo, os dados do IPEA (2016) indicam que o indivíduo jovem afrodescendente 

possui maior probabilidade de sofrer homicídio no Brasil23. “Aos 21 anos de idade, quando há 

o pico das chances de uma pessoa sofrer homicídio no Brasil, pretos e pardos possuem 147% a 

mais de chances de ser vitimados por homicídios, em relação a indivíduos brancos, amarelos e 

indígenas” (IPEA, 2016, p. 22). Nesse sentido, quando se observa a realidade dos jovens 

afrodescendentes brasileiros da classe trabalhadora, moradores das periferias das cidades e do 

campo, se constata que as chances de um indivíduo desse grupo social, com até sete anos de 

estudo sofrer homicídio no Brasil são 15,9 vezes maiores do que as de alguém que ingressou 

no ensino superior.  

A ocorrência desse fato demonstra ser a educação e, sobretudo, a garantia do acesso a 

um projeto de educação voltado ao desenvolvimento integral das capacidades humanas da 

 
23Cenário que tem motivado a instituição do Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, através 

do projeto de Lei nº 9.796, de 2018. 
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juventude da classe trabalhadora do campo e da cidade, e em especial, da juventude negra, um 

verdadeiro escudo contra os homicídios, a exclusão e os processos de desigualdades 

socioespaciais.  

Nessa mesma direção, o estudo do IPEA (2016), aponta o problema da violência de 

gênero, cujo tratamento comprometido com sua superação, precisa avançar significativamente. 

Esse estudo informou que treze mulheres foram assassinadas por dia no Brasil, no ano de 2014. 

Assim, nesse ano, aproximadamente 4.454 mulheres foram vítimas de mortes e agressões. 

Desse modo, a concretização das Leis 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha e 

Lei 13.104/2015, que torna o feminicídio crime hediondo, representa marco político na luta 

pelos direitos das mulheres. Não obstante, nesse contexto a taxa de homicídios entre mulheres 

apresentou crescimento de 11,6%, entre 2004 e 2014. Esse quadro de realidade que afeta as 

mulheres, requer um maior aprofundamento quanto ao problema, para compreender as reais 

origens das suas causas e identificar soluções concretas e viáveis ao mesmo. O aprimoramento 

das políticas públicas no campo do direito das mulheres se revela condição necessária ao 

enfrentamento dessa realidade.  

Essa realidade social na qual insere-se a juventude em seu conjunto, indica que na 

montagem do mapa da violência no Brasil, as vítimas têm classe social, posição de gênero, 

condição de raça e etnia, condição fundiária e localização geográfica. Desse modo, elas estão 

inseridas em um cruel processo que revela as reminiscências da escravidão brasileira e as 

extrapolam, para dinamizar-se por intermédio de relações sociais produtoras de insegurança, 

opressão e violência letal.  

Nesse panorama, a juventude sai da invisibilidade, porém passa a ocupar espaços em 

que se evidenciam tragédias humanas e familiares, implicando em prejuízos à reprodução social 

da vida, pela continuidade da histórica negação de direitos, os quais expressam a luta da classe 

trabalhadora. Essa situação revela uma das faces da questão social brasileira, a qual na relação 

campo-cidade, se particulariza na questão agrária (SANT’ANA, 2012), sendo ambas marcadas 

por processos de violência e exclusão aos jovens da classe trabalhadora do campo e da cidade, 

que bloqueiam o direito à vida. 

Nesse contexto marcado por profundas contradições, inserem-se os sujeitos do campo e 

seus enfrentamentos à questão agrária, cujas estratégias acionadas por eles, articulam campo e 

cidade, fazendo avançar a questão social brasileira. No interior da questão agrária, se movem 

disputas por territórios e por modelos distintos de desenvolvimento do espaço agrário brasileiro. 

Nesse espaço, as conflitualidades se revelam na correlação de forças entre os processos de luta 

e resistências na concretização do projeto societário defendido pelos agricultores familiares e 
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camponeses, comunidades tradicionais e povos das águas e das florestas, no enfrentamento ao 

projeto hegemônico do agronegócio (PAULA, SANTOS e PEREIRA, 2015).  

Contudo, é importante destacar que, mesmo se reconhecendo a existência de projetos 

distintos de campo, há divergências tanto em relação aos sujeitos que defendem o agronegócio, 

quanto em se tratando dos que atuam no fortalecimento do modelo agrícola alternativo 

defendido pelos agricultores camponeses (FERNANDES, 2017). Não obstante, prevalecem 

consensos, sobretudo entre o projeto do campesinato, no que tange às lutas assumidas em 

conjunto por um desenvolvimento que garanta a democratização da terra para a realização do 

trabalho camponês. 

Assim, frente às conflitualidades e disputas societárias no campo brasileiro, a questão 

agrária traz em seu bojo, as múltiplas frações camponesas e suas territorializações, manifestadas 

na ordenação das parcelas do território sob o monopólio do capital e como expressão do seu 

desenvolvimento desigual e combinado (PAULINO, 2006). Neste contexto, a juventude do 

campo, se coloca como segmento social e político amparado por arranjos familiares, que 

articulam processos socioespaciais de reprodução da existência, em distintos territórios 

(CASTRO, 2009; RIBEIRO, 2015). Dessas relações são estabelecidos nexos e dinâmicas 

socioespaciais, os quais permitem identificar os dilemas, lutas e estratégias delineadas por essa 

juventude. Tais relações se movem no intento de assegurar a reprodução da vida, no espaço 

camponês, ou fora dele – na cidade, ainda que o propósito maior da saída de muitos jovens do 

campo em direção à cidade, seja a construção das condições viabilizadoras de um posterior 

retorno ao campo, conforme nos aponta Leão e Antunes-Rocha (2015).   

Desse modo, segundo Taffarel et al. (2015), a problemática do campo, cuja luta 

fundamental é a reforma agrária, traz consigo dentre outros aspectos, o direito da juventude de 

permanecer no campo. Direito que deve estar acompanhado da garantia de vida digna no campo, 

alicerçada por melhoria nas condições de trabalho, renda, educação, saúde, acesso à cultura, e 

a outros espaços de sociabilidade humana. No entanto, esse direito vem sendo ameaçado por 

aqueles que se dizem “donos do poder”, “da política” e “da terra”, os quais para Castilho (2012), 

se caracterizam enquanto uma elite política e fundiária que estabelece estratégias de domínio 

do território, ocupando o Legislativo, invadindo o Executivo e cultivando o Judiciário. Esse 

processo movimenta a macro e micropolítica, conforme aponta o referido autor: 

Mas esta não é apensas uma história de celebridades políticas, que pairam em 

relação ao país concreto – construído centímetro por centímetro, grão por 
grão, pasto por pasto. Veremos que a base desses políticos é regional. 

Familiar. A macropolítica no Congresso tem sua base na micropolítica: das 

prefeituras às fazendas. A teia coronelista dos votos é feita também de arame 
farpado (CASTILHO, 2012, p. 11). 
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Desse modo, direcionando o olhar sob os instrumentos que legitimam o poder nas terras 

rurais do território brasileiro, Taffarel et al. (2015), identifica quatro pontos cruciais. Esses 

pontos caracterizam a situação do campo brasileiro na atualidade e, consequentemente, 

determinam as possibilidades de reprodução de vida dos jovens no campo. São eles: a 

propriedade da terra concentrada nas mãos de poucos; o predomínio do modelo atual de 

desenvolvimento agroexportador; a falta e a insuficiência de políticas públicas no campo e a 

elevada conflitividade no campo. Outro ponto importante é retratado por Castilho (2012) ao 

trazer à tona aspectos da manutenção do poder de uma elite política latifundiária no Brasil, cujo 

aporte político partidário assegura a conquista da terra, do território e das relações 

socioespaciais, fomentando a ingestão de novos implantes ao modelo de desenvolvimento do 

campo.  

O latifúndio, enquanto estrutura socioespacial predominante da posse da terra no Brasil, 

é um dos condicionantes quanto à situação vivida pela juventude do campo. Isto porque as 

condições de vida e de permanência da população jovem no campo brasileiro se fragilizam à 

medida da prevalência do fenômeno da concentração da propriedade privada da terra e da 

exploração do trabalho, processos que afetam drasticamente as famílias camponesas. Um dos 

efeitos desse processo tem sido a migração de jovens do campo para a cidade, antes mesmo de 

concluir sua trajetória formativa escolar na educação básica.  

Essa força produtiva em desenvolvimento, vem sendo cerceada em seus direitos 

fundamentais e, ao adentrar as periferias dos grandes centros urbanos do país, enfrenta 

cotidianamente as tensões e os problemas produzidos pelas contradições do modo de produção 

dominante. São cooptados pelo universo em ascensão dos negócios ilícitos, das drogas, 

prostituição, pornografia, altamente lucrativos ao capital e destrutivos à classe trabalhadora 

(TAFFAREL et al. 2015).  

Nesse sentido, procurando identificar respostas aos problemas cotidianamente 

vivenciados pela população trabalhadora camponesa, Görgen (2018), defende a reforma agrária 

como uma urgente necessidade nacional para aqueles que entendem o desenvolvimento 

brasileiro com justiça social, equilíbrio ambiental e distribuição racional da população no 

espaço geográfico do país. Nessa direção ele afirma: 

É impossível quitar a dívida social da Nação e propiciar condições dignas de 

vida à maioria da nossa população sem extirpar o câncer do latifúndio. A 

concentração da terra e a exclusão camponesa – com uma de suas mais 

perversas consequências que é o êxodo rural desordenado – estão na raiz, na 
causa estrutural da situação de miséria que desgraça milhões de lares 

brasileiros (GÖRGEN, 2018, p. 1). 



88 
 

 

Portanto, a construção das condições efetivas de realização da reforma agrária no Brasil, 

requer o esforço estratégico da garantia da unidade das forças contra-hegemônicas. Esse 

trabalho demanda aporte teórico, político e prático dessa fração revolucionária do território, 

cuja necessidade de clareza de pensamento pauta-se na luta pela democratização da propriedade 

privada dos bens materiais e imateriais. Tal empreitada exige compromisso com a ruptura do 

sistema social e econômico dominante no Brasil na particularidade do campo, e convergências 

de tarefas em defesa das lutas camponesas e do fortalecimento dos seus sistemas de produção. 

Mas, por hora, o que se impõe nas relações socioespaciais são práticas de violação dos 

direitos da classe trabalhadora do campo e da cidade. Elas impactam a natureza, destroem a 

vida, ameaçam as condições de existência e o futuro da juventude, que se vêem cada vez mais 

destituídas do acesso às políticas sociais, pois suas demandas são desviadas nas práticas dos 

representantes políticos do Estado patriomonialista, que asseguram privilégios para os 

detentores da terra, do poder econômico e financeiro (TAFFAREL, 2010).  

Educação, saúde, comunicação, lazer, segurança públicas saneamento básico, 

infraestrutura pública para a produção – colheita, armazenamento e transporte 
da colheita – inexistem ou são insuficientes para os pequenos agricultores. O 

que existe é a iniciativa privada assegurando aos latifundiários os seus 

benefícios privados. O caso da maior seca dos últimos quarenta anos, que 
assolou o Nordeste brasileiro, é um exemplo da falta de políticas públicas para 

o campo (TAFFAREL et al., 2015, p. 209). 

 

Marca essa conjuntura brasileira, uma crise agrária, revelada na evolução do quadro dos 

conflitos agrários e caracterizada, sobretudo pelo desmonte do conjunto das políticas públicas 

de desenvolvimento do campo, conquistadas pelos trabalhadores e voltadas para a reforma 

agrária. Esse processo encontra explicação no contexto do neoliberalismo e no seu modo de 

inserção no território brasileiro. A relações daí derivadas tem feito intensificar a lógica do 

mercado no campo brasileiro, agregando a ela forças e intencionalidades políticas e 

econômicas. Por consequência emergem, reivindicações, resistências, conflitualidades, 

conflitos sociais e institucionais. 

Geram-se, portanto, conflitos de classes no campo em decorrência da 
propriedade privada dos meios de produção e exploração do trabalho, do 

trabalhador e da natureza. São os conflitos entre os trabalhadores e os 

latifundiários, que contam com o braço armado do Estado e, além de suas 
próprias milícias armadas, contam com a bancada ruralista no Parlamento e 

com as forças políticas que eles mantêm no judiciário. Os números de mortes 

crescentes no campo evidenciam essa gravíssima luta de classes expressa na 
conflitualidade do campo brasileiro. O campo brasileiro é um campo em 

conflito. É neste meio que a juventude do campo convive. Essa é a base 

material da existência da juventude (TAFFAREL et al., 2015, p. 209).  
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Nesse cenário de lutas sociais e de luta de classes, as juventudes organizadas, das 

periferias urbanas e do campo, se manifestam em atos de resistência à lógica produtiva do 

capital na produção das relações socioespaciais desiguais. A organização dessa juventude, 

alinhada ao projeto popular de sociedade, é originária de diversos grupos, coletivos, 

movimentos sociais e sindicais. São sujeitos que se identificam enquanto jovens do campo e da 

cidade, diferenciando-se pela condição espacial, de gênero, étnico-racial, de classe, religiosa, 

partidária, de vinculações culturais, entre outras. São exemplos dessa juventude, Coletivo 

Kizumba, Levante Popular da Juventude, União dos Estudantes Secundaristas, União Nacional 

dos Estudantes, Frente das Minas Contra o Golpe, Pastoral da Juventude Rural, Juventude do 

PT, União da Juventude Socialista (UJS), entre outras. 

Um dos exemplos dessa juventude organizada é o Levante Popular da Juventude, uma 

organização de jovens militantes do campo popular, voltada para a luta de massa da juventude 

brasileira, com o propósito de dar visibilidade a essa juventude e ao seu papel ativo na 

sociedade. O Levante atua na organização da juventude da cidade e do campo, articulando os 

setores da juventude brasileira e desenvolvendo posição de resistência e enfrentamento às 

injustiças e desigualdades sociopolíticas. Seu trabalho se dá sob três frentes ou campos de 

atuação: frente estudantil, frente territorial e frente camponesa. Essas frentes buscam unificar a 

juventude trabalhadora do campo, da cidade e da favela, em torno de uma proposta democrática 

e popular de nação, fazendo frente ao projeto societário de Brasil, que vem sendo implementado 

pelas forças políticas conservadoras, de caráter neoliberal.  

Sendo assim, as condições de reprodução da existência das juventudes, se sustentam na 

luta de classes empreendida entre trabalhadores da cidade, trabalhadores camponeses e 

representantes do agronegócio e/ou da sua ideologia. Essas lutas se expressam por meio da 

conflitualidade imanente ao campo brasileiro, assim como influenciam nas posições a serem 

tomadas pela juventude. Tal processo evidencia as conflitualidades vividas na dimensão 

campo-cidade e nas problemáticas enfrentadas pelos jovens. 

Nesse contexto, os jovens do campo enquanto um segmento da fração camponesa do 

território brasileiro, se manifestam enquanto sujeitos em condições de representar latente força 

produtiva, necessária aos processos de mudança sociopolítica a serem implementados no país. 

Assim, o quadro de realidade que determina as circunstâncias do arrefecimento das políticas 

sociais, também possibilita o realinhamento da emergente força contra-hegemônica dessa 

juventude. Neste sentido, a juventude do campo se constitui enquanto sujeito sociopolítico 

produzido na conflitualidade da questão agrária, tensionando práticas socioespaciais e estrutura 

social predominantes no campo brasileiro, assim como opondo-se a ela. 



90 
 

3.2 JUVENTUDES, JUVENTUDE NO/DO CAMPO 

 

3.2.1 Juventude(s): a formação sócio-histórica de uma categoria em disputa 

 

Para José Martí, são caminhos teóricos e práticos distintos que movem o mundo dos que 

aborrecem a liberdade, porque só a querem para si, e dos que amam a liberdade e a querem para 

todos. O fato ora exposto coloca a ideia de que um e outro mundo, se produz em permanente 

conflitualidade, no conjunto dos processos sociais que animam a vida em sociedade. Desse 

modo, urge a necessidade de reconhecermos no interior dessa totalidade social, distintos 

horizontes políticos e diferentes concepções que orientam a categoria juventude e o sujeito a 

que esta se refere – o jovem, de modo a perceber os tratamentos ofertados a eles no Brasil e as 

intencionalidades aí inerentes.  

Em vista disso, é importante compreender a juventude como uma construção social e 

histórica, cujas representações que dão sentido à mesma, se produzem no intermédio das 

práticas socioespaciais movidas contraditoriamente na sociedade.  Tais práticas carregam em si 

o compromisso com a organização de um determinado modelo de sociedade e o objeto da sua 

realização se define pela dinâmica do tempo e espaço, que acaba por imputar-lhe permanências 

e transformações.   

Sendo assim, os sentidos produzidos acerca da juventude, se nutrem dos processos 

socioespaciais conformadores do território brasileiro, em diferentes momentos e sob diferentes 

condições políticas, produtoras de continuidades e rupturas. É nessa direção que cabe trazer à 

baila alguns aspectos envolvidos na produção desses sentidos, no interior da formação 

socioespacial brasileira, considerando a realidade vivida nas escalas da família e do Estado. Por 

extensão, também se faz necessário identificar aspectos vinculados à formação da juventude e 

do jovem no mundo da produção intelectual e do imaginário social.  

Em Cassab (2010; 2011), encontram-se contribuições relevantes no que diz respeito à 

construção das categorias jovem e juventude, tanto na dimensão do mais geral, quanto das 

particularidades que remetem às relações sociais no Brasil. Na perspectiva dessa autora, o 

momento da juventude e o sujeito jovem demandam sentidos distintos ancorados às dinâmicas 

do tempo e do espaço e às contradições a estes inerentes. Ou seja, a construção dessas categorias 

é determinada por tempos e processos sociais específicos e, muitas das suas representações 

atuais, são herdeiras de processos pretéritos resultantes de representações oriundas das práticas 

inerentes ao pensamento colonizador europeu no território brasileiro.   
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Sendo assim, as reminiscências do processo colonizador resistem ao tempo e imprimem 

no espaço ideias e práticas, as quais influenciam na dinâmica da sociedade atual e, no interior 

dessa mesma sociedade, movem sentidos e percepções atribuídos ao jovem e à juventude. Em 

Santos (2008), essas marcas do tempo materializadas no espaço por meio do trabalho, são as 

rugosidades. Conforme ideias de Wettstein, presentes em Santos (2008), essas rugosidades, 

tanto mais se estabelecem na reprodução da ordem existente e predominante, à medida que vai 

se firmando o ocultamento das contradições que orientam as relações sociais no espaço e as 

possibilidades daquelas serem destruídas.  

É nesse movimento dialético do espaço, determinado por forças antagônicas, que se 

desenvolvem as relações sociais, suas conflitualidades e conflitos. Nele são produzidas as 

condições tanto para a permanência do status quo, quanto para as lutas pela superação dessa 

mesma realidade socioespacial. Esse cenário marcado por disputas permanentes, nutre as 

práticas, ideias e interpretações sobre o ser jovem e a condição da juventude no Brasil. É 

também nesse mesmo cenário que são impulsionadas as distintas estratégias vinculadas a esses 

sujeitos sociopolíticos. 

Segundo Cassab (2011), as possibilidades concretas de se pensar e produzir um discurso 

sobre o jovem e a juventude no Brasil se materializam a partir da segunda metade do século 

XIX, pois é nesse contexto que é identificada uma distinção entre a juventude e a vida adulta. 

Isto porque, anterior a esta linha demarcatória, os princípios conformadores da juventude se 

encontravam alicerçados na estrutura social da Colônia, baseada no latifúndio, na escravidão e 

no desenvolvimento de uma economia agroexportadora. A forma espacial produzida na 

sociedade colonial brasileira era nutrida por um conjunto de processos sociais, cuja primazia 

era dada à família patriarcal, baseada no autoritarismo do pai e na violência. Na visão de 

Gilberto Freyre e Antônio Cândido esse modelo de família24 era o pilar legitimador das relações 

sociais dessa época, influenciando sobremaneira o pensamento colonizador e sobrepondo-se, 

de certo modo, ao poder do Estado.  

Para Faria (2001), o valor atribuído à família patriarcal, no contexto da Colônia, se 

sobrepunha em relação ao indivíduo e ao Estado. Isto caracterizou-se como um fator 

colonizador do Brasil, exercendo influência sobre a justiça, a política, a manutenção da riqueza, 

a impressão do ritmo da vida religiosa nos engenhos e ampliação de territórios. Nas casas-

 
24 Esse modelo de família é questionado por Correa (1982), sobretudo quanto à perspectiva desenvolvida por 

Gilberto Freyre e Antonio Cândido. Essa autora destaca a diversidade de formas organizativas de famílias 

existentes e alerta para o risco do reducionismo ao se fixar o olhar exclusivamente sobre o modelo de família 

predominante no contexto do engenho, e sugere que os historiadores reconheçam em suas produções a existência 

de distintos arranjos de família.    
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grandes, os filhos, a mulher, os agregados e escravos estavam subordinados à figura do 

patriarca, cujo domínio era efetivado na família legítima, mas também se ampliava por meio da 

mestiçagem e dos filhos ilegítimos, caracterizando o poder sexual do senhor sobre suas escravas 

e mancebas. Segundo Aguiar (2000), a interpretação feita por Gilberto Freyre acerca da 

implantação do patriarcado no Brasil, identifica nessa estrutura uma estratégia da colonização 

portuguesa. Assim, ressalta a autora: 

As bases institucionais dessa dominação são o grupo doméstico rural e o 
regime da escravidão. A estratégia patriarcal consiste em uma política de 

população de um espaço territorial de grandes dimensões, com carência de 

povoadores e de mão-de-obra para gerar riquezas. A dominação se exerce com 
homens utilizando sua sexualidade como recurso para aumentar a população 

escrava. A relação entre homens e mulheres ocorre pelo arbítrio masculino no 

uso do sexo (AGUIAR, 2000, p. 308).  
 

Nessa ordem familiar predominante na Colônia brasileira, os limites que distinguiam 

juventude e vida adulta eram inexistentes. Os jovens oriundos de famílias abastadas 

experimentavam as benesses e privilégios da sociedade da época. Outrossim, a imagem da 

juventude encontrava-se encoberta pela necessidade que era atribuída pelos pais, proprietários 

de terra, para que o filho assumisse o papel de adulto o quanto antes. Esse lugar atribuído ao 

jovem justificava a manutenção da herança e a continuidade das estratégias de enriquecimento 

da família, sobretudo pela garantia do domínio sobre as terras.  

Com a transição do século XIX para o século XX, e a substituição do trabalho escravo 

pelo trabalho livre, muitos proprietários rurais, preocupados em criar um mercado e mão-de-

obra livre para suas lavouras, passaram a interessarem-se pelo destino da juventude pobre no 

Brasil. Tais preocupações giravam em torno da necessidade de criação de um ensino primário 

aliado à agricultura e da existência das colônias correcionais, local de recepção dos jovens 

acusados de vadiagem ou de outros crimes, a exemplo dos mendigos, ébrios, vadios e capoeiras. 

Esse caráter privado da juventude enquanto questão atribuída à responsabilidade da 

família, se modifica no Brasil, sobretudo no contexto do século XX. As mudanças pelas quais 

o país vinha passando, vindas das relações produzidas com a introdução do modelo urbano 

industrial, coloca o jovem como um problema de ordem pública a ser assumido pelo Estado. 

Isto requereu a constituição de um aparato jurídico ordenador das situações causadoras de 

desordem, pois havia uma preocupação no sentido de assegurar a ordem pública e disciplinar 

os jovens pobres para adequarem-se a essa nossa realidade.  

Nesse contexto, se fortaleceu o sentido do trabalho positivo em oposição ao trabalho 

escravo, como estratégia de inibição da ociosidade, do crime e de ser portador do valor e 

garantia da cidadania. No entanto, cabe ressaltar que a cidadania aparece nessa relação como 
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elemento que expressa a privação de direitos para esses jovens vistos à margem dos processos 

de inclusão e participação social (ABRAMO, 1997). 

Com essa perspectiva que se abre para a juventude, na ordem pública, os jovens pobres 

passam a ser caracterizados por uma concepção que os criminaliza, colocando-os em condição 

de subordinação, controle e disciplina, respeito ao patrão, à pátria e à propriedade. Desse modo, 

ao se identificar a juventude como problema social, essa categoria passa à dimensão de ser 

sujeitada às forças determinantes que impõem mecanismos de dominação na sociedade de 

classes. Por essa razão, muitas vezes esses jovens eram identificados como indivíduos 

desviados da ordem social estabelecida.    

Dessa maneira, a perspectiva de distinção de classes se revela na formação social e 

histórica da juventude no Brasil. Assim, com a inserção do modelo da família nuclear burguesa, 

passa a ser construído um entendimento de jovem como sujeito que se diferencia do adulto e 

uma visão de juventude percebida como uma etapa da vida. A juventude se define como um 

período entre a maturidade biológica e social, em que os indivíduos se encontram dotados de 

uma maneira própria de ver, sentir e reagir, e desfrutam, portanto, de certos privilégios, cujos 

portadores exclusivos são os filhos da burguesia (CASSAB, 2010). O trabalho é acionado como 

atributo de distinção do jovem da classe trabalhadora e sua inserção precoce no mundo do 

trabalho representava o início da juventude. 

Os sentidos atribuídos à juventude, ilustravam distintos interesses de classe e 

demarcavam distintas posições sociais do jovem nesta sociedade burguesa em ascensão. Assim, 

enquanto o tempo da juventude das famílias mais abastadas se alargava, os jovens das famílias 

da classe trabalhadora viviam uma subtração da sua juventude, em detrimento do trabalho e de 

outras responsabilidades a juventude passa então a ser assumida enquanto um privilégio de 

certos segmentos da sociedade.  

Para Abramo (1997), essa concepção de juventude como fase da vida produz uma 

exclusão do jovem da classe trabalhadora, visto que ela compreende os jovens como indivíduos 

em processo de formação e que, portanto, só posteriormente a esse processo adentrarão o 

mercado de trabalho. Se reproduz, desse modo, uma concepção de juventude que a classifica a 

partir de um corte etário e que se fortalece no Brasil a partir dos anos de 1960, também sendo 

a mais recorrente na definição de juventude. Nela, o recorte de juventude especificado a partir 

de limites mínimos e máximos de idade, produz uma homogeneização da juventude e a coloca 

como período de transição entre adolescência e mundo adulto (CASTRO, 2009). 
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Privilegiar a característica de transitoriedade nas percepções sobre juventude 

transfere, para aqueles assim identificados, a imagem de pessoas em 
formação, incompletas, sem vivência, sem experiência, indivíduos, ou grupo 

de indivíduo que precisam ser regulados, encaminhados. Juventude seria 

pouco levada a sério (CASTRO, 2009, p. 43).   
 

Bourdieu (1983), problematiza essa perspectiva de homogeneização da juventude, 

situando a análise no âmbito das relações de poder e manipulação. Para ele, há uma relação de 

poder na mediação entre jovens e velhos. Por isso, a conformação dessas categorias se dá por 

intermédio de uma luta social. Desse modo, os cortes de idade, de classes, de geração ou de 

sexo, são uma manipulação que ocorre nos diversos mecanismos de dominação que atravessam 

as relações na sociedade. Por essa razão ao informar que a juventude é apenas uma palavra, o 

que efetivamente faz é contestar a representação de juventude como grupo unificado, dotado de 

interesses comuns e com idade definida por princípios biológicos.  

Olhar a juventude como agente de transformação social, se manifestou no Brasil, nos 

anos de 1970, contexto marcado por fortes mobilizações da juventude estudantil de classe 

média, contra a estrutura política ditatorial, cujas análises contribuíram para produzir uma 

imagem de juventude associada à revolta e rebeldia. Os estudos referiam-se à juventude a partir 

de um corte etário e de classe, o que demonstrava a prevalência em conceber a categoria 

juventude como unidade homogênea. 

A partir dos anos de 1980 a diversidade passa a fazer parte do debate sobre juventude 

no Brasil. Esse contexto é marcado pelas novas formas de movimentos coletivos de resistência 

popular, assentadas na esfera do cotidiano. Identidade e valores culturais vivenciados pelos 

jovens passam a fazer parte desses estudos, que se deslocam do eixo da política e das lutas 

sociais para a cultura, o lazer e o consumo (BATISTA, 2016a).   

Segundo Harvey (2012), a flexibilização da economia e uma compressão espaço-tempo, 

interferem na dinâmica das relações sociais e afetam de maneira intensa todas as dimensões da 

vida, desde a social, à cultura, política e econômica. Nessa direção, Groppo (2010) reconhece 

que tais dimensões são geradoras de mudanças, sobretudo vindas da alteração do fordismo para 

o toyotismo. Elas correspondem às transformações no modo de produção da mercadoria e de 

acumulação do capital, interferindo, assim, nos sentidos atribuídos à juventude e nas 

representações de ser jovem. 

Sendo assim, a compreensão da categoria juventude na dimensão social e histórica 

demanda por um processo de incorporação da complexidade da vida em suas dimensões 

biológicas, sociais, psíquicas, culturais, políticas, econômicas, as quais atuam na organização 

das múltiplas maneiras de viver a condição juvenil. 
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A definição do que venha a ser juventude em determinado momento histórico 

pelo intermédio do recorte etário é, talvez, a maneira mais simples de tentar 
circunscrever sujeitos cujas experiências se caracterizam por serem diversas e 

desiguais. Ainda que para fins de pesquisa, legislação e definição de políticas 

públicas seja possível estabelecer como sendo jovens aqueles(as) que se 

encontram em torno de determinado corte de idade, deve-se ter em conta a 
inadequação conceitual de se articular um só campo de representações que 

seja unificador dos sentidos do que venha a ser a “juventude” (RELATÓRIO 

GLOBAL, 2006, p. 7).  
 

Portanto, as diferentes concepções que abarcam o universo da juventude e do jovem no 

Brasil denotam o entendimento de que a juventude não é um bloco homogêneo. Dessa maneira, 

as condições sócio-históricas permitem verificar a existência de diversas juventudes produzindo 

diferenças e complementaridades no conjunto das relações sociais (BATISTA, 2016a). “São 

tantas juventudes quanto são as classes sociais, as etnias, as religiões, os gêneros, os mundos 

urbanos ou rurais, etc.” (CASSAB, 2010, p. 50). 

Sendo assim, a formação da juventude enquanto categoria de ação em disputa societária, 

cobra um processo que pode ser relacionado ao que Mészáros (2008), denominou de prática da 

contrainternalização25. No entendimento desse autor, essa prática carrega em si os princípios 

superadores das “formas atualmente dominantes de internalização, consolidadas a favor do 

capital pelo próprio sistema educacional formal” (MÉSZÁROS, 2008, p. 55).  

Assim, a categorização social da juventude revela as condições sócio-históricas da sua 

existência e remete ao entendimento das relações sociais em que os jovens estão inseridos, aos 

processos que vivenciam e os distintos modos de inserção e de enfrentamento destes na 

realidade brasileira. Dessa maneira, as concepções construídas acerca da juventude se revestem 

de sentido nas condições de existência dos jovens e nas estratégias acionadas para sua 

reprodução social. Mas em se tratando dos jovens do campo, quais determinações orientam suas 

condições de existência, suas lutas e estratégias de reprodução social? O entendimento ora 

colocado e os questionamentos serão importantes para elucidar o tópico que segue. 

 

3.2.2 As múltiplas dimensões da condição socioespacial da juventude do campo 

 

Trazer à baila alguns aspectos que se articulam no campo brasileiro e conformam uma 

arena, de onde é possível vislumbrar a condição socioespacial da juventude do campo, em 

 
25Processo inspirado no pensamento de José Martí e Renato Constantino, segundo o qual haveria a necessidade de 

modificar, de forma duradoura, a internalização historicamente prevalecente, visando superar o pensamento 

colonial e romper a lógica do capital no âmbito da educação (MÉSZÁROS, 2008). 
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épocas atuais, é tarefa proposta nesse tópico. Desta feita, tratar a juventude no/do campo na 

dimensão socioespacial, implica reconhecê-la no interior dos processos sociais que movem a 

produção material e imaterial da vida.  A consecução de tal empreendimento, demanda por uma 

identificação daqueles elementos que sustentam as condições da reprodução social da juventude 

camponesa, no interior da sociedade de classes e no contexto da heterogeneidade que perpassa 

a condição juvenil.  

Nesse sentido, quando se olha a juventude do campo sob o viés socioespacial, o que está 

sendo requerido é um olhar por meio da produção das relações sociais de reprodução da 

existência humana e social. Em Milton Santos, está defendido esse viés socioespacial quando 

afirma ser o ato da produção, ato de produção do espaço. Em seu livro “A condição espacial”, 

Carlos (2011) propõe o uso da categoria geográfica produção do espaço, enquanto uma 

realidade concreta que se constitui no devir da história humana, articulada ao movimento de 

reprodução da sociedade. Na perspectiva dessa autora, o enfoque espacial envolve a sociedade 

em seu conjunto, em sua ação real, concomitantemente, objetivando-se por intermédio da 

produção do mundo real e concreto. Do mesmo modo vai subjetivando-se no processo de 

apropriação de uma consciência sobre essa produção espacial, reproduzindo suas 

representações e significados.  

Assim, o processo de produção e reprodução da realidade socioespacial da juventude do 

campo, remete à dinâmica da (re)produção das relações sociais e sua materialização enquanto 

relações temporais e materiais, no curso da transformação da natureza pelo trabalho, mediante 

dinâmica das conflitualidades. Visto sob essa perspectiva, fica latente a ideia de que o exercício 

da análise da reprodução social implica adentrar no campo das relações sociais para destrinchar 

as condições materiais de vida da juventude do campo, sob a perspectiva da base concreta e das 

relações subjetivas. Isto remete a verificar as condições de produção e reprodução da juventude 

do campo, as imagens produzidas e a produção dos diferentes significados a ela atribuídos, em 

seu processo de luta pela existência material da vida. 

É recente o interesse pelas análises que tomam por objeto investigativo a juventude 

camponesa. Segundo Martins (2006), há uma tradição que recai sobre os estudos voltados ao 

caráter homogêneo e etário da condição juvenil. Essa tradição tem sido sustentada, na dimensão 

socioespacial, pelas análises que tomam por foco os jovens urbanos. A marca da prevalência de 

estudos sobre juventude, contemplando o espaço urbano brasileiro, é ratificada por Spósito 

(2009), em pesquisa que envolveu vários pesquisadores e tratou do estado da arte sobre 

juventude na pós-graduação brasileira. As áreas da Educação, das Ciências Sociais e do Serviço 

Social, foram os espaços de conhecimento tomados como referência nos estudos dessa temática. 
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Nessa pesquisa, Almeida (2009), ao discorrer sobre grupos juvenis: presenças e ausências, 

justifica essa tendência, afirmando:  

As produções discentes sobre grupos juvenis têm a marca do urbano, 
apreendido em espaços e escalas distintos – a “cidade”, a “metrópole, a 

“região central”, as “periferias”, os “bairros periféricos”, “núcleos de favela” 

ou ainda o “subúrbio”. As formas associativas juvenis que se constituem e 
agem no mundo rural – de cultura tradicional ou não – ainda são 

negligenciadas ou estão esfumaçadas aos olhos de discentes dos Programas de 

Pós-Graduação das três áreas (ALMEIDA, 2009, p. 160). 
 

Para Martins (2006), a tendência das perspectivas analíticas que definem os jovens do 

campo por meio de critérios etários e de caráter homogêneo quanto à condição juvenil, se torna 

predominante com a inserção e o fortalecimento das atividades agrícolas na economia de 

mercado. Isto, com efeito, abre demanda para a instalação de uma educação escolarizada com 

propósito formativo centrado na preparação dos jovens tanto para executar o trabalho agrícola 

mecanizado, quanto para desenvolver atividades não agrícolas. 

No entendimento dessa autora, esses estudos de juventude rural, encontram-se voltados 

a uma perspectiva funcionalista, que segundo a Cepal (1996), situa-se na defesa das seguintes 

posturas: atribuir valor intrínseco à inexistência da juventude no espaço rural; afirmar a 

juventude enquanto uma etapa da vida, comum em todas as sociedades, quer seja em sua fração 

rural ou urbana.  Sendo assim, os estudos que se orientam pela negação da juventude rural, 

desconsideram a existência de um período entre infância e vida adulta e assumem a antecipação 

exclusiva do trabalho na vida do jovem. De outro modo, a perspectiva de juventude como fase 

da vida, pauta-se em uma dimensão biológica da condição juvenil, ignorando o processo 

histórico de construção da juventude e afirmando a dicotomia entre rural e urbano. 

O caráter homogêneo e etário ofertado à juventude do campo, segundo Martins (2006), 

vem sendo modificado por uma perspectiva segunda a qual o campo passa a abrigar uma 

heterogeneidade juvenil. Trata-se da incorporação de diferentes juventudes no campo, vistas 

sob o olhar da raça/etnia, gênero, classe, fração de classe e geração. Esse processo complexo 

de formação das juventudes do campo, também considera as condições do tempo histórico e 

das espacialidades assumidas, assim como a tênue separação entre o tradicional e o moderno, o 

urbano e o rural. Portanto, a condição do jovem está implicada pelas determinações sociais, 

econômicas, políticas que o envolve em seu contexto de vida.  

Em estudo sobre a juventude rural como ator político, Castro (2009), ressalta o fato de 

que prevalece sobre essa categoria uma percepção que a coloca em posição hierárquica inferior, 

nas relações estabelecidas na família e na sociedade, somando-se aí as dificuldades econômicas 

e sociais enfrentadas pela pequena agricultura familiar no contexto brasileiro. Em sua 
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perspectiva, os jovens rurais foram identificados como aqueles que vivenciam um duplo 

“enquadramento” social.  

Por um lado, esses jovens vivenciam as imagens pejorativas construídas acerca do 

mundo rural como atrasado e sua como roceiros, peões e que moram mal. Essas imagens são 

reproduzidas no espaço urbano, reforçando uma desvalorização do mesmo. Por outro, 

enfrentam no meio rural uma deslegitimação de pais e adultos que os coloca como urbanos. 

Mas, paradoxalmente, também a esses jovens é atribuída por pais e movimentos sociais, a tarefa 

de assegurar no futuro a reprodução da produção familiar. Portanto, a categoria jovem rural, 

nesse caso, “é definida por uma identidade contrastiva, marcada por relações de hierarquia e 

subordinação do campo à cidade” (CASTRO, 2009, p. 60). 

Na perspectiva de Martins (2006), os jovens do campo são jovens trabalhadores 

brasileiros que residem no campo, filhos de pequenos agricultores, que trabalham com a família 

em minifúndios, ou podem também trabalhar na condição de arrendatários e assalariados. Há 

também aqueles jovens que vivem em acampamentos e assentamentos vinculados ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ou de outros movimentos. Fato peculiar a 

esses jovens camponeses, em virtude da modernização conservadora, tem sido a prática da 

migração para grandes centros urbanos, com destaque sobretudo no período entre 1950 para 

jovens entre 30 a 39 anos, a 1990, envolvendo jovens entre 20 a 24 anos. Outro fato atribuído 

a esse contexto é a existência de uma recorrente migração de mulheres do campo para as 

cidades, superando bem mais a migração entre os homens. 

Segundo Martins (2006), as explicações para a maior saída das mulheres do campo em 

relação aos homens, encontram acento nos padrões sucessórios da agricultura familiar que ainda 

privilegiam os rapazes. Isto se justifica porque na tradição da cultura campesina há um reforço 

quanto ao papel subalterno da mulher na estrutura familiar produtiva. De qualquer modo, as 

razões da migração da juventude do campo para a cidade, encontram justificativas nas 

condições precárias de vida desses jovens, no futuro incerto atribuído à agricultura familiar e 

nos limites impostos quanto às poucas oportunidades de trabalho e também de educação. Não 

obstante a este cenário, muitos jovens manifestam o interesse em permanecer no campo, porém 

desenvolvendo atividades para além da agricultura.  

O Quadro 1 ilustra essa situação, referente a posicionamentos expressos pelos jovens do 

campo, quando está em jogo sua permanência no espaço rural ou saída para a cidade. Neste 

quadro, Castro et al. (2013), entrevista 142 jovens rurais dos municípios de Congonhinhas, no 

estado de Paraná e de Petrolina, no estado de Pernambuco. Ele apresenta síntese das razões que 
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mais tocam esses jovens, beneficiários e não beneficiários de políticas de acesso à terra, caso 

tivessem que decidir por deixar a terra, ou ficar no campo. 

 

Quadro 1 - Razões mais importantes para ficar ou deixar o campo  

Razões para ficar no campo Razões para deixar o campo 

 

• Ter terra para continuar na agricultura; 

• Segurança da vida no campo; 

• Satisfação com o trabalho no campo; 

• Facilidade para formar uma família no 

campo; 

• Vontade de criar os filhos no campo; 

• Qualidade da terra para a agricultura; 

• Facilidade da vida no campo; 

• Liberdade que tem para tomar as decisões 

que precisa tomar; 

• Dificuldades da vida em outro lugar; 

• Exemplos dos pais e sua satisfação por 

viver no campo; 

• Falta de atratividade do trabalho na cidade; 

• Disponibilidade, no campo, das condições 

que precisa para viver; 

• Projeto para que os filhos trabalhem na 

agricultura; 

• Disponibilidade, no campo, de alimentos e 

casa barata. 

• Maior chance de qualificação profissional 

fora do campo; 

• Pouca oportunidade de trabalho no campo; 

• Possibilidade de melhoria de qualidade de 

vida no lugar onde vai morar; 

• Possibilidade de ter outras atividades, 

além de trabalho, em outro lugar; 

• Ganhos no campo insuficientes para 

atendimento das suas necessidades; 

• Desejo de que os filhos tenham outra 

profissão, diferente da agricultura; 

• Dificuldade da vida no campo de modo 

geral; 

• Necessidade de deixar o campo para 

estudar mais;  

• Falta de serviços de internet, transporte e 

lazer de qualidade no campo; 

• Rigor (dureza) do trabalho no campo. 

Fonte: Castro et al. (2013, p. 25). 

 

Segundo Castro et al. (2013), em cada 100 jovens rurais, 84 querem continuar no campo 

e 16 desejam ir para as cidades. Assim, quando se observa com maior detalhe as questões 

apresentadas pelos jovens rurais, identificam-se como aspectos centrais da sua situação atual e 

que repercute na permanência no campo, a posse da terra para a prática agrícola, acesso a 

alimentos mais saudáveis, maior organicidade nas relações de família e de comunidade. Já os 

aspectos que motivam mudança para a cidade estão relacionados a situações como conquista 

de um trabalho que remunere melhor, busca por ampliação da escolaridade e por qualificação 
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profissional, projeto de melhoria futura para os filhos, acesso às novas tecnologias, por exemplo 

internet e a espaços de lazer e sociabilidade. 

Considerando as questões postas, cabe destacar que à compreensão do processo 

constitutivo da condição juvenil no/do campo, são requeridos dois aspectos fundamentais 

colocados por Dayrel (2007): um primeiro refere-se ao modo como a sociedade significa a 

juventude, no contexto histórico-geracional; o outro se dirige ao modo como ela – a juventude, 

é vivida pelos diferentes sujeitos jovens. Assim, a maneira como o jovem é, e experimenta a 

condição juvenil, se define no conjunto das relações sociais, traçadas sob a diretriz do mundo 

objetivo, da produção humana e das subjetividades a ele aferidas pela consciência desses 

processos. Essas relações envolvem a significação da juventude do campo, enquanto processo 

que se desenvolve na sociedade de classes, intermediado por diferentes signos e atributos 

sociais que articulam a dimensão campo-cidade. 

No entendimento de Leão e Antunes-Rocha (2015), tanto historicamente quanto em sua 

dimensão espacial rural, a juventude do campo tem sido abordada sob uma perspectiva 

identitária, cujas imagens de referência predominantes designam os jovens oriundos do campo 

como sujeitos atrasados, ignorantes, distantes do progresso e da modernidade. Nesse sentido, 

esses autores chamam atenção para o fato de se procurar romper com essa visão estereotipada 

acerca dos jovens do campo. Outros aspectos significativos dessa juventude, são identificados 

na migração para o trabalho e para estudo, e nos seus rebatimentos na continuidade e 

permanência dos grupos familiares camponeses, na heterogeneidade da juventude camponesa 

e nas estratégias identificadas e construídas pelos jovens que persistem em permanecer em seus 

territórios.  

Para esses autores, as transformações pelas quais vem passando a sociedade brasileira, 

e em especial o campo, nas últimas décadas, tem repercutido sobre as formas de pertencimento 

e vinculação dos diferentes atores e seus processos de socialização, com destaque para os 

jovens. Esse processo tornou mais complexas as relações socioespaciais no âmbito das 

diferentes escalas, local, nacional e global, rompendo com a vinculação direta e imediata e 

anexando outras mediações na interface entre os sujeitos e seu espaço. Desse modo, Leão e 

Antunes-Rocha (2015), propõe o termo “juventude(s) no/do campo”, para tratar dessa realidade 

brasileira, no esforço em romper com a visão preconceituosa e tradicional do campo brasileiro 

como espaço limitado a um perímetro não-urbano. 

Nesse sentido, mesmo considerando como procedente a imagem do camponês 

brasileiro, correspondente à existência de pessoas com baixa escolarização, detentor de entrada 

precoce no trabalho, baixo acesso a bens de consumo urbano e restritas práticas de lazer e 
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sociabilidade, se reconhece que essa verdade é parcial. Isto porque embora se admitindo as 

desigualdades existentes no campo, essa imagem reflete uma condição homogênea da 

juventude camponesa, identificada pelo estereótipo do atraso. Desse modo, o ponto de partida, 

necessário à compreensão da juventude do campo no âmbito das relações socioespaciais, carece 

de um entendimento mais abrangente da condição dos jovens do campo no Brasil, conforme 

excerto abaixo: 

Temos jovens que estão no campo, mas vivem experiências e práticas sociais 
que estão tradicionalmente vinculadas ao espaço urbano. Por outro lado, 

muitos jovens vivem em áreas urbanas, mas trabalham no campo. 

Encontramos também jovens que nasceram e vivem no campo, mas não 
desejam ali permanecer, e jovens da cidade que se movimentam em direção 

ao campo em busca de trabalho e moradia (LEÃO E ANTUNES-ROCHA, 

2015, p. 22).  
 

Segundo esses autores, são diversas as situações experimentadas pelos jovens no campo, 

no Brasil. Esse contexto remete à tarefa de romper com a dimensão geoespacial hegemônica de 

tratamento analítico das populações camponesas, criando as condições de superar a visão 

estereotipada e homogênea que encobre o espaço rural brasileiro e a condição juvenil 

camponesa no Brasil. Urge, assim, identificar possiblidades e limites de construção de uma 

identidade de luta camponesa e de superação da dicotomia campo-cidade, no que tange à 

compreensão da juventude do campo. Essa tarefa cobra um olhar mais apurado acerca das 

dinâmicas que permeiam as relações sociais de produção e reprodução da vida no campo.  

Nesse sentido, recai sobre os jovens do campo a dupla responsabilidade da culpa e da 

expectativa de mudança. Esse entendimento acerca da juventude do campo, vem sendo marcado 

por um processo que bem mais expressa um cenário futuro de abandono e morte desse espaço.  

Esse falso cenário, interpretado sob o atributo de verdade, conduz governos, movimentos 

sociais e famílias a identificar a migração juvenil para centros urbanos, sob a defesa de melhoria 

das condições de vida, como uma estratégia alternativa de enfrentamento dos problemas vividos 

no campo pela juventude e pari passu, como um dos seus maiores problemas. Soma-se a isto, 

a alteração dos valores da juventude, patrocinados pela sedução da vida na cidade, pelo 

consumo e modo de vida urbano, dada pelas facilidades de locomoção e comunicação, com 

adendo ao modo de uso e apropriação das novas tecnologias.  

Tal diagnóstico em parte é verdade, pois as limitações de acesso à educação e 

ao trabalho, e a questão fundiária têm levado os jovens a construir projetos de 

saída do campo em busca de melhores condições de vida. Por outro lado, isso 
não representa uma negação da vida no campo. Muitos jovens constroem 

projetos de saída, mas, com perspectivas de retorno futuro. Outros mantêm 

trajetórias de idas e vindas entre o campo e a cidade. Embora as facilidades da 
vida urbana sejam atrativas para a juventude, ao que parece há uma relação 

tensa e ambígua para os jovens do campo. Eles vivem a pressão por escolher 
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“entre ficar e sair” (CASTRO, 2009), como um elemento constitutivo da 

experiência juvenil no campo (LEÃO E ANTUNES-ROCHA, 2015, p. 23). 
 

Na perspectiva desses autores, há uma complexidade em torno da condição do ser jovem 

no campo. Destarte, além da visão homogênea atribuída à juventude rural, educação, trabalho 

e questão fundiária, são elementos que repercutem nas condições de vida do jovem do campo 

e na dinâmica da migração.  

Para Barcellos (2014), a busca pelo trabalho e pela educação não são os únicos 

elementos motivadores da migração. Os jovens migram devido à baixa atratividade do meio 

rural. Sendo assim, na perspectiva juvenil camponesa, são elementos que motivam a 

permanência do jovem no campo: educação, lazer, esportes, atividades culturais e 

oportunidades de exercer trabalhos e funções diferenciadas, além do cultivo agrícola no meio 

rural. Além dessas questões, é essencial a necessidade de terra, situação que demanda pensar 

em dispositivos da reforma agrária e da distribuição da terra no Brasil. 

Olhando a condição da juventude do campo pelo parâmetro educação, é importante 

ressaltar a posição desse elemento no contexto da dinâmica do campo. A educação tanto pode 

servir para motivar a entrada da juventude do campo na cidade, através da procura dos jovens 

por ampliação da sua formação, quanto motiva para a saída desse jovem, isto quando a educação 

ofertada no campo, não está assegurando a formação integral do sujeito. Nesse caso, o modelo 

de educação desenvolvido predominantemente no espaço rural, encontra-se ancorado na 

perspectiva tradicional e urbana. 

No entendimento de Stropasolas (2014), a juventude do campo carece de ser bem mais 

complexificada. Por exemplo, em se tratando do tema sucessão rural, discute esse autor acerca 

dos prejuízos em tratar esse tema atribuindo exclusivamente aos jovens e suas famílias as 

responsabilidades pelos problemas que enfrentam e pela busca de soluções. Essa perspectiva 

não é coerente, pois o problema da sucessão da juventude do campo é estrutural, e sendo assim, 

o jovem não vai conseguir mudar padrões culturais que são reproduzidos histórica e 

socialmente. Essa condição exige uma postura analítica de conjunto, ou seja, olhar o problema 

da sucessão desde a questão mais geral, da sociedade, a exemplo da questão estrutural do acesso 

à terra e dos modelos de desenvolvimento do campo, até o âmbito da particularidade da família. 

Esse exercício da busca pela unidade do pensamento, segundo o autor, vem tendo contribuições 

das lutas dos movimentos sociais. 

As conquistas dos movimentos na desestruturação de conceitos, de padrões 

que afetam as mulheres, os jovens, as comunidades de maneira geral, hoje 
estão materializadas nessas agendas de políticas. No entanto, não podemos 

esquecer que isso tem que ser compartilhado por todos os segmentos sociais 
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que compõem as unidades familiares. Se conseguirmos que o grupo familiar, 

como um todo, defenda as questões específicas da juventude ou das mulheres, 
teremos certamente a garantia da união de forças e não a geração de mais 

conflitos (STROPASOLAS, 2014, p. 65). 
 

Segundo Leão e Antunes-Rocha (2015), o reforço a tal visão reducionista dos elementos 

que tocam a reprodução da juventude do campo, conduz ao entendimento da migração juvenil 

como escolha dos jovens que projetam sair do campo. Esse entendimento carrega consigo a 

ideia de que tal migração responde a um contexto de campo marcado pelo atraso, cujo futuro 

será fadado ao vazio populacional, afastando as possiblidades de desenvolvimento. “Os estudos 

que indicam a extinção inexorável dessa população/modo de vida, se ancoram em grande parte 

na migração dos jovens, o que impossibilitaria a continuidade geracional” (LEÃO E 

ANTUNES-ROCHA, 2015, p. 25). 

Desse modo, alerta Leão e Antunes-Rocha (2015), os estudos que tratam da juventude 

camponesa, devem estar atentos a compreender a articulação entre condição juvenil e modelos 

de desenvolvimento.  Nessa direção, Menezes (2014), afirma que a juventude não é um tema 

transversal. É sim, o centro do debate. A juventude é um eixo estratégico ao desenvolvimento. 

Assim, informa autora, “se não assumirmos que a juventude está no centro desse projeto de 

desenvolvimento sustentável, ela pode estar em tudo e não estar em nada” (MENEZES, 2014, 

p. 79). Não obstante, ressalta Stropasolas (2014), sobre a necessidade de superar o olhar 

produtivista nos estudos de juventude, pois este não é suficiente para conter o processo de 

migração de jovens. Nesse caso, propõe esses autores pensar em uma estratégia que realmente 

leve em consideração as diversas dimensões que afetam a vida das juventudes no/do campo.  

Isto cobra, na perspectiva de Stropasolas (2014), a implementação de políticas que deem 

conta da complexidade que envolve as juventudes do campo, da floresta e das águas. Essas 

políticas necessitam estar calçadas nos aspectos estruturais que produzem a realidade das 

relações sociais no campo e, juntamente à garantia do acesso à terra, assegurar, conforme Leão 

e Antunes-Rocha (2015, p. 24), políticas que fomentem “financiamentos para atividades 

produtivas, construir equipamentos de lazer, instalar redes para a comunicação digital, entre 

outras, têm como pressuposto que esse jovem tem direito a um espaço concreto para viver e 

trabalhar”. Desse modo, é salutar a passagem que segue: 

Na medida em que demanda direitos, programas e políticas, a juventude rural 
está tratando o tema da migração como sendo de natureza pública, ou seja, 

questiona os discursos que reconhecem a migração como resultado de uma 

escolha particular do jovem rural. Assim, promover sucessão rural e 
permanência no campo não é tema de caráter privado, restrito ao universo 

familiar, mas é, sobretudo, um componente da agenda pública, no tocante à 
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garantia de direitos e cidadania, com reconhecimento dos povos do campo 

(GALINDO, 2014, p. 126). 
 

Frente ao exposto, consideram-se que são múltiplos os processos socioespaciais que 

determinam a condição do jovem no/do campo. Eles encontram vinculação com os processos 

de reprodução das condições de existência da juventude do campo e da cidade. No âmbito 

dessas relações, é fundamental atestar como questão central à juventude do campo, as várias 

dimensões que envolvem a inserção dessa juventude na problemática agrária e dizem respeito 

aos limites e possibilidades de vida. 

Para compreender tais processos na escala local, será importante adentrar no recorte 

espacial do município do município de Irará, no intuito de levantar alguns aspectos que 

movimentam o contexto da sua problemática agrária. Neste sentido, a estrutura fundiária pode 

ser entendida enquanto uma das faces da problemática agrária local, que se manifesta por meio 

da propriedade da terra, do seu acesso, uso e produção, articulando outras relações e revelando 

desigualdades e injustiças socioespaciais no campo e interferindo na dinâmica da população do 

campo e da cidade. 
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4 O MUNICÍPIO DE IRARÁ NO CONTEXTO DA PROBLEMÁTICA AGRÁRIA 

 

Ir a Irará ao menos uma vez por ano, é dever de 

quem lá nasceu, dever cumprido à risca, seja para 

ouvir as bandas locais, seja para os festejos de São 
João ou para as festas da Padroeira, seja para 

rememorar o passado (Juracy de O. Paixão, 2006). 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DA POPULAÇÃO NO CONTEXTO 

DA PROBLEMÁTICA AGRÁRIA LOCAL 

 

O recorte espacial desta pesquisa de Tese é o município de Irará, um dos 417 municípios 

do estado da Bahia. Ele está situado no território de Identidade Portal do Sertão26, com distância 

de 128 km da capital Salvador e 45 km de Feira de Santana. Encontra-se localizado nas 

coordenadas geográficas 12º02’20” de latitude sul e 38º46’20” de longitude oeste. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a sua área territorial 

corresponde a 277,8 km². Seus limites territoriais são: ao norte Água Fria, a leste Ouriçangas, 

a sudeste Pedrão, ao sul Coração de Maria e a oeste Santanópolis (Figura 2). 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, no município de Irará havia uma população 

total de 27.466, distribuída da seguinte maneira: 11.246 no espaço urbano, correspondendo a 

40,9% e 16.220 no espaço rural, o que corresponde a 59%.  

No Brasil, o critério político-administrativo é o parâmetro utilizado para definir rural e 

urbano. Esse parâmetro instrumental do ponto de vista das normativas do Estado, se fundamenta 

no Decreto-Lei nº 311 de 2 de março de 1938, instituído sob o governo de Getúlio Vargas, no 

Estado Novo. Desse modo, rural e urbano são definidos segundo o arbítrio dos poderes 

municipais, estando sob a influência dos interesses fiscais, a exemplo da incorporação de áreas 

rurais nas urbanas a título de cobrança de imposto como o Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU). Mediante essa Lei, as sedes municipais foram transformadas em cidades. Sendo assim, 

considera-se urbana toda sede de município (cidade) e de distrito (vila), independe das funções 

exercidas pelos aglomerados, condição que atua na diferenciação entre espaço rural e urbano. 

 
26 O Território Portal do Sertão, é composto pelos municípios de Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, 

Conceição de Feira, Santo Estevão, Ipecaetá, Antônio Cardoso, Anguera, Tanquinho, Santa Bárbara, Santanópolis, 

Coração de Maria, Amélia Rodrigues, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Conceição do Jacuípe, Irará e Água Fria. 
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Figura 2 - Mapa de Localização do município de Irará no Território de Identidade Portal do 

Sertão - Ba

 
 

Marques (2002), apresenta a definição de área urbanizada a partir do IBGE, como sendo 

uma área de vila ou de cidade, legalmente definida como urbana, com construções, arruamentos 

e intensa ocupação humana marcando sua feição socioespacial. São áreas afetadas por 

transformações decorrentes do desenvolvimento urbano e áreas reservadas à expansão urbana. 

Observa-se, assim, o predomínio de uma definição de caráter instrumental e administrativo para 

definir o urbano.  Nesse sentido, o rural define-se por uma condição que corresponde ao espaço 

que não é urbano, caracterizando-se por situações de carências e atrasos, as quais 

desconsideram suas próprias características. 

Embora nesta Tese se tenha adotado, para a identificação de população rural e urbana, 

os parâmetros político-administrativos, ressalta-se o reconhecimento da inadequação deste 

mesmo parâmetro para caracterizar e qualificar o espaço rural do município de Irará, e por 

conseguinte para compreender e interpretar as novas dinâmicas socioespaciais que se 

evidenciam na realidade do espaço rural e nas novas feições implicadas ao campo. Sendo assim, 

o tratamento dado ao rural em sua interface com o urbano, na dinâmica campo-cidade, na escala 
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da problemática agrária do município, remete à inserção nesse espaço para olhar a população 

em sua dinâmica socioespacial, observando suas complementaridades, particularidades e os 

problemas vivenciados que afetam a reprodução das relações materiais no campo.  

Quando se toma por referência o comportamento da população total do município de 

Irará, nos Censos Demográficos dos anos de 1970 a 2010, a análise desses dados permite 

verificar um pequeno aumento dessa população. Observando os totais da população, por anos 

dos Censos, apresentados na Tabela 2, vale ressaltar que entre os anos de 1970 a 1980 houve 

um acréscimo em número absoluto na população, da ordem de 1.428 pessoas, correspondendo 

a 6%. O período de maior destaque quanto a esse aumento foi entre os anos de 1980 a 1991. 

Embora tenha havido menor crescimento entre 1991 a 2000, no ano 2010 essa população 

apresentou um novo aumento. Assim, entre os anos 1980 e 1991, houve um aumento de 3.411 

pessoas, correspondendo a 14%. Entre 1991 a 2010, o acréscimo a esta população foi da ordem 

de 1.294 pessoas, referente a 6%, já de 2000 a 2010, o aumento foi de 2.303 pessoas, ou seja, 

9%.  

 

Tabela 2 - População urbana e rural do município de Irará (BA), 1970-2010 

Censos 
População Urbana População Rural População Total 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

1970 3.930 20,37 15.370 79,63 19.300 100,00 

1980 4.760 23,27 15.698 76,73 20.458 100,00 

1991 7.368 30,86 16.501 69,14 23.869 100,00 

2000 8.657 34,4 16.506 65,6 25.163 100,00 

2010 11.246 40,95 16.220 59,05 27.466 100,00 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Elaboração própria. 

 

Observando a dinâmica dessa população, no período apresentado, nota-se em termos 

absolutos, uma prevalência da população rural sobre a urbana, ainda que, em termos relativos, 

a população rural tenha decrescido. Porém, mesmo diante desta situação, tem havido um 

aumento considerável da população urbana, a qual, em valores absolutos saiu da casa dos 3.930, 

no ano de 1970, que correspondia a 20,37% da população total para 11.246, no ano de 2010, 

representando 40,95% do total. Por outro lado, a população rural para esse mesmo período saiu 

de 15.370 ou 79,63% da população total do município, no ano de 1970 e chegou ao número de 

16.220, representando 59,05% do total da população.  
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Essa dinâmica apresentada pelos números, manifesta na realidade socioespacial do 

município de Irará, uma disputa, cuja mediação se desenvolve pelo processo de subordinação 

da cidade ao campo, o que por consequência, também impõe subordinação às relações entre as 

populações. Isto ocorreu porque os efeitos da dinâmica de urbanização do Brasil e de 

modernização da agricultura foram se impondo no campo, provocando mudanças e 

reconfigurando relações sociais, econômicas e espaciais. Deveras, também o campo foi 

apresentando resistências, a exemplo do comportamento da população rural (Figura3), a qual 

vai apresentando-se em posição de se reorganizar mediante os novos desafios a serem 

enfrentados, na relação campo-cidade.  

 

Figura 3 - Evolução da população urbana e rural do município de Irará 

(BA), 1970-2010. 

 
 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Elaboração própria. 
 

Para Alves (2012), essa subordinação do campo à cidade, encontra-se vinculada a 

aspectos econômicos conformadores do urbano, seguindo uma valoração que justapõe rural e 

urbano em uma perspectiva hierárquica. Em seu entendimento, essa perspectiva está atrelada a 

uma visão paradigmática da geografia tradicional que produziu uma dicotomia entre o campo 

e a cidade no Brasil, identificando o espaço rural como o lugar para a produção de alimentos, 

atividades agropecuárias à serviço e abastecimento das cidades. Com isso, foi atribuída 

centralidade à relação econômica existente entre campo e cidade, justapondo-se por um viés 

produtivista. Nesse contexto, a cidade ocupa lugar central, subordinando o campo à sua 
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dinâmica e lógica de organização e de produção, desconsiderando as particularidades inerentes 

a esse espaço.  

Entre os anos de 2000 a 2010 a população rural do município de Irará, apresentou uma 

perda de 286 pessoas. De acordo com informações coletadas no município, um dos motivos que 

justifica essa queda de população está relacionado, principalmente, a um ajuste nos limites do 

território desse município, realizado entre a Prefeitura de Irará, Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), e os limites fronteiriços dos municípios vizinhos a Irará, especialmente 

Santanópolis, Ouriçangas e Pedrão. 

Outros aspectos vinculados às consequências da urbanização e da modernização do 

campo e que afetaram a dinâmica da população do município, referem-se à organização do 

perfil etário dessa população, sobretudo entre os grupos de idosos e crianças. Dados dos Censos 

Demográficos do período em análise revelaram o aumento no número de idosos, mas também 

a ampliação da esperança de vida dessa população. Por outro lado, houve redução no número 

de crianças até 4 anos. Embora este fato esteja relacionado às políticas de redução da natalidade, 

observa-se que foram às mudanças no modelo de família, o principal fator implicador de tal 

processo. Estas mudanças foram provocadas pela lógica do trabalho capitalista, pressionando 

as relações sociais no campo e na cidade, cobrando dessa população, novas estratégias de 

reprodução social. 

Em se tratando das mudanças no perfil etário, foi observado nos dados de população dos 

Censos Demográficos para o município, referente aos anos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010, uma 

redução nos números da população no grupo etário entre 0 a 4 anos. Para os anos supracitados, 

essa queda correspondeu a respectivamente 17,2%, 15,87%, 13,5%, 10,07% e 7,39%. Quanto 

à população idosa, houve aumento ao longo do período. Por exemplo, o grupo entre 60 a 64 que 

era de 1,56% do total da população para o ano de 1970, passou a representar 3,65% desse total 

no ano de 2010. Quanto ao grupo etário de pessoas com 80 anos ou mais, passou a ser 

identificado nos anos 2000 e 2010, correspondendo a percentuais de 1,65% para o total da 

população do ano 2000 e 1,76% para o total da população do ano de 2010.  

Outro grupo que se destacou foi o de jovens. Esse grupo apresentou aumento 

significativo em sua população, dada entre as idades de 15 a 19 anos e 25 a 29 anos. Esse 

aumento de população jovem no período de 1970 a 2010, é resultado do comportamento da 

população no grupo etário de crianças, tanto no início do período supracitado, quanto em anos 

anteriores a esse período. O incremento da população jovem se configurava atributo estratégico 

para reforçar no campo e, especialmente na cidade, o trabalho, favorecendo as migrações entre 

campo e cidade.  
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Tabela 3 - População por grupos de idade, Irará (BA), 2010 

 População 

total 

População 

urbana 

% População  

rural 

% 

Idades Absoluta Absoluta  Absoluta  

0 a 4 2030 866 3,15 1164 4,24 

5 a 9 2392 904 3,29 1488 5,42 

10 a 14 2787 1070 3,89 1717 6,25 

15 a 19 3045 1148 4,18 1897 6,91 

20 a 24 2585 1092 3,98 1493 5,44 

25 a 29 2327 986 3,59 1341 4,88 

30 a 34 1970 834 3,04 1136 4,13 

38 a 39 1762 707 2,57 1055 3,84 

40 a 44 1607 703 2,56 904 3,29 

45 a 49 1345 633 2,31 712 2,59 

50 a 59 1239 501 1,82 738 2,69 

55 a 59 912 319 1,16 593 2,16 

60 a 64 1002 397 1,45 604 2,2 

65 a 69 787 367 1,34 421 1,53 

70 a 74 780 306 1,11 474 1,73 

75 a 49 415 241 0,88 174 0,63 

80 ou mais 481 172 0,66 309 1,13 

Fonte: IBGE (2010), Censo Demográfico. Elaboração própria. 

 

No ano de 2010, a população jovem do município de Irará apresentou expressivo 

percentual no total da população (Tabela 3). Ao se agregar as faixas de idade da população 

jovem entre 15 a 29 anos, observa-se que 17,23% dela é representada pela população rural e 

11,75, pela urbana. Assim, 28,98% da população do município de Irará é representada pela 

população jovem, a qual se encontra, sobretudo reproduzindo suas condições de existência no 

campo. A população adulta, entre 30 a 59 anos, também apresenta percentual semelhante a 

jovem, ou seja, 28,82%, seguida das crianças e adolescentes, com 26,19%. Finalmente os idosos 

correspondem a 15,18% do total da população do município. Este cenário marcado 

especialmente pela presença de jovens no campo, no município de Irará, evidencia os desafios 

referentes ao campo e ao modo como as relações sociais vem se desenrolando nesse espaço, no 

sentido das possibilidades ofertadas à reprodução social da juventude.   

A Tabela 4, apresenta o rendimento do trabalho da população rural e urbana. Os dados 

apresentados evidenciam a presença de uma população trabalhadora vivenciando dificuldades 

com referência aos processos de trabalho, renda e outras condições necessárias à sua reprodução 

social. São limites impostos por relações que forçam a exploração do trabalho no campo e na 

cidade, colocando-os em situação de pobreza. No município de Irará, há 12,9% da população 

considerada muito pobre e 83,1% consideradas vulneráveis à pobreza (IBGE, 2010). Apesar 

desse problema se manifestar no conjunto da realidade socioespacial do município, ele afeta de 
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maneira significativa a população camponesa. Portanto, a condição em que vive parcela 

significativa das famílias camponesas de Irará, as coloca em situação de pressão social, luta 

cotidiana e identificação de novas estratégias para assegurar a sobrevivência.  

 

Tabela 4 - Rendimento27 nominal mensal da população rural e urbana, Irará (BA), 2010 

 Urbana % Rural % Total % 

Total 9484 41,24 13515 58,76 22999 100 

Até 1/4 de salário mínimo 764 3,32 1784 7,76 2548 11,08 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 730 3,17 1565 6,8 2295 9,98 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 2982 12,97 3776 16,42 6758 29,38 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 977 4,25 761 3,31 1738 7,56 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 295 1,28 69 0,3 364 1,58 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 260 1,13 56 0,24 316 1,37 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 124 0,54 21 0,09 145 0,63 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 11 0,05 2 0,01 13 0,06 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 7 0,03 1 0 8 0,03 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 2 0,01 - - 2 0,01 

Mais de 30 salários mínimos 4 0,02 - - 4 0,02 

Sem rendimentos 3328 14,47 5480 23,83 8808 38,3 

Fonte: IBGE (2010). Censo Demográfico. 

Dentre o total dos trabalhadores que realizavam alguma atividade no município, 58,76% 

ocupava-se com alguma atividade identificada como rural e 41,24% se encontrava realizando 

alguma atividade considerada urbana. Do conjunto dos trabalhadores com renda entre 1/4 até 

1/2 salário mínimo, 14,56% era rural e 6,49% urbano. Entre 1/2 a 1 salário mínimo, 12, 97% 

correspondia ao trabalho urbano e 16,42% ao rural. Assim, 50,44% da população do município 

vive com renda inferior a 1 salário mínimo, sendo que deste percentual, a maioria, ou seja, 

30,98% está vivendo no campo. Soma-se a este quadro, o fato de que do total dos 38,3% dos 

trabalhadores que não tinham rendimento, 23,83% também era do campo. Dessa maneira, por 

trás desses números se apresentam relações sociais, econômicas e políticas controlando as 

condições de reprodução do trabalho rural e impondo novas dinâmicas na relação campo e 

cidade.   

 

 
27 Salário de referência R$ 510,00. 
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Tabela 5 - Distribuição do trabalho por seção de atividade, Irará (BA), 2010 

Setor de atividades Pessoas (nº) % 

Agropecuária, produção florestal, pesca 8433 59,05 

Industria de transformação e construção 419 2,93 

Eletricidade e gás 64 0,45 

Água e esgoto 19 0,13 

Construção 564 3,95 

Comercio e reparação de veículos 1566 10,96 

Transporte, armazenagem e correio 321 2,25 

Alojamento e alimentação 144 1,01 

Informação e comunicação 10 0,07 

Atividades financeiras de seguro, etc. 58 0,41 

Atividades profissionais científicas 42 0,29 

Atividades administrativas de serviços 60 0,42 

Administração pública 488 3,42 

Educação 824 5,77 

Saúde e serviços sociais 189 1,32 

Artes, cultura e esporte 38 0,27 

Outras atividades de serviço 197 1,38 

Serviços domésticos 560 3,92 

Atividades mal especificadas 286 2,00 

Total 14282 100 

Fonte: Censo Demográfico, 2010. 

 

Conforme indicado na Tabela 5, em se tratando da realidade socioeconômica do 

município de Irará, os dados do IBGE (2010) afirmam o predomínio das atividades 

agropecuárias. Essas atividades respondem por 59,05% do pessoal ocupado no município, 

seguida das atividades identificadas nos setores de administração pública e serviços, com 

22,1%, comércio com 11,97% e indústria com 6,88%. Esse cenário se cruza pela presença de 

uma população jovem no campo, cujas famílias enfrentam limites no acesso à terra e nas 

condições de produção e trabalho no campo. Nesse contexto, a diversificação das atividades 

vinculadas aos serviços e comércio, no município, tem sido espaços acionados pela população 

jovem do campo, para o trabalho. No entanto, tem sido poucas as oportunidades criadas, motivo 

que força esses jovens a migrarem para outras cidades mais distantes a título de assegurar a 

realização da sua reprodução social.  

Apesar de haver significativa participação das atividades agropecuárias no trabalho 

local, sua representação no Produto Interno Bruto do município PIB municipal, tem se 

demonstrado pouco eficiente. Entre os anos 2010 a 2016, a participação do setor agropecuário 

no PIB do município tem sido marcada por continuadas quedas, saindo respectivamente de 
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18,10% para 8.74%.  Setor em expansão tem sido o de serviços e administração, que no ano de 

2010 teve participação de 71,35% e em 2016, 84,92% (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Produto interno bruto municipal (PIB), Irará (BA), 2010 a 2016. 

Ano Agropecuária 

(em R$ 

1.000)   

% Indústria 

(em R$ 

1.000)  

% Serviços e 

Administração 

(em R$1.000) 

% Total 

(em R$ 

1.000) 

% 

2010 23.547 18,10 13.713 10,55 92.835 71,35 130.112 100 

2011 18.766 13,35 15.930 11,33 105.900 75,32 140.596 100 

2012 11.984 8,61  6.478  4,65 120.706 86,73  139.168  100 

2013 21.213 12,26  8.89 5,14 142.936 82,60  173.047 100 

2014 22.932 11,95 11.326  5,90 157.691 82,15  191.950 100 

2015 20.312 9,47 12.036  5,61 182.157 84,92  214.506 100 

2016 19.616 8,74 13.171  5,87 191.553 85,38  224.341  100 

Fonte: IBGE (2010-2016). Elaboração própria. 

 

Desse modo, embora haja um predomínio de uma população no campo, no município 

de Irará, acompanhado da prevalência das atividades agropecuárias, como as de maior 

representação nos setores de atividades (Tabela 5), nesse espaço se manifestam desigualdades 

no acesso às condições de trabalho e renda (Tabelas 4 e 6). Essas condições não têm 

oportunizado a população camponesa a reproduzir-se no campo, sobretudo a população mais 

jovem das famílias camponesas. Essas desigualdades se relacionam ao modo como se 

desenvolvem as relações sociais no campo, neste município, tendo na terra um aspecto 

preponderante nos processos de organização do campo e de reprodução social.  

Frente a esta realidade, muitos trabalhadores camponeses, praticamente sem renda no 

campo, também se encontram sem o acesso à terra. Nesse sentido, a ausência da terra puxa 

outras questões, relacionadas às condições de vida e de produção no campo. Para Alentejano 

(2003), o rural e a terra se encontram intrinsecamente articulados e estabelecem formas diversas 

e complexas de relações e processos socioespaciais. Tais processos se relacionam à reprodução 

do capital e do trabalho camponês e às relações econômicas, sociais e espaciais que 

intercambiam os sujeitos com a terra, especialmente no espaço rural.   

Com relação a este aspecto vinculado à apropriação privada da terra e os processos que 

dela se intercambiam, será demonstrado no item que segue, da Tese, com a análise da estrutura 

fundiária o município de Irará. Sua compreensão remete vê-la como atributo que condiciona a 

produção das desigualdades no campo, sendo também por ele condicionado. Desse modo, se 

dinamiza a reprodução de relações sociais e políticas no campo, que engendram 
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conflitualidades, mas, ao mesmo tempo, ocultam a real compreensão dessas relações e dos 

processos que interferem, sobretudo, na reprodução social do trabalho camponês.    

 

4.2 ESTRUTURA FUNDIÁRIA, EXPROPRIAÇÃO DA TERRA E SUAS EXPRESSÕES 

NO CAMPO, NO MUNICÍPIO DE IRARÁ 

 

A estrutura fundiária do município de Irará manifesta as características do processo de 

formação socioespacial brasileira, sobretudo em termos do modo como foi se dando a 

apropriação da terra nas relações no espaço rural. Embora essas relações mais gerais sejam 

determinantes da estrutura fundiária, para cada recorte espacial, faz-se necessário considerar a 

existência das particularidades que integram os sujeitos à terra, por meio das relações de 

produção. Desse modo, sendo a “propriedade da terra uma relação social”, mediada pelas 

relações no modo de produção capitalista, os processos que articulam os sujeitos com a terra, 

na produção do espaço rural, se fundamentam na apropriação privada da terra, acumulação de 

riquezas e, por conseguinte, na produção de desigualdades socioespaciais e de conflitualidades.  

Da mesma maneira, a estrutura fundiária também revela o modo como as relações 

sociais se reproduzem no campo, reconfigurando o espaço rural e introduzindo novas dinâmicas 

socioespaciais. Por essa razão, tanto os processos que manifestam a concentração propriedade 

da terra, ou aqueles que se veiculam à ausência de terra para o trabalho, sendo ambos 

complementares, além das diversas formas de luta para a reprodução camponesa do trabalho, 

se justificam na mediação das relações sociais de produção no campo, sem contudo, se tornar 

refém de tais relações.  

Sendo assim, reconhecer a importância da terra na conformação das relações sociais 

políticas e econômicas que articulam os sujeitos na organização e produção do campo, no 

município de Irará, é condição fundamental. Portanto, o trabalho no campo não se realiza sem 

a existência da terra.  

Por isso, o seu sentido encontra-se nas possibilidades de mediação com os processos de 

trabalho instituídos nas relações de produção capitalista, donde se identificam as determinações 

detidas na propriedade privada da terra e os processos que definem a condição de realização da 

produção e instituem a posição que cada sujeito deve tomar na correlação de forças, na produção 

do campo. Mas, ao mesmo tempo, também se reconhece a existência de outras relações 

complementares que dão sentido à produção do trabalho no campo, especialmente no que diz 
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respeito às tensões, enfrentamentos e distintas estratégias de resistência traçadas pelos 

agricultores camponeses em suas empreitadas para permanecer na terra. 

Enquanto dimensão da questão agrária, a estrutura fundiária revela a face predominante 

das relações de poder no campo, dadas pelo controle e apropriação privada da terra, na mediação 

com os processos de trabalho. Está na essência da estrutura fundiária, o atributo da dominação 

da natureza e do trabalho, que repercute, nas condições e formas de acesso à terra e de produção, 

implicando também nas condições de reprodução dessas formas sociais no campo e no esforço 

detido na realização do trabalho para manter a vida. Mas para o município de Irará, quais as 

condições alicerçadas na estrutura fundiária, explicitam as nuances da apropriação privada da 

terra e permitem verificar as relações promotoras das desigualdades no acesso à terra? 

Antes de adentrar na questão ora colocada, será necessário apresentar breve 

caracterização acerca da definição do tamanho da propriedade da terra no Brasil e das 

nomenclaturas alusivas a cada tamanho, para poder situar o município de Irará, permitindo a 

observação do módulo rural local como referência a partir da qual se considera a dinâmica da 

distribuição da propriedade privada da terra na análise da estrutura fundiária.  

A Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) definiu o tamanho ideal da propriedade da terra, 

necessária para a reprodução de uma família, para cada município, denominando-a módulo 

rural. Tal definição leva em conta as condições naturais, ou seja edafoclimáticas, as quais 

alteram o tamanho da propriedade, o tipo de exploração predominante em cada município e a 

renda obtida com tal exploração e apoia-se na unidade de medida hectares.  

O tamanho específico do módulo rural para cada município, está fixado na Instrução 

Especial, de 1980, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Por 

complementação, a Lei 8.629/93, denominada Lei Agrária, que dispõe sobre a regulamentação 

dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, apresenta em seu artigo 4º, uma 

classificação fundiária para os imóveis ou propriedades rurais no Brasil, observando que o 

tamanho da propriedade irá variar de acordo com o módulo rural de cada município28. Para 

tanto, tendo como referência o módulo rural, as propriedades rurais podem ser classificadas em 

quatro tipos: a) minifúndio, correspondente a um imóvel rural de área inferior a um módulo 

fiscal; b) pequena propriedade, que consiste no imóvel rural de área compreendida entre 1 e 4 

módulos rurais; c) média propriedade, que é o imóvel rural de área compreendida entre 4 e 15 

módulos rurais; d) grande propriedade, o imóvel rural de área superior a 15 módulos rurais. 

 
28O conceito de módulo rural é derivado do conceito de propriedade familiar e, em sendo assim, é uma unidade de 

medida, expressa em hectares, que busca exprimir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos 

imóveis rurais e a forma e condições do seu aproveitamento econômico. 
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 A Lei n.º 5.868/72, favoreceu o parcelamento do imóvel rural abaixo do módulo, dada 

por meio da Fração Mínima de Parcelamento da terra (FMP). Essa fração corresponde à menor 

dimensão que um imóvel rural poderá ter salvo situações especialíssimas previstas em lei, 

referindo-se à área mínima que pode ser fracionada no Registro de Imóveis, para constituição 

de um novo imóvel rural.  

No caso do município de Irará, o INCRA estabeleceu o módulo rural correspondente a 

30 hectares e a fração mínima de parcelamento da terra da propriedade para 2 hectares. Desse 

modo, todas as propriedades do município, com até 30 hectares, são consideradas minifúndios. 

Os imóveis que conformam área de 30 até 120 hectares, formam as pequenas propriedades e 

aqueles que se estendem por área de 120 hectares até 450 hectares, formam as médias 

propriedades do município. Os imóveis rurais do município que ultrapassam área de 450 

hectares, formam as grandes propriedades.  

Frente ao exposto, os dados dos Censos Agropecuários dos anos de 1970 a 2006, 

disponibilizados pelo IBGE (2006) e sistematizados pelo grupo de pesquisa Geografia dos 

Assentamentos na Área Rural (GEOGRAFAR), conforme apresentados nas Tabelas 7 e 8, 

indicam a estrutura fundiária do município de Irará. A análise desses dados permite verificar o 

modo como as relações sociais no campo, neste município, tem implicado na organização e 

produção do espaço rural, determinando ao mesmo tempo, as formas de controle da propriedade 

privada da terra e a dinâmica de acesso à terra.  

A análise desses demostram que ao longo do período entre 1970 a 2006, o município de 

Irará, passou por um significativo aumento no número dos estabelecimentos agropecuários com 

área inferior a 2 hectares. Enquanto no ano de 1970 havia nesse grupo 667 estabelecimentos, 

ou seja 34%, com área de 776 hectares, representando 4,04% da área total do município, no ano 

de 2006, passa a existir 2.136 estabelecimentos, representando 68% do total dos 

estabelecimentos do município e detendo 1.869 hectares, correspondendo a 15,36% da área 

total do município. Também é importante destacar que quando se divide a área total ocupada 

pelo respectivo número de estabelecimentos dos anos de 1970 e 2006, a área média obtida é de 

1,05 hectares no ano de 1970 e 0,88 hectares para o ano de 2006. Desse modo, são cada vez 

mais estabelecimentos, detendo menos terra, e, portanto, tendo que enfrentar maiores 

consequências geradas na problemática agrária local. 
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Tabela 7 - Evolução da estrutura fundiária do município de Irará (BA), 1970-2006 

Irará 1970  1975  1980  1985  1996  2006  

Grupo  
de Área 

Estabelecimento 
(unidade) 

Área 
(ha) 

Estabelecimento 
(unidade) 

Área 
(ha) 

Estabelecimento 
(unidade) 

Área 
(ha) 

Estabelecimento 
(unidade) 

Área 
(ha) 

Estabelecimento 
(unidade) 

Área 
(ha) 

Estabelecimento 
(unidade) 

Área 
(ha) 

<1 249 182 225 168 314 246 401 313 755 530 1.415 838 

1<2 418 594 363 550 506 756 506 758 698 991 721 1.031 

2<5 587 1.835 477 1.563 603 1.922 681 2.196 703 2.133 573 1.802 

5<10 288 2.049 294 2.110 261 1.849 333 2.325 330 2.126 218 1.520 

10<20 201 2.791 178 2.425 175 2.417 192 2.732 177 2.294 110 1.524 

20<50 155 4.725 154 4.538 148 4.489 163 4.952 130 3.769 71 2.226 

50<100 38 2.724 42 2.860 54 3.557 48 3.314 48 2.986 24 1.563 

100<200 20 2.832 25 3.312 21 2.891 16 2.362 22 2.815 5 625 

200<500 6 1.511 8 2.126 10 2.673 10 2.670 10 2.795 4 1.039 

Total 1.962 19.243 1.766 19.654 2.092 20.800 2.350 21.622 2.873 20.439 3.141 12.168 

Fonte: GEOGRAFAR (2010), com base nos Censos Agropecuários 1970-2006. 
 

Tabela 8 - Evolução da estrutura fundiária do município de Irará (BA), 1970-2006 

Irará 1970  1975  1980  1985  1996  2006  

Grupo  

de Área 

Estabelecimento 

% 

Área 

% 

Estabelecimento 

% 

Área 

% 

Estabelecimento 

% 

Área 

% 

Estabelecimento 

% 

Área 

% 

Estabelecimento 

% 

Área 

% 

Estabelecimento 

% 

Área 

% 

<1 12,69 0,95 12,74 0,85 15,01 1,18 17,06 1,45 26,28 2,49 45,05% 6,88 

1<2 21,30 3,09 20,55 2,80 24,19 3,63 21,53 3,51 24,30 4,85 22,95% 8,48 

2<5 29,92 9,54 27,01 7,95 28,82 9,24 28,98 10,16 24,47 10,43 18,24% 14,8 

5<10 14,68 10,65 16,65 10,74 12,48 8,89 14,17 10,75 11,49 10,410 6,94% 12,49 

10<20 10,24 14,50 10,08 12,48 8,37 11,62 8,17 12,64 6,16 11,22 3,50% 12,53 

20<50 7,90 24,55 8,72 23,09 7,07 21,58 6,94 22,90 4,52 18,44 2,26% 18,30 

50<100 1,94 14,16 2,38 14,55 2,58 17,10 2,04 15,33 1,67 14,61 0,76% 12,85 

100<200 1,02 14,72 1,42 16,85 1,00 13,90 0,68 10,92 0,77 13,77 0,16% 5,14 

200<500 0,31 7,85 0,45 10,82 0,48 12,85 0,43 12,35 0,35 13,68 0,13% 8,54 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: GEOGRAFAR, (2010), com base nos Censos Agropecuários 1970-2006. 
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Nota-se, então, que o aumento no número desses estabelecimentos vai significar um 

crescente parcelamento da propriedade da terra, em área outrora já fracionada, revelando no 

ano de 2006, a existência de 2.136 (68%) dos estabelecimentos com área inferior à fração 

mínima da propriedade da terra estabelecida para o município. Fica evidenciado um problema 

de acesso à propriedade da terra para a produção da existência material, envolvendo muitos 

pequenos agricultores camponeses do município. Do mesmo modo, os números acusam a 

dimensão da luta das famílias desses agricultores para permanecer a terra.  

Em 1970, havia 1.231 estabelecimentos agropecuários entre 2 a menos que 50 hectares, 

correspondendo a 62,74% do total de estabelecimentos do município, com área de 11.400 

hectares, ou seja, 59,24% da área total do município. Em 2006, o número destes 

estabelecimentos foi reduzido para 972, representando 30,95% dos estabelecimentos do 

município e compondo área de 7.072 hectares que corresponde a 58,12% da área do município, 

sendo que sua área média saiu de 9,26 hectares em 1970 para 7,28 hectares em 2006.  

Os dados permitem verificar que enquanto nos estabelecimentos inferiores à fração 

mínima da propriedade da terra, correu um processo de subdivisão e redução do tamanho da 

terra, nos estabelecimentos entre 2 a menos que 50 hectares, cai pela metade o percentual dos 

estabelecimentos, porém, a área detida por estes estabelecimentos, quase não se modifica. De 

algum modo, o que ocorre nestes estabelecimentos, representa um controle e aumento da 

propriedade da terra por uma parte dos proprietários em detrimento da sua perda por outra parte.  

Nesses dois conjuntos de estabelecimentos, especialmente no primeiro, os agricultores 

camponeses, enfrentam a problemática agrária local, em face da desigual distribuição da 

propriedade da terra, no meio rural do município de Irará e das conflitualidades que vão sendo 

produzidas pelas demandas e problemas que vão se acentuado no interior desses 

estabelecimentos.  

Os estabelecimentos de 2 hectares a menos que 50 hectares, se localizam em uma aérea 

intermediária, que pode ser entendida enquanto uma área que se relaciona à pressão social vinda 

dos estabelecimentos inferiores a 2 hectares e as estratégias de domínio da terra, vindas dos 

estabelecimentos maiores que 50 hectares. Tais pressões são provenientes de dois processos 

distintos, porém complementares: o primeiro origina-se nas estratégias de controle da 

propriedade da terra, estabelecidas pelos proprietários dos estabelecimentos maiores que 50 

hectares, e, sobretudo daqueles que se encontram nas faixas de área entre 100 a menos que 500 

hectares, compondo as médias propriedades do município. O segundo decorre da intensa 

subdivisão da terra, que vai ocorrendo nos estabelecimentos menores que a fração mínima da 

propriedade da terra.  
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Nesses estabelecimentos intermediários, a luta se materializa nas estratégias que 

envolvem esforços desses proprietários para manter-se na terra, assegurando o poder sobre a 

propriedade privada da terra. Em outros casos, ela decorre das decisões pela venda de parte da 

propriedade, que vai sendo incorporada por proprietários desse mesmo grupo de área ou pelos 

proprietários dos estabelecimentos. 

Em se tratando dos estabelecimentos entre 50 hectares a menos que 500 hectares, se 

colocaram sob uma posição estratégica de controle da propriedade da terra, acompanhada 

também de incorporação de novas áreas de terra. Em 1970, havia nesse grupo de área 62 

estabelecimentos, com área de 7.067 hectares. Ou seja, 3,27% dos estabelecimentos 

agropecuários, dominava 36,37% das terras do município, cuja área média representava 238,72 

hectares. No ano de 2006, são identificados apenas 33 estabelecimentos, correspondendo a 

1,05% do total os estabelecimentos do município, detendo área de 3.227, ou seja, 26,53% das 

terras do município, com área média de 250,02 hectares. 

 Os números apresentados revelam a existência de conflitualidades e disputas pela terra 

na área rural do município de Irará, as quais foram identificadas em processos de fracionamento 

da terra de herança, marcado sobretudo pelas estratégias de luta das famílias de agricultores 

camponeses para se manter no campo. Outros processos dizem respeito ao controle, ampliação 

e concentração da propriedade da terra para a reprodução dos médios estabelecimentos. Desse 

modo, levando em conta os dois extremos da estrutura fundiária, as quais manifestam relações 

que dinamizam a distribuição da propriedade privada da terra no município de Irará, é 

importante observar a distância apresentada nos números, enquanto atributo que dimensiona as 

desigualdades na distribuição da propriedade da terra e atesta a permanência da concentração 

fundiária.  

Portanto, não é demais retomar o seguinte dado: No ano de 2006, 68% dos 

estabelecimentos agropecuários detinham 15,36% das terras do município. Este grupo é 

formado pelos agricultores destituídos da terra. Por outro lado, 30,95% dos estabelecimentos, 

detinham 58,12%, sendo formado pelo grupo dos agricultores que possuem terra para o 

trabalho, e, 1,05% dos estabelecimentos detinham 26,53% das terras. Nesse grupo se encontram 

os agricultores dos médios estabelecimentos que detém e reproduz o poder sobre a mesma, e 

por isto necessitam vincular à terra, o trabalho, produzindo exploração e expropriação.   

Sendo assim, a definição dos números da estrutura fundiária do município de Irará, ao 

longo do tempo, vai permitindo revelar como a terra é objeto de domínio dos proprietários dos 

médios estabelecimentos. Por outro lado, também possibilita perceber as formas de luta e 

condição dos pequenos agricultores para permanecer no campo, mesmo tendo que vivenciar o 
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fracionamento da terra que lhes permite a realização do trabalho para a reprodução social no 

campo. 

A concentração da propriedade privada da terra no município de Irará, sobretudo pelos 

proprietários dos médios estabelecimentos, possibilita aos mesmos apropriar-se da força de 

trabalho dos camponeses que não possuem terra, e que, portanto, tornam-se dependentes desse 

tipo de relação. Essas condições de dominação do trabalho, verificadas em contexto local 

através da expropriação do camponês, foram tratadas por Marx, na análise do desenvolvimento 

histórico da sociedade, quando observa que de proprietário da terra e do trabalho, o homem 

passa a ter apenas a sua força de trabalho, propriedade que “transitoriamente” é vendida aos 

donos do capital. 

Para transformar dinheiro em mercadorias, o possuidor de dinheiro tem, 
portanto, de encontrar no mercado de mercadoria o trabalhador livre, e livre 

em dois sentidos: de ser uma pessoa livre, que dispõe de sua força de trabalho 

como sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que não tem outra 
mercadoria para vender, livre e solto, carecendo absolutamente de todas as 

coisas necessárias à realização da força de trabalhado (MARX, 2013, p. 244). 

 

Dessa maneira, a terra concentrada produz distintas condições e formas que 

caracterizam as relações dos agricultores camponeses com a terra, no município: proprietários, 

arrendatários, ocupantes e parceiros. Os dados do Censo Agropecuário de 2006, informou a 

existência de 11.206 proprietários, 14 arrendatários, 801 ocupantes e 141 parceiros e 27 

produtores sem área.  

Muitos proprietários detêm pouca terra para o trabalho e por isso, quando as condições 

econômicas lhes permitem, alugam a terra de terceiros para produzir com a família, se 

colocando na condição de arrendatários. O ocupante, normalmente é o posseiro, que trabalha 

em terra cedida pela família. Já o parceiro, no município é identificado como meeiro e trabalha 

em terra de terceiros, para após a produção, dividir os resultados. Há casos de conflitos na 

meação, sobretudo no momento da divisão dos resultados do trabalho. 

Observa-se na dinâmica da estrutura fundiária do município de Irará, a ocorrência de 

um movimento de tensão e conflitualidades que intensifica o parcelamento da terra, 

especialmente nos estabelecimentos com áreas inferiores a 2 hectares, e vai ampliando esta ação 

para áreas maiores. Isto tem favorecido o desenvolvimento do processo de consolidação da 

estrutura do minifúndio no meio rural do município de Irará, junto à concentração da 

propriedade privada da terra nos médios estabelecimentos. 
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Figura 4 - Município de Irará na espacialização da concentração da terra na Bahia, 2006. 

 

 

Outra dimensão da desigualdade socioespacial dada pela concentração da terra no 

espaço rural do município de Irará e revelada pela estrutura fundiária, pode ser verificada 

através do Índice de Gini. A Figura 4 indica a espacialização da concentração da propriedade 

privada da terra nos diversos municípios do estado da Bahia e dentre eles se encontra o 

município de Irará. As cores determinam a dimensão da concentração da terra. Assim, à medida 

que as corres vão se tornando mais escuras, a concentração da terra se aprofunda. No caso do 

município de Irará, sua estrutura fundiária é identificada por uma alta concentração da 
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propriedade da terra, classificada conforme dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006), pelo 

intervalo 0,701 a 0,900 e espacializada no mapa da Bahia, pelo grupo de pesquisa 

GEOGRAFAR, com um predomínio da escala forte a muito forte. 

Os dados apresentados sobre a concentração da propriedade da terra para o município 

de Irará, entre os anos de 1970 a 2006, demonstrados pela estrutura fundiária, revelaram um 

crescente processo de concentração da terra. A Tabela 9, apresenta a dimensão temporal dessa 

concentração através do Índice de Gini para o município de Irará, em uma série histórica, 

estendendo-se de 1920 a 2006.  

É importante registrar que, não obstante a série histórica cubra o período de 1920 a 2006, 

é a partir dos Censos Agropecuários dos anos de 1970 e 1975 que a metodologia da base de 

cálculo utilizada pelo IBGE passou a ser mais estável o que permite comparação . 

 

Tabela 9 - Índice de Gini, Irará (BA), 1920 a 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE: Censos Agropecuários 1920 a 2006. Elaboração: GEOGRAFAR. 

 

Os dados da Tabela 9, informam o maior coeficiente do Índice ocorrendo em 1920 

(0,942), caracterizando concentração forte absoluta para aquele ano. Em 1940 este Índice 

alcança a casa do coeficiente 0,664, sofrendo queda de 0,278. Em seguida, aumenta para 0,705 

no período entre 1950-1960. Sofre uma pequena queda de 0,02 em 1970, e em 1975 começa a 

crescer novamente em 0,006, entre 1980, 1996 e 2010, encontra-se na casa dos 0,7. Semelhante 

Ano Índice 

1920    0,942 

1940     0,604 

1950 0,705 

1960 0,705 

1970 0,685 

1975 0,961 

1980 0,712 

1985 0,698 

1996                                                                                                                            0,755 

2006 0,715 
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ao que ocorreu com o Índice de Gini do Brasil, em Irará, é no contexto da modernização da 

agricultura (1960), que este começa a apresentar maior crescimento29. 

É importante salientar que a diminuição neste Índice para Irará, de 0,04 no período 

compreendido entre os anos de 1996 a 2006, não repercutiu na diminuição da concentração 

fundiária, apresentando para os Índices, 0,755 para o ano de 1996 e 0,715 para o ano de 2006. 

Por essa razão, quando se analisa a questão da espacialização da concentração da terra no Estado 

da Bahia, Figura 4, observa-se que Irará encontra-se na escala de concentração entre forte a 

muito forte.  

Esta escala forte a muito forte, expressa um conjunto de relações sociais de produção, 

as quais são materializadas no espaço do município de Irará. Elas deflagram processos 

marcados por desigualdades sociais e econômicas, que repercutem na estrutura e organização 

do espaço rural. Assim, reflete nesta organização do espaço rural do município de Irará, uma 

estrutura fundiária, por um lado, concentrada, e por outro, marcada por um intenso 

fracionamento da terra herdada. 

 Segundo Alcântara (2017), no município de Irará, esse fracionamento da terra, promove 

a multiplicação dos pequenos estabelecimentos, se apresentando como resultado da reprodução 

da família camponesa. Em face das dificuldades materiais dos filhos em adquirir um novo lote 

de terra, quando assumem suas famílias, ou se tornam adultos, estes recebem dos seus pais um 

pequeno lote na terra da família, para instalar-se e iniciar sua produção. Também, Batista 

(2009), verificou esta realidade para as relações sociais no campo, no referido município. Ela 

identificou nos “puxadinhos”, os quais caracterizam-se enquanto casas que passam a ser 

construídas na continuidade da casa dos pais, ou mesmo em suas proximidades, dentro do 

mesmo lote, uma estratégia para a permanência da família no campo. 

Ao serem destituídos da propriedade da terra em tamanho suficiente para assegurar a 

reprodução social da família, muitos agricultores camponeses se vinculam a formas de trabalho 

distintas, atuando no campo e na cidade. Em trabalho de campo, foi possível observar uma 

diferenciação no comportamento social desses agricultores em se tratando das estratégias para 

a sobrevivência. Os mais velhos, aposentados ou não, mantém maior relação com o trabalho no 

campo. Os adultos intercalam atividades no campo, submetendo-se à venda da força de trabalho 

em propriedades maiores e em outros casos, submetem-se ao trabalho doméstico na cidade, em 

tempo parcial. Parcela dos mais jovens permanecem no campo, alguns como agricultores, 

outros como, pedreiro, pintor, proprietário de pequenos estabelecimentos, etc. Outra parcela 

 
29 Cabe registrar que é a partir da década de 1970 que a sistemática de coleta e cálculos de informações utilizadas 

pelo IBGE passam a ter mais constância e homogeneidade. 
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dos jovens quando não encontra trabalho na cidade local, setor de serviços, emigra para outras 

cidades.     

Concentração da propriedade privada da terra nas mãos dos proprietários dos médios 

estabelecimentos e o crescimento do número de proprietários nos pequenos estabelecimentos, 

verificando a ocorrência do aumento do trabalho familiar na agricultura. Para Martins (1983, p. 

144), o aumento desse trabalho se dá através de “tensões e conflitos, como resistência 

anticapitalista, como resistência à expropriação”  

Neste sentido, é pertinente recuperar de Martins (1983, p. 144), a face “suave e 

disfarçada” da expropriação, para explicar a expropriação submetida ao pequeno agricultor. 

Embora ele se reporte a este processo referente ao agricultor colono, do Sul e do Sudeste do 

Brasil, para comparar ao que ocorreu com os camponeses posseiros do Norte e do Centro-Oeste. 

Os agricultores colonos foram perdendo suas terras, mediante condições de dependência aos 

bancos, aos industriais, aos fornecedores e intermediários, impondo-lhes condições de 

empobrecimento, com “destino a tornar-se boia fria ou posseiro”. Já os posseiros do Norte e 

Centro-Oeste, foram expulsos da terra com suas famílias, de maneira violenta, por grandes 

proprietários de terras que se estabeleceram na região. São faces distintas da expropriação, 

porém com o propósito semelhante, que é o favorecimento da concentração da propriedade da 

terra para grandes proprietários.   

Consideradas as devidas proporções, é essa face suave e disfarçada da expropriação que 

melhor explica o modo como as relações sociais de produção se estabelecem no campo, no 

município de Irará. Isto porque, neste processo de expropriação, a expulsão do agricultor 

camponês do campo não é direto, haja vista a resistência da população camponesa, 

permanecendo no campo. Sobre esse modo de expropriação, afirma o autor:  

A expulsão não é direta. Ela se dá pela não-criação de condições para que o 
filho do agricultor, se torne agricultor autônomo como o pai. A sua tendência 

é tornar-se um assalariado na cidade. Para o agricultor [...], é cada vez mais 

difícil ganhar o suficiente para que o filho o siga (MARTINS, 1983, p. 144). 
(Grifo nosso). 

 

No caso do município de Irará, os dados analisados neste capítulo da Tese permitiram 

verificar a permanência dos pequenos agricultores no campo. Porém, as condições da sua 

permanência se apresentam mediante situação de extremo fracionamento da terra, base do 

trabalho e reprodução do seu grupo social no campo. Sem a terra suficiente para realizar a 

produção e adquirir os meios necessários para a sobrevivência da família, os agricultores 

passam a controlar parte do seu trabalho, pois dependem da terra de outros proprietários para 

trabalhar, colocando-se em situação de meeiro e também vendendo parcialmente a força de 
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trabalho. Então eles resistem na terra, porém sofrendo e enfrentando uma expropriação sutil e 

lenta, que vai encobrindo a sua realidade, assim como as questões que os levam a perder a terra, 

ou a tê-la em tamanho insuficiente. Com isso, tanto a terra, enquanto base material da existência 

camponesa vai sendo retirada do agricultor, quanto nas relações sociais vai sendo reproduzida 

a ideia de que a terra não é condição necessária para a sua existência. Se estabelecem condições 

complexas na resistência, pois além criar as estratégias de permanência na terra, os agricultores 

também vivenciam o reforço ideológico da expropriação, quando são levados a aceitar que a 

terra não é o instrumento fundamental do seu trabalho.  

Dessa maneira, uma face do processo de expropriação sutil do agricultor camponês do 

município de Irará, se dá por meio da reprodução de pensamentos que reforçam a concentração 

da propriedade privada da terra. Tais pensamentos veiculam a ideia de que as famílias dos 

pequenos agricultores não necessitam de “muita” terra para se reproduzir no campo. Neste 

sentido se afirma que “para ser agricultor não precisa ter terra”. São pensamentos que reforçam 

a aceitação de uma realidade sob a qual a questão da terra em Irará, produzida na relação entre 

expropriação e concentração, passa a ser entendida enquanto algo dado, naturalizado nestas 

relações, a exemplo do trecho da entrevista que segue:   

[...] teve uma escritura que ninguém sabe quando. Mais a terra, por exemplo, 

era 100 tarefas e teve 10 filhos, ficando 10 tarefas pra cada um. Esses dez 
filhos teve mais 10 filhos, ficou 1 tarefa pra cada 1, aí esses dez filhos teve 10 

filhos, ficando 1 lote pra cada um. Por isso que a reforma agrária é natural, 

por causa disso. Por que as famílias não comprou terra pra aumentar, só fez 
dividir o que tinha, porque não melhorou a renda e também não se importava. 

Algumas pessoas não se importavam muito com terra, porque naquele tempo 

terra não tinha muito valor. Principalmente os mais pobres, que nada, eu vou 

comprar sete palmos de terra, quando eu morrer pra quê diabo eu quero terra? 
Tinha muito esse legado. E por isso hoje tá tendo dificuldade de onde 

trabalhar, por causa disso. E antigamente os caras chegava, quem fazia cerca 

era o dono, tá entendendo, o cara cercava, essa área aqui é minha! ia cercando, 
ia cercando, ia cercando, e aí acabou ficando, poucos tem muito e muitos têm 

nada (MOREIRA, 2016, p.1). (Grifo nosso) 
 

Muitos desses agricultores se encontram, efetivamente, sem a terra, apesar de não 

possuir a consciência desta situação. Alguns vivem com suas famílias em área de terra que 

comporta sua casa e mais um pequeno quintal. Trabalham e produzem em pequenas 

propriedades pertencentes a terceiros. Para acessar a política de financiamento, o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Irará (STRI) estabelece uma mediação entre o agricultor requerente da 

política e que não dispõe da propriedade da terra e o proprietário da terra, firmando com os 
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mesmos um contrato de comodato30, de parceria31, o que lhes permite solicitar a Declaração de 

Aptidão (DAP) ao PRONAF32. 

Com este documento realizam um empréstimo do PRONAF, no Banco do Nordeste, na 

linha de crédito Microcrédito Produtivo Rural grupo B33, a ser quitado em prazo de dois anos, 

cujo recurso deve ser utilizado para a criação de pequenos animais (carneiro, porco, galinha, 

etc.), devido à área de terra onde mora ser muito pequena. 

A mediação do STRI tem sido estratégica na inclusão desses agricultores, muitas vezes 

destituídos da terra, às políticas públicas. No entanto, suas ações também reforçam a estratégia 

da concentração da propriedade da terra concentrada, de um lado, e o fracionamento da terra, 

de outro. Sendo assim, acaba por reforçar o sentido da expropriação sutil das famílias 

camponesas do campo no município de Irará.  

Outra dimensão da expropriação sutil que reflete na constituição das desigualdades 

socioespaciais, se revela na distribuição e nas condições de funcionamento das escolas no 

campo. Conforme aparecem colocados na Tabela 10, entre o período de 1999 até 2016 foram 

fechadas 42 escolas de comunidades rurais no município de Irará. No ano de 2018, permaneceu 

esse mesmo número de escolas rurais fechadas, acompanhado do quantitativo de 21 escolas 

situadas nas comunidades rurais e 8 escolas na sede, todas em funcionamento e perfazendo um 

total de 29 escolas municipais em funcionamento. 

Desse conjunto das 21 escolas rurais em funcionamento, é importante destacar a 

situação de 3 escolas localizadas no Distrito de Bento Simões. São elas, a Escola Mário Campos 

Martins, a Escola Doce Lar e a Creche Municipal Julieta Miranda Campos. Apesar desse 

Distrito está situado em área urbana, segundo o IBGE, essas escolas são consideradas do campo, 

pois atende predominantemente a populações do campo34 (BRASIL, 2010). 

 
30O contrato de comodato é liberado pelo STRI com registro em cartório, para os casos em que o pai detém a 

propriedade da terra e irá ceder, pequena área, normalmente de 1 a duas tarefas para o filho.  
31 O contrato de parceria, é utilizado para os casos em que a família não possui a terra, e um dos seus membros, 

normalmente o filho, que trabalha na terra do vizinho, como diarista vendendo sua força de trabalho, ou como 

meeiro, solicita deste uma parceria, formalizada por documento registrado em cartório, para acessar o PRONAF.  
32Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
33A finalidade deste microcrédito é financiar investimentos em atividades agropecuárias e não agropecuárias 
desenvolvidas no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, assim como implantação, 

ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e prestação de serviços agropecuários e não 

agropecuários, observadas as propostas ou planos simples específicos, entendendo-se por prestação de serviços as 

atividades não agropecuárias como, por exemplo, o turismo rural, produção de artesanato ou outras atividades que 

sejam compatíveis com o melhor emprego da mão de obra familiar no meio rural, podendo os créditos cobrir 

qualquer demanda que possa gerar renda para a família atendida, sendo facultado ao mutuário utilizar o 

financiamento em todas ou em algumas das atividades listadas na proposta simplificada de crédito sem efetuar 

aditivo ao contrato (BRASIL, 2012). 
34São populações do campo os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os 

assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os 
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Tabela 10 - Escolas rurais fechadas na rede municipal de ensino de Irará (BA), 1999-2016 

 

Ano Nº 

1999 6 

2000 1 

2003 6 

2005 7 

2006 3 

2007 5 

2011 1 

2013 1 

2014 4 

2015 5 

2016 3 

Total 42 

Fonte: Municipal de Educação de Irará (BA), 2016. Elaboração própria. 

 

No que se refere ao fechamento das escolas situadas no espaço rural, nota-se um 

crescimento dessa ação no ano de 1999. Porém, ocorre uma queda no ano 2000, com 

fechamento de apenas 1 escola. Em seguida, entre os 2003 a 2007 e 2014 a 2016, novamente 

ocorre um aumento das ações de fechamento das escolas rurais (Figura 5). 

 

Figura 5 - Escolas fechadas na rede municipal de ensino, entre 1999 a 2016, Irará-BA 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Irará, 2016-2018. Elaboração própria. 

 
 

 
povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho 

no meio rural (BRASIL, 2010). 
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Essa orientação tática seguida por vários governos municipais, legitima de maneira 

gradual e sutil, a expulsão dos agricultores camponeses do campo, atingindo sobremaneira a 

juventude dessas famílias. A esta juventude não é dada as condições e oportunidades para 

permanecer desenvolvendo seus estudos na escola da comunidade rural. Além disso, o ensino 

não tem possibilitado a ela, uma real apropriação dos conteúdos da prática socioespacial que 

determinam as condições da vida no campo e permitem explicitar as desigualdades sociais, 

políticas e econômicas sobre as quais está envolvida. 

Dessa maneira, ao invés de se consolidar no campo e elevar o conteúdo social em defesa 

da luta camponesa, as escolas são estrategicamente fechadas, em diversas comunidades rurais 

do município. O símbolo vermelho distribuído no mapa da Figura 6, representando as escolas 

fechadas, entra em contraste com o símbolo azul, que representa as escolas abertas, e chama 

atenção sobre o tipo de prática, as relações de poder e as disputas que vão se materializando por 

todo o espaço rural do município a partir do fechamento das escolas rurais. 

 

Figura 6 - Distribuição das escolas rurais da rede municipal. Irará (BA), 2018 
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Portanto, as informações apresentadas tanto na Figura 5, quanto na Figura 6, refletem o 

movimento da realidade da questão agrária no município de Irará, observado pelo 

dimensionamento da estrutura fundiária. Assim, ao passo que a propriedade da terra camponesa 

vai sendo fracionada, produzindo o crescimento do trabalho familiar, contraditoriamente, os 

espaços de formação dos filhos dessas famílias, no campo, vão sendo fechados, privilegiando 

o deslocamento desses jovens e crianças para a escola da cidade.  

Há indícios de que o fechamento destas escolas, localizadas no espaço rural, esteja 

associado à instalação de novos prédios escolares na cidade e ao fortalecimento da 

infraestrutura de transporte escolar, sobretudo a partir do ano 2003. A justificativa apresentada 

pelas representações da Secretaria Municipal de Educação do município de Irará, para essa 

situação, tem sido dada pela diminuição da demanda de alunos na área rural em virtude das 

baixas taxas de natalidade e os custos gerados por essas escolas com matrícula reduzida de 

alunos. Observa-se assim, a presença do viés econômico, na figura do estado, na escala local, 

determinando a produção das relações sociais no espaço rural o município.  

Entre os anos de 2009 e 2016, o município de Irará adquiriu 13 ônibus escolares para 

realizar o deslocamento dos estudantes para as escolas. Esses ônibus eram viabilizados através 

do Programa Federal Caminho da Escola, com assistência financeira do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esse fato expressa a existência de uma política 

nacional de educação que prioriza o urbano em detrimento do rural e, portanto, também 

condiciona o fechamento das escolas rurais, enfraquecendo a base territorial da população 

camponesa. 

O itinerário que norteava a política municipal de educação nesse contexto, priorizou 

uma dinâmica do transporte escolar centrada em um processo de deslocamento dos estudantes 

do campo para a cidade. Nesse período, também houve a construção de duas escolas municipais 

do ensino fundamental I na sede do município. Essas escolas denominadas Escola Professor 

Antonio José Ferreira de Souza, inaugurada no ano de 2012 e Escola Professora Alzira Martins, 

no ano de 2017, recebem estudantes da cidade de Irará e também de comunidades rurais.   

Considerando esse cenário, é pertinente se fazer alguns questionamentos: Quais fatores 

têm provocado o fechamento de um número expressivo de escolas no espaço rural de Irará? O 

deslocamento dessa população estudantil para a escola da cidade tem gerado quais 

consequências para a vida e a sociabilidade dos jovens do campo? Como as comunidades rurais 

tem reagido ao fechamento dessas escolas? Há, de fato, uma correlação entre o fechamento 

dessas escolas e a questão agrária? Quais as expressões desses processos no espaço geográfico 

e nas relações socioespaciais locais? 
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O fechamento das escolas no campo responde a uma estratégia que vai além das 

justificativas apresentadas na escala municipal. Esse problema se articula à questão agrária 

brasileira e se fundamenta nas disputas de projetos de campo que estão em andamento no Brasil. 

Há uma política nacional voltada ao fortalecimento da agricultura capitalista protagonizada pelo 

agronegócio. Nesse sentido são criadas condições para o esvaziamento do campo pelo 

fechamento das escolas, ao passo que também vai se dando a concentração da terra e seu 

fracionamento, processos manifestados na estrutura fundiária, e revelados nos processos de 

expropriação e resistência.  

Dados do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

através do trabalho do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação no Campo (GEPEC), 

identifica que, a partir do ano de 2002, foram fechadas mais de 30 mil escolas rurais no país. 

As regiões Norte e Nordeste são as que apresentam maior número de escolas rurais fechadas. 

Os dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), indicam que no ano de 2014 foram 4.084 escolas fechadas no Brasil e 872 

escolas rurais fechadas na Bahia, estado que apresentou o maior número de escolas fechadas 

no Nordeste. 

Nesse sentido, as relações sociais que determinam a conformação da realidade fundiária 

no Brasil, também se reproduz no município de Irará. Isto porque, quando se constata que os 

números presentes na estrutura fundiária desse município, ultrapassam a dimensão numérica 

para expressar a dimensão concreta das relações sociais e dos processos que desenrolam no 

espaço rural. São relações marcadas por contradições vigentes no modo de produção capitalista, 

cuja lógica pauta-se na apropriação privada da terra, que força a expropriação da terra para o 

trabalho das famílias camponesas. Assim, a estrutura fundiária é um indicador concreto do 

violento processo de privação da terra, negada aos pequenos agricultores que necessitam dessa 

base material para assegurar a sua reprodução social. São os elementos estruturantes desse 

processo que articulam e justificam a existência de uma questão agrária no município de Irará.  

Nesta conjuntura, a migração tem sido uma forma utilizada pelos jovens rurais, 

originários das famílias de agricultores camponeses para continuar assegurando sua reprodução 

dentro e fora do município. Nesse sentido, a prática da migração pode funcionar como estratégia 

de sobrevivência das famílias dos pequenos agricultores, mas também pode representar uma 

estratégia de reprodução social desses jovens na cidade. 
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4.3 ASPECTOS DA DINÂMICA AGRÁRIA NO CONTEXTO SOCIOESPACIAL DO 

MUNICÍPIO DE IRARÁ 

 

Para situar o município de Irará no âmbito do problema agrário, é importante elencar 

alguns aspectos que envolvem a dinâmica agrária local, estabelecendo relações ao contexto 

socioespacial da sua produção. Nesse propósito foi realizado um conjunto de atividades de 

pesquisa de campo exploratória, com algumas pessoas e grupos sociais em Irará, especialmente 

em comunidades rurais, para construir uma melhor compreensão do objeto e da problemática 

desta Tese. Assim, foi aplicado um questionário com perguntas abertas, a 89 estudantes do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Joaquim Inácio de Carvalho (CEJIC)35. 

Além da aplicação desses questionários com a juventude, também foram feitas outras 

atividades para imersão no campo e coleta de dados primários. Umas delas foi a realização de 

uma oficina com os Agentes Comunitários de Saúde de Irará (ACSI). A outra foi uma atividade 

de campo em algumas comunidades rurais, onde foram realizadas observações e entrevistas 

não-estruturadas, com anotações em caderno de campo. 

O objetivo do questionário aplicado com a juventude estudantil foi identificar questões 

referentes à relação com a vida no espaço rural, envolvendo as dimensões trabalho, terra, 

situação econômica, migração e perspectivas quanto ao seu projeto profissional futuro. Os 89 

estudantes que responderam o questionário no CEJIC, eram do turno vespertino, tinha idade 

entre 16 a 25 anos e cursavam o 3º ano do Ensino Médio no ano de 2016. Desse conjunto de 

estudantes, 86 eram do município de Irará e 3 se identificaram como sendo do município de 

Pedrão. Do total de estudantes do município de Irará, havia 65 identificados como moradores 

de comunidades rurais, ou seja, 76% e 21 estudantes, correspondendo a 24%, informaram viver 

na cidade.  

Esse predomínio de população estudantil jovem oriunda do espaço rural do município 

de Irará, trouxe o entendimento de que os dados gerados com a aplicação do questionário, 

possibilitariam fazer um panorama inicial acerca da realidade da juventude do campo em Irará, 

 
35Único colégio de ensino médio público localizado na sede do município de Irará. Segundo dados da secretaria 

do CEJIC, em 2007, a escola apresentou matrícula de 1.703 alunos, sendo 1.260 no ensino regular seriado e 543 
em turmas de EJA; em 2008, foram matriculados 1.759 alunos, sendo 1.230 no regular seriado e 529 na EJA; em 

2009 este número foi de 1.770, com 1.188 alunos no regular seriado e 582 na EJA; em 2016, teve matrícula de 

1.351estudantes ao todo; em 2017, teve 1.220 sendo 784 no regular seriado e 436 na EJA; no ano de 2018, o 

número total de estudantes matriculados foi de 1.360. A justificativa mais recorrente para o caso da redução no 

número de alunos tem sido dada pela emigração para estados do Sul do país, especialmente Santa Catarina, e o 

abandono escolar. 
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permitindo identificar aspectos relacionados à migração de jovens egressos de comunidades 

rurais de Irará, para centros urbanos do Brasil. Assim, a análise considerou as informações 

apresentadas pelos estudantes oriundos das comunidades rurais do município de Irará. 

Os dados demonstraram que do total de estudantes oriundos de comunidades rurais, há 

um quantitativo de 33 estudantes, cujas famílias apresentam uma composição de membros entre 

5 e 4 pessoas residindo na casa. Também foi identificado que há 16 estudantes vivendo em 

famílias com número de residentes entre 3 e 2 pessoas por casa. 10 estudantes informaram viver 

em famílias com 6 pessoas residentes e 6 estudantes informaram viver em famílias com 

composição entre 7 a 12 pessoas.  

Essas famílias vivem o dilema da ausência de terra para o trabalho, condição que afeta 

a reprodução social do grupo familiar. 37 estudantes desconheciam a situação fundiária dos 

seus pais, o que lhes impossibilitou identificar em termos objetivos, o tamanho da área de terra 

possuída. 28 estudantes informaram que sua família possuía uma área de terra rural. Assim, as 

informações dadas sobre o tamanho da área que cada família possui permitiu conhecer que entre 

as famílias desses jovens rurais de Irará, predomina a propriedade da terra com tamanhos 

variando entre 0,5 a 5 tarefas. Havia um conjunto de famílias com propriedades cuja dimensão 

estava entre 10 tarefas a 25 tarefas. Por fim, apenas duas famílias apresentaram propriedade 

com dimensão de respectivamente 53 e 60 tarefas.  

Esses dados expressam uma desproporcionalidade entre o tamanho da terra das famílias 

dos jovens que vivem em comunidades rurais no município de Irará. No entanto, quando se 

observa a condição fundiária dessas famílias em relação ao módulo rural do município e à 

fração mínima da propriedade da terra, é constatado que apenas as últimas duas famílias 

apresentam uma área de terra cuja propriedade se aproxima do módulo rural. Essa realidade 

expressa a prevalência de minifúndios entre as famílias desses jovens rurais de Irará, pois as 

propriedades identificadas por essa juventude apresentam área bastante inferior 30 hectares. No 

entanto, essa realidade fundiária não aparece enquanto uma problemática aferida pela 

população jovem do campo no município de Irará. 

Foi perguntado aos estudantes das comunidades rurais, sobre quais atividades realizam 

além do estudo. Apenas 52 estudantes responderam essa questão, e destes, 15 estudantes 

indicaram desenvolver atividades no comércio e serviços como vendedores, trabalhar em salão 

de cabeleireiro, atuar como manicure e pedicure. Alguns estudantes trabalham no turno oposto 

ao da escola, e outros, trabalham apenas aos sábados. 13 estudantes afirmaram que além de 

estudar, desenvolvem trabalho doméstico, 9 estudantes disseram que fazem cursos 

profissionalizantes e curso de reforço escolar, 8 estudantes anunciaram que ajudam a família 
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no trabalho na roça, 6 estudantes destacaram que fazem esporte e 1 estudante informou dedicar-

se à atividade religiosa, ajudando a “fazer a obra de Deus”.  

Esses estudantes apresentaram perspectivas futuras quanto a seus projetos profissionais, 

após conclusão do ensino médio. Nesse sentido, dentre os 65 estudantes que responderam a 

essa questão, 27 estudantes, ou seja, 65% dos estudantes pleitearam uma formação em curso 

universitário. As áreas de formação com maior indicação pelos estudantes foram saúde, 

engenharia e direito. Outras áreas também citadas foram Jornalismo, Pedagogia, Moda e 

Gastronomia. 35% dos estudantes colocou a prioridade de assumir imediatamente um trabalho 

como condição do projeto profissional, e agregou a esse, a realização de cursos técnicos e de 

concursos.  

Ao refletir a respeito das condições de permanência da população na área rural de Irará, 

53 estudantes, correspondendo a um total de 86%, afirmaram a ausência de oportunidades de 

trabalho associada à renda baixa, como sendo um fator essencialmente determinante para a 

saída dessa população com destino aos centros urbanos do Brasil. A justificativa de construção 

de uma vida melhor na cidade e de melhores oportunidades de crescimento profissional, 

predominou entre suas respostas.  

Além da cidade de Salvador, no estado da Bahia, os estados de São Paulo, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, estiveram na lista daqueles, cujas cidades tem sido o 

destino emigratório de parte da população rural de Irará e particularmente da juventude. Isto 

porque, predominou nos dados oriundos da juventude estudantil, uma população migrante do 

campo, na condição de sem terra, e com idade entre 20 e 30 anos.  

Os estudantes apresentaram um quadro de realidade do município de Irará, em que se 

de um lado há destaque para o potencial da cultura local, identificado em elementos como os 

festejos populares, a igreja Católica, a Fonte da Nação36 e o mercado municipal, do outro, 

alertam para questões ligadas à violência e criminalidade. Eles destacam a falta de segurança 

manifestada na dinâmica da vida das comunidades rurais, através de roubos, assassinatos, 

tráfico de drogas e violência aos jovens. Outros aspectos citados trataram das seguintes 

questões: precariedade que envolve os serviços de saúde pública e de educação, fechamento de 

 
36Essa fonte data de 1910 e se caracteriza como uma obra pública do prefeito Manoel Campos Martins, feita de 

ferro e concreto armado, em local onde já havia uma fonte com “água cristalina que jorrava no pé da ladeira no 

que ladeia o extremo Oeste da cidade”. Essa condição de fonte pública, levou a população a denomina-la Fonte da 

Nação. Tem uma importância na história do município de Irará, pois dessa fonte se retirou água para o 

abastecimento da cidade por mais de meio século. Essa água chegava até a cidade, através da prestação de serviço 

que foi instalada, utilizando alguns jegues conduzindo 4 barris de água, cada. Esse serviço foi fator econômico que 

abriu um mercado, permitindo a complementação da renda familiar de alguns trabalhadores (ARAÚJO, 2001, p. 

19). Até recentemente, carros pipas retiravam água dessa fonte para abastecer as comunidades que enfrentam o 

problema da falta de água, no município de Irará. 
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escolas rurais, irregularidade no abastecimento de água no meio rural, e problemas com o 

descarte do lixo. 

Para ir aprofundando a compreensão acerca da realidade socioespacial em que vem 

sendo produzido o espaço rural do município de Irará, foi feita também uma oficina com os 

Agentes Comunitários de Irará (ACSI), ocorrida em 21 de outubro de 2015, na sede do 

município. De um total de 63 Agentes, 28 participaram da mesma, sendo que destes, 23 atuavam 

em comunidades rurais do município37. Assim, para identificar as cidades de maior frequência 

de migração de pessoas de comunidades rurais de Irará, para outros lugares no estado da Bahia 

e em outros estados, foram utilizados os dados apresentados pelos 23 Agentes. 

 A Tabela 11 e a Figura 7, expressam alguns aspectos que foram identificados nesta 

oficina, especificamente quanto aos dados apresentados pelos ACSI, no item “mobilidade 

espacial da população local”, e indicam para onde a população de Irará está emigrando e quais 

as cidades mais procuradas.  

 

Tabela 11 – Emigração em famílias atendidas pelos ACSI – Irará (BA), 2015 

Local de destino 

Frequência das respostas 

Valores absolutos 

(Nº de vezes) 

Valores relativos 

(Nº de vezes) 

Salvador 16 33% 

Santa Catarina 13 27% 

Feira de Santana 7 15% 

São Paulo 5 10% 

Outros 7 15% 

Total 48 100% 

Fonte: Oficina com ACSI, 2015: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37É importante salientar que alguns Agentes atendem a mais de uma comunidade rural no município. 
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Figura 7 - Principais locais de emigração de famílias atendidas pelos 

ACSI-Irará (BA), 2015 

 
Fonte: Oficina com ACSI, 2015: Elaboração própria. 

 

De acordo com os dados apresentados pelos ACSI, há um predomínio de emigração de 

população de comunidades rurais de Irará para Salvador, representando 33%. Também foi 

identificada a emigração desta população para o Estado de Santa Catarina, cujo número de 

vezes em que este estado foi citado pelos ACSI, correspondeu a 27%. Feira de Santana se 

apresentou 15% e São Paulo 10%. A categoria outros, totalizando 15%, englobou a emigração 

dentro e fora do Estado da Bahia, especificamente para Candeias e Simões Filho, no Estado da 

Bahia, Aracaju, no Estado de Sergipe e os Estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato 

Grosso do Sul.  

De acordo com os ACSI participantes da oficina, a migração de saída tem sido marcada 

por uma população predominantemente jovem, originária sobretudo das comunidades rurais 

localizadas ao oeste e sudoeste do município, que tem procurado os centros urbanos, 

especialmente do Sul e Sudeste do país, à procura de trabalho e de melhores condições de vida.  

Em relação à migração de retorno para o município de Irará, foi identificado que esta 

tem sido marcada pela chegada de pessoas de Salvador e de outras cidades do estado da Bahia, 

para a cidade de Irará e em especial para a área rural, havendo predomínio de uma população 

que está almejando a aposentadoria rural. A migração dentro do município de Irará, tem sido 

marcada pela saída de pessoas mais idosas das comunidades rurais para a área urbana, fato que 

33%

27%

15%

10%

15%

Salvador Santa Catarina Feira de Santana São Paulo Outros
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tem se justificado devido à ocorrência de constantes assaltos a estas pessoas em suas residências 

na área rural38.  

Nesta mesma oficina, os dados referentes à distribuição e condições de uso da terra, 

apresentados pelos 28 ACSI 39 , participantes da oficina, já trazem um panorama sobre a 

desigualdade na estrutura fundiária do município de Irará.  Os aspectos mais recorrentes 

apresentados pelos ACSI, foram sintetizados no Quadro 2, onde se procurou organizar as 

informações de caráter qualitativo e quantitativo da realidade fundiária das famílias de 

comunidades rurais de Irará, atendidas por esses Agentes. 

A recorrência de uma realidade fundiária, marcada por uma distribuição desigual de 

terras, identificada pelos ACSI, conforme aparece no Quadro 2, demonstra uma significativa 

presença de pequenos lotes de terras, cujo tamanho das áreas varia de 0,5 a 12,5 tarefas40 por 

família. São famílias de pequenos agricultores que lutam para produzir a sua existência 

trabalhando em área correspondente à fração mínima da propriedade da terra, ou até menos que 

isto, em alguns casos. Tal processo que é histórico, na atualidade, tem sido marcado sobretudo 

pela ação, não somente de fazendeiros locais, mas também pelo aquecimento do mercado de 

terras, pois empresários do município e de outros locais vem intermediando a compra de terra 

por preços baratos. 

 

Quadro 2 - Dados da realidade fundiária de famílias de comunidades rurais de 

Irará (BA) atendidas pelos ACSI, 2015. 

Comunidades Rurais Realidade fundiária 

Largo e Fonte da Serra  Terras pouco cultivadas, muito desmatadas, presença de 

área grande de terras, predomínio de áreas com poucos 

hectares. 

Queimada e Cruzeiro da 

Queimada  

Presença de agricultura, com terras mal distribuídas. 

Mangabeira  Terras mal distribuídas: 90% das terras na mão de 4 a 5 
famílias.  

Boa Vista, Cavaco, Roça 

Velha, Pedras, Quilombo, 

Fragoso e Cágados. 

Terras mal distribuídas, a maioria das famílias tem em 

média 5 tarefas. 

Serra do Cruzeiro e Largo Presença de meeiros, pequenas lavouras e criação de 

animais em pequenas áreas de terras.  

 
38Muitos casos deste tipo têm ocorrido com famílias onde os filhos migraram para outras cidades do Brasil e seus 

pais permaneceram no campo, e já estão aposentados. 
39Os ACSI que atuam em comunidades rurais, trabalham em média com um número que varia entre 120 a 300 

famílias. 
40 Tarefa é uma medida agrária mais usada na região do que hectare. Na Bahia 1 tarefa tem 4.356m2 e equivale a 

0,43ha. É uma medida usada, principalmente entre os pequenos agricultores por terem uma área significativamente 

menor que o hectare, que corresponde a 10.000m2.    
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Caboronga e Mangueira Famílias com apenas a área da casa e outros com fazendas 

(muita terra) 

Sobrado Terras mal distribuídas. 

Rosário, Sítio e Santa Rosa 90% das terras estão distribuídas entre 8 a 9 famílias e 10% 

com o restante da comunidade. 

Periquito e Olaria As pessoas só possuem o espaço da construção da moradia. 

Boca de Várzea e Palma Há pouca terra para as famílias de pequenos agricultores 
locais. Presença de muita terra sem casas e sem plantio. 

Espinho, Catete e Curral Velho Uns tem mais terras, outras quase nada. Presença de 

meeiros e de pequenas lavouras e criações de animais. 

Brotas Presença de muitos lavradores que não tem seu próprio 
terreno e vivem trabalhando de meia com o grande 

fazendeiro. 

Saco e Jardim Tem muitas famílias com pouca terra e poucos proprietários 
com muita terra, que fica humilhando aqueles que não tem 

terra para trabalhar. 

Saco do Capim, Trindade, 

Preguiça e Arroz 

Famílias com áreas de terras variando entre 1 a 5 hectares. 

Santo Antonio Famílias com áreas de terras variando entre 1 a 5 hectares. 

Mocó Famílias com área de terra de 1 tarefa. Predomínio do 
espaço para moradia.  

Barnabé Pequenas lavouras. 

Tapera Melão Meia tarefa de terra por família. 

Fonte: Oficina com ACSI, 2015: Elaboração própria. 

 

Outro elemento que se considerou importante nos resultados da oficina refere-se aos 

dados apresentados no item “perfil socioeconômico das famílias que vivem nas comunidades 

rurais” de Irará. Cabe destacar que quase todas as famílias residentes em comunidades rurais e 

acompanhadas pelos ACSI, são beneficiárias do Programa Bolsa Família (Tabela 12). Nos 

dados analisados, identificou-se que o incremento na renda da família a partir da inserção neste 

Programa favoreceu uma mudança caracterizada por um maior consumo de eletrodomésticos e 

automóveis, especialmente motos. Contudo, na perspectiva desses ACSI, o aumento de renda 

não proporcionou melhoria nas condições educacionais, especialmente aquelas vinculadas à 

apropriação de conhecimento com maior qualidade acadêmica. Fato que é justificado porque 

muitos estudantes concluem, inclusive o ensino médio, com graves deficiências na 

aprendizagem básica.  
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Tabela 12 - Perfil socioeconômicos das famílias das Comunidades rurais de Irará (BA), 

atendidas pelos ACSI, 2015 

 

Características do perfil 

socioeconômico/fonte de 

renda 

Quantitativo 

Valores absolutos Valores relativos 

(%) 

Bolsa Escola 11 29 

Aposentadoria 10 26 

Agricultura 9 24 

Diarista 6 15 

Pecuária 1 3 

Granja 1 3 

Total 38 100 

Fonte: Fonte: Oficina com ACSI, 2015: Elaboração própria. 

 

Ainda se tratando do perfil socioeconômico das famílias, conforme evidenciado na 

Figura 8, há um destaque para a figura do aposentado rural, pois este, se faz presente em quase 

todas as famílias atendidas pelos ACSI, exercendo papel fundamental, tanto no incremento da 

renda da família, quanto na realização do trabalho agrícola. Assim, constatou-se que apesar da 

agricultura ser a atividade predominante no município de Irará, a complementação de renda 

decorrente de programas sociais, exerce peso significativo no orçamento das famílias rurais. 

Estes dados também revelaram o perfil geracional da população residente nas comunidades 

rurais de Irará, havendo maior predomínio de crianças e jovens em idade estudantil, seguido de 

idosos. 

Figura 8 - Perfil socioeconômicos das famílias das Comunidades rurais 

de Irará (BA), atendidas pelos ACSI, 2015 

 
Fonte: Oficina com ACSI, 2015: Elaboração própria. 
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Esses dados permitiram verificar as múltiplas faces da realidade agrária do município 

de Irará e o modo de inserção dos jovens que vivem nas comunidades rurais do município de 

Irará, nessa realidade. As relações que produzem tal realidade determinam as condições de 

reprodução da juventude camponesa, delineando estratégias de concentração da propriedade da 

terra e expropriação do trabalho camponês. Desse modo, a terra, vista na dimensão do trabalho, 

puxa a migração da juventude do campo. Ou seja, a ausência da terra para a reprodução da 

família, inverte o sentido do trabalho que se desloca do modo de reprodução camponesa, 

pressionando a proletarização dos mais jovens.  
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5. FACES DA QUESTÃO AGRÁRIA E DA JUVENTUDE NO/DO CAMPO NO 

CONJUNTO DE TRABALHOS QUE VERSAM SOBRE O MUNICÍPIO DE 

IRARÁ 

 

Neste capítulo, o direcionamento eleito perpassa por fazer uma abordagem da questão 

agrária, tomando como norte a produção da realidade do município de Irará, para trazer à tona 

as diferentes faces que articulam a questão agrária no conjunto das relações sociais no âmbito 

desse município. Como ponto de partida, foi feita a opção em tomar um conjunto de estudos, 

do qual foi possível acessar elementos que sintetizam a produção do conhecimento recente que 

versa sobre diferentes problemáticas do município de Irará. Nestes estudos se procurou 

identificar aspectos relacionados à questão agrária, explicitados ou não, sua vinculação com a 

juventude do campo e fatores que convergem para a consequente migração de jovens de 

comunidades rurais do município de Irará para centros urbanos do Brasil.   

Como parte constitutiva dessa tarefa, foi importante fazer uma imersão em alguns 

aspectos da formação socioespacial do município de Irará, no intuito de localizar neste espaço 

particular, aquilo que Prado Jr. (2008, p. 17), no livro “Formação do Brasil contemporâneo”, 

chamou de “uma linha-mestra e ininterrupta de acontecimentos que se sucedem em ordem 

rigorosa e dirigida sempre numa determinada direção”. No entendimento desse autor, a chave 

para compreender o Brasil contemporâneo está na tarefa de “acompanhar e interpretar o 

processo histórico posterior e a resultante dele, na atualidade” (PRADO JR., 2008, p. 9). Esta 

condição é importante para compreender o movimento e as faces da questão agrária local no 

contexto da “formação espacial brasileira” (MOREIRA, 2014), exercício que permite ir 

construindo o sentido da migração dos jovens do campo no contexto contemporâneo, na 

especificidade da produção do espaço rural do município de Irará.  

Acompanhando o pensamento de Moreira (2014), quanto à formação espacial brasileira, 

compreende-se que o trabalho tem sido a dimensão fundante na história humana de ocupação e 

apropriação do espaço. Ele é também fonte e condição de existência humana e produto 

contextualizado nas formas concretas da sociedade na história. Está posto que tal formação se 

manifesta no arranjo do espaço, por meio de relações de troca metabólica. Assim, Moreira 

(2014), afirma a seguinte dimensão sobre o arranjo do espaço: 

[...] reflete e ao mesmo tempo organiza as relações de troca metabólica que o 
homem e a natureza estabelecem entre si no curso da história. É um campo de 

saber que está assim numa relação orgânica constante com o processo de 

trabalho – o trabalho ontológico e o trabalho histórico-concreto – enquanto 
essência dessa relação de troca. É pelo trabalho que o homem muda da 

condição de ser natural em ser social. Assenhoreia-se como sujeito de seu 

caráter de autopoiésis comandando o autofazer-se natural no vi-a-ser de 
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autofazer-se social de si mesmo. Dialetiza história natural e história social. E 

assim põe-se como um homem que hominiza a si mesmo, historicizando a 
natureza ao tempo que naturicizando a sociedade, pelo processo de trabalho. 

É onde o espaço entra em troca metabólica do trabalho como uma economia 

política do espaço (MOREIRA, 2014, p. 7). 
 

Segundo Moreira (2014), o processo que tensiona a formação espacial brasileira, tem 

sido impresso por um misto de hegemonias e conflitos, de modo estrutural e em caráter reiterado 

e constante. O mesmo traz à tona, um aspecto fundamental dessa formação, mantido às ocultas 

pelo modo hegemônico de regulação do espaço, mas que atualmente ressurge evidenciando a 

consciência social de velhos e novos sujeitos, depondo contra as regras impostas pelo 

capitalismo, avançando na forma nova de regulação da formação espacial brasileira. As tensões 

emanadas dessa formação espacial, expõem “um contraponto entre o modelo comunitário das 

sociedades indígena, quilombola e camponesa e o modelo latifundiário de sociedade 

engendrado pela Coroa portuguesa” (MOREIRA, 2014, p. 11) 

Tal assertiva, na visão do autor, expressa a ocorrência de vínculos estabelecidos por uma 

determinada linha analítica da sociedade brasileira a um conjunto de autores, trazendo 

elementos para uma “forte confirmação da tese da relação capitalismo e extracapitalismo de 

Rosa Luxemburgo na forma como visualizam a estrutura e a evolução histórico-concreta da 

formação geográfica da sociedade brasileira (MOREIRA, 2014, p. 8). 

Este contexto permite gerar uma compreensão das condições históricas e sociais 

determinantes da questão agrária brasileira e os desdobramentos em sua formação atual, na 

configuração do espaço agrário brasileiro, e na particularidade do município de Irará.  

Entendimento que perpassa pela compreensão da centralidade do problema agrário brasileiro 

no contexto da produção capitalista do espaço. Portanto, as relações capitalistas no espaço 

agrário brasileiro, irão traduzir no arranjo espacial, a nova forma de regulação da formação 

espacial – o arranjo espacial do capital. Assim, desvelar as formas de relação de produção, 

dominante e secundárias, que compõem a estrutura e os movimentos da formação social 

brasileira, requer a análise do modo como as classes sociais se reproduzem no espaço agrário 

brasileiro.  

Nestes termos, a compreensão da questão agrária em um dos seus aspectos centrais, 

manifestados na análise da estrutura da propriedade privada da terra, deve ser permeada pelo 

significado de propriedade como relação social e da natureza dessa relação (MARTINS, 1983; 

MOREIRA, 2014). Isto porque é por meio dessa relação e dos seus nexos, que se verifica “o 

papel que o monopólio da terra joga na estrutura e poder da sociedade de classes no Brasil 

(MOREIRA, 2014, p. 58). 
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Essa centralidade da estrutura fundiária na produção da questão agrária brasileira, longe 

de individualizar-se, manifestando-se por uma única dimensão, utiliza de diversos artifícios 

para ampliar seus tentáculos sobre as relações sociais, demarcando intencionalmente, ainda que 

em alguns casos, de maneira sutil, as suas diferentes faces. É sobre esse aspecto multifacetado 

da questão agrária, que se desenvolve sob a perspectiva da simultaneidade, incorporando 

distintas temporalidades e implicando diferentes sujeitos e grupos sociais, na dinâmica da 

produção do espaço rural do município de Irará e nos seus desdobramentos na organização e 

reprodução da vida dos jovens do campo, que será abordado a seção seguinte, cujo viés analítico 

teve como referência um elenco de estudos que trata do município de Irará. 

O tratamento feito junto a esses trabalhos considerou dois planos analíticos. O primeiro 

pautou-se em uma análise do documento denominado “Plano Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável de Irará (PMDSI)”, tomando como ponto de partida o seu movimento de 

constituição e o produto resultante, observando sua dimensão no estabelecimento de ações 

concretas da vida da população camponesa do município de Irará. O segundo foi orientado pela 

realização de uma análise sobre um conjunto de trabalhos científicos referentes a diversos 

fenômenos e aspectos da realidade social do município. 

5.1 O PMDSI E A COMPREENSÃO DA REALIDADE SOCIAL DE IRARÁ ENTRE 2002 

A 2003: prelúdios à migração da juventude do campo 

 

Trazer à baila alguns aspectos da realidade social do município de Irará, à luz do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Irará (PMDSI), e dentro deste contexto situar 

notas preliminares acerca do tratamento dado à juventude e sua consequente migração, foi a 

proposta encaminhada nesta seção. A opção pelo recorte temporal definido entre os anos de 

2002 a 2003, atende ao período de consecução do referido documento.  

Ao articular as dimensões econômica, social, político-institucional e ambiental do 

município de Irará, o Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Irará, se apresenta 

como um documento balizador da compreensão e do planejamento do espaço rural e urbano do 

município. No entanto, cabe reconhecer que houve pouca utilização deste documento pela 

sociedade, especialmente pelos setores do governo local e pelas organizações sociais, desde o 

momento da sua conclusão e apresentação pública, até os dias atuais41. 

 
41Documento apresentado aos diferentes segmentos da sociedade do município de Irará, em seminário ocorrido na 

Escola Municipal São Judas Tadeu, no final do ano de 2003. 
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Nesta análise, dada a importância da sua construção, sobretudo devido à participação 

social vinda de diferentes representações locais, inicialmente será apresentada um pouco da sua 

trajetória, para depois adentrar o documento em si, procedendo a algumas análises 

aproximativas à questão agrária e aspectos implicados a esta42.  

O Plano resultou da realização de um diagnóstico ocorrido no município de Irará entre 

os anos de 2002 e 2003, denominado Diagnóstico Municipal Participativo de Irará. A ideia do 

Plano nasceu do trabalho do Movimento Cultural Viva Irará (MCVI), entidade de caráter 

cultural, criada em 2001 na cidade de Irará, por iraraenses residentes em Salvador e outros que 

viviam neste município. Esse movimento mapeou os diversos grupos culturais existentes no 

município, identificando seu predomínio no espaço rural. Esse trabalho realizado pelo MCVI, 

se deve ao fato de, inicialmente, estar voltado às discussões da economia da cultura, conforme 

segue: 

O debate partiu do princípio de que a riqueza cultural é fonte e maior produto 

de divulgação e reconhecimento da terra e da gente de Irará, capaz de 
influenciar e dinamizar toda a economia gerando emprego e renda para os que 

aqui residem e desejam permanecer (PMDSI, 2003, p. 9). 
 

O projeto para a realização do Plano foi articulado pelo MCVI, junto ao Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). O governo municipal daquele 

período, nas esferas do poder executivo e legislativo, foi convidado a participar desse processo 

desde o seu início, porém, foi bem mais significativa sua ausência tanto na realização das 

atividades que ocorreram na cidade, quanto no apoio a outras realizadas no campo. O objetivo 

da elaboração dessa experiência era conhecer a realidade do município, por meio de um trabalho 

participativo de levantamento de dados – o diagnóstico -, que se desdobraria em ações de 

planejamento para o desenvolvimento do município.  

Com as mobilizações feitas para o trabalho do diagnóstico, se ampliou o interesse da 

participação nas ações desenvolvidas no território do município, da parte de alguns grupos, 

entidades e movimentos sociais locais, a saber: de maneira mais orgânica contou-se com a 

participação dos representantes das associações rurais e urbanas; do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Irará (STRI); da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

(EBDA) e da Filarmônica Sociedade Musical 25 de Dezembro. As parcas representações das 

igrejas, do comércio e, especialmente, do poder executivo e legislativo municipal, asseguraram 

certa participação nas formalidades eventuais ocorridas. 

 
42O Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Irará será denominado de Plano, quando tratar da 

trajetória da sua construção, ou seja, do diagnóstico e quando referido aos dados do documento, será denominado 

PMDSI, referindo-se aos dados do documento. 
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Esse Diagnóstico sinalizou para uma abordagem participativa das diferentes 

representações da sociedade local, gerando um conjunto de linhas estratégias, interligadas e 

complementares, a saber: dimensão econômica, social, político-institucional e ambiental. 

Quanto à referida abordagem, o PMDSI (2003), destaca: 

O conjunto de linhas estratégias que fazem parte da proposta de 

Desenvolvimento Sustentável do município de Irará são complementares 
entre si e formam um corpo único. São apresentadas por dimensões para 

facilitar sua leitura e alimentar as decisões e encaminhamentos que venham a 

ser necessários, para o qual se inclui uma breve descrição dos programas e/ou 

projetos que fazem parte de cada uma delas (PMDSI, 2003, p. 47).  
 

Havia uma preocupação com a abrangência dos trabalhos e a participação comunitária 

nas atividades do Plano, especialmente nas comunidades rurais. Desse modo, foi realizado um 

diálogo com as associações rurais e urbanas, visando uma maior participação na consecução do 

trabalho.  

Na tentativa de animar o processo de organização social e política da população do 

município de Irará43, da construção do Plano, foram desenvolvidas oficinas na área rural e 

urbana do município pelo grupo de voluntários 44 , que produziram coletivamente, dados e 

contribuições significativas da realidade, com encontros menores mediados por esse grupo e 

alguns encontros gerais mediados por um consultor do (SEBRAE). A dimensão espacial foi 

acionada para o desenvolvimento das ações realizadas nas comunidades rurais, por meio da sua 

organização em núcleos rurais e na área urbana. Após ajustes, foram feitas dez oficinas, sendo 

sete distribuídas entre as comunidades rurais de Boa Vista, Juazeiro, Santo Antônio, Largo, 

Caroba, Boca de Várzea e Mangabeira e três com grupos urbanos, a saber: jovens, comerciantes 

e artesãos (PMDSI, 2003). 

As oficinas com melhores resultados de participação e identificação de conteúdo da 

realidade, ocorreram nas comunidades rurais. O Quadro 3 e a Figura 9, destacam os seis 

principais núcleos de participação comunitária do município, gerados durante o processo de 

elaboração do Plano, cujo trabalho participativo se desenvolveu com “eficiência” (PMDSI, 

2003, p. 55). Assim, ficou evidenciado que no processo de elaboração do Plano, o trabalho 

realizado nas comunidades rurais se destacou em relação ao da cidade, situação que pode ser 

 
43 Neste Plano consta lista com nome de pessoas que participaram ativamente das atividades do Diagnóstico, 

representando as associações rurais e urbanas do município; o Movimento Cultural Viva Irará; a Filarmônica 25 

de Dezembro; a Secretaria de Educação; o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; a Associação dos Artesãos de 

Irará; a Fanfarra FANDEVAP; a Igreja Católica e a Comunidade da Porteira.   
44 As oficinas foram mediadas por representantes dos movimentos sociais locais, identificados como voluntários. 

A grande maioria dos oficineiros era composta por representantes dos movimentos sociais do campo.  
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atribuída ao envolvimento dos voluntários que assumiram a tarefa de desenvolver as oficinas e 

das populações das comunidades rurais, aderindo e participando das atividades. 

A leitura do PMDSI (2003), denota o caráter participativo em sua construção, gerado da 

dimensão social, vinda das oficinas, que deflagram a existência de problemas sociais 

justificados nas contradições dessa realidade. Porém, é lúcido que a abordagem econômica 

delineia todo o seu conteúdo, nas diversas dimensões, elucidando também outras contradições 

inerentes, sobretudo ao espaço agrário local. Um exemplo pode ser percebido na dimensão 

ambiental, com o impacto gerado pela derrubada de árvores para utilização de lenha nas 

panificadoras e na produção da farinha de mandioca, sendo essa última representante de 80% 

do valor da produção agrícola do município (PMDSI, 2003, p.35).  Correlacionados a esse 

problema estão o abastecimento de água para consumo humano e sua utilização em atividade 

nas pequenas unidades de transformação industrial, a destinação do lixo, o abandono da Lagoa 

da Madalena, da Fonte da Nação, a poluição sonora, arborização reduzida na cidade provocada 

pela retirada das árvores mais antigas e crescente uso do solo no espaço rural, para o 

desenvolvimento da atividade pecuária. 

Mais uma vez aparece uma contradição entre uma atividade econômica atual 
e a sustentabilidade do desenvolvimento de Irará. A solução deste aparente 

desencontro passa por fortalecer a participação para fazer acordos internos e 

educação e capacitação para identificar alternativas tecnológicas adequadas às 

necessidades do município tendo em vista que se a prática atual continuar sem 
modificações, a própria atividade agropecuária estará em risco (PMDSI, 2003, 

p. 36).  

 

Quadro 3 - Núcleos rurais de participação comunitária do PMDSI, 2003 

Núcleos Comunidades rurais Pessoas responsáveis 

Bento Simões (01) Juazeiro, Candeal, Baixinha, 

Boa Vista 

Adilson, Marize, Maria 

Helena, Margarete dos Santos 

Santo Antônio (02) Saco do Capim, Preguiça, Carro 

Quebrado, Paramirim, 

Trindade, Arroz e Manã 

Alfredo, Ednaldo e Guido 

Largo (03) Catete, Brotas, Caboronga, 

Jardim, Serra, Várzea, Pedra 

Branca, Sirino 

Delson, Josélio, Wilson, 

Raildo, Antônia 

Caroba (04) Murici, Sobradinho, Jurema, 

Saco Velho, Açougue Velho, 

Cacimba 

Marisa, Marinalva 

Boca de Várzea (05) Lessa, Piedade, Sucupira, 

Mombaça, Massaranduba 

Edvaldo, Ana 

Mangabeira (06) Queimada, Rosário, Sítio Marcia, Everaldino 
Fonte: PMDSI, 2003. Adaptado pela autora. 
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Figura 9 - Núcleos rurais de participação comunitária do PMDSI, 2002-2003. 

 

 

Na dimensão econômica, o PMDSI (2003), identifica a centralidade da atividade 

agropecuária e apresenta dados da realidade fundiária, reconhecendo a presença de uma 

distribuição desigual das terras no município de Irará. Os dados do Censo Agropecuário do 

IBGE de 1995, utilizados no documento, informam a existência de um predomínio de 

propriedades com área inferior a 10 hectares, perfazendo um total de duas mil quatrocentas e 

oito propriedades.  Em situação oposta, encontram-se as propriedades com áreas que variam 

entre mais que 100 e menos que 500 hectares. Este cenário da atividade agropecuária é colocado 

no documento como “um dos mais sérios fatores limitantes para o desenvolvimento do 

município” (PMDSI, 2003, p. 31).  

No documento analisado, nota-se uma relação intrínseca entre o tamanho das 

propriedades, a dinâmica econômica, especialmente na produção agropecuária e a população. 

A análise da situação econômica, tomando por base os dados produzidos nas oficinas, aponta 

duas situações-problemas, a saber: a) muitos iraraenses, principalmente jovens, tanto do setor 

urbano quanto do setor rural, migram do município; b) existe dificuldade para identificar novas 

alternativas econômicas e para o gerenciamento das atuais. A migração de pessoas no 

município, do campo para a cidade e do município para outras cidades, começa a aparecer como 

um fator correlacionado à produção agropecuária, conforme segue no excerto abaixo:  
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A produção agropecuária continua sendo a que maior parcela de população 

ocupa no município. É verificável que muitas pessoas moram na zona urbana, 
mas sua atividade econômica está na área rural (possui roça ou trabalha na 

roça de outros) (PMDSI, 2003, p. 31). 
 

Essa população do município que no ano de 1970 era de 19.300, no ano 2000 foi para 

25.163 habitantes. Também se observa que a população rural que era de 15.370 habitantes em 

1970, foi para 16.506 em 2000, apresentando neste período crescimento relativo de 6,86%.  Já 

a população urbana, que em 1970 apresentava 3.390 habitantes, em 2000 foi para 8.657 

habitantes, sendo que seu crescimento relativo no período analisado foi de 60,84%. Há que se 

notar, na dinâmica dessa população, uma migração campo-cidade, dentro do município, porém 

com permanência de ocupação na atividade agropecuária. 

O mesmo documento, apoiando-se em dados do IBGE de 1998, aponta a mandioca 

como a lavoura predominante no município. O fumo, que outrora já esteve em primazia dentre 

a produção agrícola do município, volta à cena produtiva, sendo apresentado como segunda 

atividade econômica mais significativa no meio rural, isto, do ponto de vista do valor que gera, 

pois o mesmo tem a vantagem de compra garantida, qualquer que seja o volume produzido, 

embora sob controle de duas ou três empresas que monopolizam a compra. A atividade de 

integração na agricultura começa a se instalar no município, através da criação de frango de 

corte em granjas, localizadas em algumas comunidades rurais do município, a exemplo de 

Juazeiro e Sobrado. O fragmento de texto que segue, atesta a inserção e as condições de 

desenvolvimento dessa atividade na organização do espaço local. 

Mais recentemente se observa um rápido crescimento da criação de frangos 

de corte, no sistema integrado com a Avipal, que fornece a tecnologia, 
insumos e assistência técnica, assegurando compra da produção segundo 

contrato pré-estabelecido. Ao produtor cabe a área para instalação do galpão, 

a mão-de-obra e a água (PMDSI, 2003, p. 33). 
 

Mediante o exposto, pode-se constatar que tanto a produção de mandioca, de fumo, 

quanto a criação integrada de frangos, tem sido realizada por pequenos agricultores. Estes 

pequenos agricultores também têm se dedicado à atividade pecuária de pequenos animais, na 

forma de criação doméstica, especialmente suínos, que em 1988 se apresentou como o segundo 

maior rebanho no município, perdendo apenas para a criação de gado bovino, atividade 

realizada em regime extensivo, nas propriedades de maior porte.  

Mediante os dados apresentados no PMDSI (2003), acerca da realidade econômica da 

agropecuária do município de Irará, que permeou as várias dimensões trabalhadas no 

diagnóstico, observa-se uma relação entre produção agropecuária e o tamanho da terra das 

famílias dos pequenos agricultores do município. Isto tem se configurado como um problema 
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complexo de dimensão crescente, frente às modestas ações de desenvolvimento do espaço rural 

e também do urbano, daquele período e, sobretudo, do contexto atual.   

Não obstante essa complexa realidade agrária que permeia as relações socioeconômicas 

e políticas do município de Irará revelada no Plano, cabe destacar o fato que o documento não 

aprofunda a questão fundamental, que  movimenta as relações sociais de produção neste espaço, 

qual seja a desigualdade na estrutura fundiária, manifestada na redução do tamanho da terra, no 

trabalho, na produção agropecuária, na organização sociopolítica e na educação. Estes 

diferentes fatores olhados no conjunto da prática socioespacial, tem afetado a população 

iraraense, em seu modo de vida e sobrevivência, especialmente aquela formada pelos mais 

jovens e, especialmente do campo, pois quando tocados pelos limites impostos por esta 

realidade, e imbuídos do propósito de melhorar   de vida, migram para outras cidades da Bahia 

ou de outros estados do Brasil.  

Assim, o PMDSI (2003, p. 45), ilustra esta problemática agrária local, apresentando um 

conjunto de alternativas e citando de modo taxativo, parte de um elenco de propostas 

apresentadas para o desenvolvimento do espaço rural de Irará. Neste sentido, afirma: é “tudo o 

que pode ser feito para que as terras do município de Irará sejam produtivas e férteis”, conforme 

segue: 

Diversificação das atividades produtivas, com manejo adequado do solo; 

espaço de experimentação para recuperação do solo; melhoria dos solos por 

etapas (mudança nas técnicas); pouco uso de adubo químico; introdução de 
variedades resistentes à seca; cultivo de plantas ornamentais e medicinais; 

valorização e reaproveitamento do adubo orgânico (PMDSI, 2003, p. 45). 
 

Cabe destacar, no entanto, que as propostas acima referidas e encaminhadas como 

possibilidades de melhoria da vida dos pequenos agricultores do município de Irará, indicando 

novos métodos e técnicas ao processo da organização e da produção nas pequenas propriedades, 

não foram implementadas na dimensão esperada, ou seja, como uma política pública, conforme 

se observa na realidade empírica do espaço rural desse município. E se houve essa 

implementação, foi feita pelo trabalho de organizações sociais, através de pequenos projetos e 

atingindo ainda um número pequeno de famílias. 

Quando se observa a dimensão da população no conjunto dessa realidade agrária, o 

PMDSI (2003) destaca os fatores econômico e educacional como aqueles que melhor revelam 

o seu comportamento, manifestado no processo da migração e também no modo de concepção 

do espaço rural, ambos correlacionados às condições concretas de reprodução da vida. Tais 

condições foram identificadas no processo de trabalho e nas formas de socialização prevalentes 

no conjunto das práticas sociais que permeiam a vida no espaço rural do município. Assim, o 
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problema da redução do tamanho da terra de família, pelo processo da herança, ou por outros 

motivos não revelados, em conjunto com uma baixa escolarização da população rural e ausência 

de formação para o trabalho no campo, tem sido fatores limitantes à permanência neste espaço.   

Por conseguinte, terra, trabalho, educação e renda se articulam e denotam contradições 

inerentes ao espaço rural de Irará. Esses fatores justificaram, no PMDSI (2003), as dificuldades 

da população, sobretudo daquela que vive no campo, para identificar novas alternativas 

econômicas, assim como para gerir as atividades já existentes. São estes aspectos motivadores 

da saída de pessoas, sobretudo da população jovem das comunidades rurais do município, para 

os centros urbanos do Brasil, o que se caracteriza, em muitos casos, em uma frustrada busca 

por melhores condições de vida. 

 Neste contexto, a juventude do campo é tratada perpassando sobretudo as dimensões 

social e econômica do PMDSI (2003). A visão apresentada sobre a mesma não destoa daquela 

predominante no conjunto da sociedade, quando reproduz uma perspectiva de negatividade 

desses sujeitos, traduzida aqui na ideia de que “nada tem porque nada querem”. Portanto, sobre 

os jovens é afirmado, “não percebem a importância da educação”, “os alunos de maior idade 

migram dentro e fora do município à procura de trabalho para contribuir com o sustento da 

família”, “poucos jovens valorizam suas tradições”, além disso, muito jovens encontram-se sob 

o vício da alcoolização e submetidos ao consumo e tráfico de drogas (PMDSI, 2003, p. 22-24; 

40-41). 

Desse modo, a migração tanto do campo e também da cidade de Irará para outros locais, 

está associada a um conjunto de fatores, dentre eles, pouco investimento na capacitação para a 

produção agrícola e não agrícola; tamanho das propriedades rurais, o que não permite uma 

produção suficiente à manutenção da família, educação e falta de informação para buscar 

investimentos (PMDSI, 2003). Com isso, muitos jovens têm procurado cidades próximas, a 

exemplo de Salvador45 e Feira de Santana46, para emigrar com o propósito do trabalho.  

O documento apresenta como proposta superadora desse cenário existente no município, 

a necessidade de se fomentar uma organização representativa da totalidade do seu território. 

Sua materialização se daria pela criação de um “Fórum Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável”, articulando as organizações representativas da sociedade civil, representações 

territoriais, representações dos conselhos municipais, do poder público municipal e de outras 

organizações, conforme estrutura organizacional, que aparece no Figura 10. 

 
45 Capital do Estado, e, distante, aproximadamente,142 km de Irará, via BA-084/BR-324. 
46Cidade que exerce forte influência sobre Irará, com distância de 51,4 Km (aproximadamente quarenta minutos 

via    BA-504/BR-116 Norte). 
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A proposta incorpora [...] os princípios de democracia, participação, 

representatividade e legitimidade, considerando que esta organização, sob a 
denominação de FÓRUM MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DE IRARÁ, será o espaço certo para a negociação dos 

diversos interesses, a cooperação nos temas sobre os quais existam acordos, a 

articulação interna e externa para alavancar apoio às propostas do Fórum 
(PMDSI, 2003, p. 55). 

 

A materialização do referido Fórum, proposto em 2003, não logrou êxito, ocorrendo 

apenas uma reunião para discutir sua formulação e gestão, com atividades interrompidas nesse 

mesmo ano. As causas que levaram ao seu fim, podem ser levantadas no próprio documento, 

quando na dimensão da política-institucional são reveladas relações de poder em que 

prevalecem práticas de privilégio para o favorecimento de pequenos grupos locais. Justifica 

essa situação, fatores como: 

[...] a falta de compromisso das lideranças políticas com os interesses do 

município, a ausência de uma visão estratégica para um planejamento 

participativo das ações, o desconhecimento das leis  dos direitos pelos 
cidadãos e cidadãs de Irará, a falta de participação política da população, o 

governo que não se preocupa com o povo, a manipulação, a falta de liberdade 

de expressão, o desconhecimento da palavra política, a atitude de 
dependência, a falta de compromisso com o bem comum, a desonestidade, a 

omissão da Constituição e a formação de alienados (PMDSI, 2003, p. 40). 

 

 

Figura 10 - Proposta de quadro organizacional do Fórum Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável de Irará-BA, 2003 

 
Fonte: PMDSI, 2003. 
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Decerto que a não concretização do referido Fórum, enquanto instrumento de 

articulação do território do município e de organização social e política responsável pela gestão 

do PMDSI (2003) e implementação das suas ações, resultou da sua negação a um lugar de 

apagamento social. Isto desmantelou, em parte, o conjunto das propostas sintetizadas naquele 

documento, levando junto a animação e perspectivas produzidas pelos coletivos de trabalho. 

No entanto, a materialidade do mesmo enquanto produção participativa do conhecimento 

acerca da realidade social de Irará, no contexto dos anos 2000, permanece viva, podendo ser 

acionada em momentos vindouros, para submissões críticas acerca do que representou em 

termos de uma experiência pensada e produzida coletivamente, ou mesmo para auxiliar em 

ações de planejamento do governo municipal e/ou das organizações sócio-políticas e 

comunitárias.  

É possível constatar que no PMDSI há elementos que atestam certa preocupação com 

os jovens do campo, a proposição de uma escola voltada à formação desses jovens demonstra 

isto. Como demanda explicitada no item educação, ressaltava que a “compatibilidade entre 

educação e as necessidades do desenvolvimento do município, requer entre outras, criação de 

uma escola profissionalizante (agrotécnica)” (PMDSI, 2003, p. 43). 

Um exemplo concreto nesta direção veio a se materializar, entre os anos 2006-2009, por 

meio da criação da Escola Família Agrícola dos Municípios Integrados da Região de Irará 

(EFAMI), escola de caráter técnico-agropecuário, voltada à formação profissional dos jovens 

filhos dos pequenos agricultores do município de Irará e região, cuja indicação da necessidade 

da sua existência, já aparecia nas discussões do processo de elaboração do diagnóstico do 

PMDSI.  

Neste cenário da problemática agrária do município de Irará, no contexto dos anos 2000, 

a EFAMI começa a ser forjada como um espaço resultante da luta integrada por diferentes 

organizações sociais representativas da cultura camponesa, da organização dos pequenos 

agricultores e trabalhadores rurais e da organização da produção agropecuária, nesse município. 

É cabível aceitar a gênese da EFAMI se desenvolvendo em um feixe de relações, as quais 

inicialmente fora protagonizada por iniciativas do MCVI.  

Nessa dinâmica, vão se realizando outras articulações e fortalecendo o processo da luta 

com a chegada do STRI, da EBDA, e posteriormente com a inserção da CEDITER. A entrada 

de novos sujeitos a esse arranjo socioespacial, foi possibilitando a inserção de conteúdos que, 

mesmo divergindo em alguns aspectos e intenções, pautou ações voltadas ao desenvolvimento 

rural do município de Irará, propondo a melhoria das condições de vida da população do campo, 

porque essa construção se deu com a participação direta dessa população.  
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Frente aos dados explicitados, salienta-se que a análise do PMDSI (2003), considerou 

elementos do contexto situacional, observando os processos, sujeitos envolvidos e suas 

intencionalidades.  Essa análise permite afirmar que o cenário conformador do espaço agrário 

do município de Irará naquele momento, foi movimentado por disputas e conflitualidades. Tais 

disputas foram caracterizadas por avanços, recuos e reformulações táticas de enfrentamento das 

representações da classe camponesa, às ideologias daqueles que representam o projeto da classe 

dominante, identificada na escala local, por múltiplas relações entre grupos políticos, 

organizações sociais e representações do governo municipal. 

Posta em sua dimensão concreta e objetiva nota-se, nos dias atuais, que a EFAMI 

representa não somente o desdobramento prático de demanda identificada na realidade rural do 

município de Irará, mas, para além disso, ela significa a possibilidade de consolidar um espaço 

de formação política, de desenvolvimento de práticas agroecológicas e de qualificação 

profissional agrícola dos jovens do campo da região de Irará. Contudo, a consolidação desse 

projeto tem sido desviada, em momentos distintos, a depender das intencionalidades políticas, 

justamente por conta dos distintos interesses de classe atuantes na esfera do município e da 

região. Com isto, a EFAMI tem enfrentando represálias e vivido retrocessos, sobretudo quando 

entra em cena o trabalho em defesa da formação da juventude camponesa, ancorado nos 

princípios do projeto societário contra- hegemônico e do projeto de campo proposto pelo 

campesinato.   

Não obstante, a esse quadro de tensões e disputas, cabe observar que quanto à existência 

da EFAMI, instrumento concreto a serviço dos camponeses da região de Irará, ao serem 

asseguradas as condições objetivas do desenvolvimento do metabolismo social de existência 

dessa escola, ela poderá tornar-se vetor de um processo de organização sociopolítica e de 

proposição de políticas espaciais na região. Afinal, os elementos por ora entrecruzados, vão 

colocando em evidência a importância do MCVI e da EFAMI, como espaços de ação e 

organização política e cultural dos camponeses de Irará e região. 

Sendo assim, a análise do PMDSI (2003), ao abordar a realidade social do município de 

Irará, procurando articular diferentes dimensões da vida, manifestadas na prática socioespacial, 

revelou a existência da problemática agrária atravessando as relações sociais, políticas e 

econômicas e afetando desde o campo até a cidade.  

Ainda que de modo bastante embrionário e sem tratar das suas bases estruturantes, 

porque este não era seu objetivo, os elementos identificados no PMDSI, chamam atenção aos 

pressupostos da questão agrária local, enquanto um fenômeno que move a vida das pessoas, em 

suas diversas relações. Porém, quando esta questão é olhada na dimensão concreta da produção 
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das relações que entrecruzam o espaço rural deste município, ela encontra-se encoberta pela 

dinâmica dessas mesmas relações. Este fato se reflete na produção do conhecimento dessa 

mesma realidade, ao passo que também contribui para a sua organização, influindo na produção 

do espaço rural e no modo de se conceber o campo, sua juventude e os problemas por ela 

enfrentados. 

 

5.2 ESPACIALIDADES DO RURAL NO MUNICÍPIO DE IRARÁ: aproximações ao 

problema agrário 

 

Para Abrantes e Martins (2007), a produção do conhecimento é atividade resultante de 

uma determinada prática social. Trivinos (2006) destaca a prática social como sendo “atividade 

de produção material humana”, ou “mundo material social”.  Isto porque, a crítica à perspectiva 

idealista que coloca o pensamento como atributo da transformação da realidade, concebe a 

realidade objetiva como dimensão que existe independentemente da consciência. Assim, a 

prática – atividade que une teoria a ação dos homens –, é atividade responsável pela 

transformação da realidade objetiva. Ela é assim, para Trivinos (2006), atividade relacional que 

une o sujeito e o objeto e, para Santos (2012, p. 92), é “ação intencional, movimento 

consciente”. Nestes termos, ao discutir a relação entre objeto e ação na produção do espaço 

geográfico, à luz da noção de intencionalidade, Santos (2012) afirma: 

O importante é realçar a inseparabilidade entre ação e objeto, para afirmar, 
como estamos fazendo, que o tema central da geografia não é separadamente 

os objetos, nem as ações, mas objetos e ações tomados em conjunto 

(SANTOS, 2012, p. 93-94). 
 

É nestes termos que Santos (2008, p. 22) afirma: “o espaço, ele mesmo, é social”. Esse 

entendimento também é participado por Moreira (2012, p. 30), quando destaca ser o espaço 

“um produto da História. Um ato de sujeitos. Sua matéria prima é a relação homem-meio”. O 

espaço é objeto de mediação da relação homem-natureza, pois no processo de transformação 

da natureza pela prática humana, ocorrem também mudanças no pensamento, alterando as 

relações sociais no mundo objetivo, assim como a forma de se conceber a realidade no 

pensamento.  

Desse modo, a dinâmica de produção do espaço, orientada pelo movimento da prática 

social, encontra na totalidade das relações sociais, a chave da produção do conhecimento da 

realidade socioespacial. E assim, o espaço é visto como um arranjo espacial da sociedade 

(MOREIRA, 2012). Já a espacialidade pode ser entendida como a posição ontológica do espaço 
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em determinada sociedade, e a condição de produção do conhecimento, dos objetos e das coisas, 

resultante das relações socioespaciais.  

É neste contexto que a escrita dessa subseção referente à análise da realidade social do 

município de Irará e suas vinculações à questão agrária, juventude do campo e migração, 

considerou a produção do conhecimento sobre o município, elaborada nos últimos treze anos. 

Desse modo, foi dado relevo às leituras produzidas acerca dessa realidade e as consequentes 

formas de compreensão do espaço rural produzidas nestas leituras. Não se tratou de realizar 

uma revisão bibliográfica, pois a preocupação foi identificar nestes trabalhos como se revela a 

questão agrária e a migração.  

O material tomado para análise foi um conjunto de pesquisas acadêmicas em grau de 

mestrado, especialização e trabalho de conclusão de curso de graduação, de diferentes áreas do 

conhecimento que tratam de diversas temáticas. Alguns desses textos foram levantados na 

internet, outros, solicitados aos próprios autores que disponibilizaram cópia digital. Dos 

dezenove trabalhos identificados, apenas um ficou de fora do mapeamento, pois não foi 

disponibilizado pela autora que informou não mais tê-lo em mãos.  

Assim, foram mapeados dezoito trabalhos acadêmicos realizados entre os anos de 2004 

a 2017. Destes, haviam cinco trabalhos monográficos de conclusão de curso, compondo três 

Monografias, um projeto/relatório de pesquisa e um artigo científico; um trabalho de 

especialização e doze trabalhos em nível de mestrado. Do total de trabalhos por instituição 

acadêmica, oito foram realizados na Universidade Federal da Bahia (UFBA), seis foram da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), dois foram da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB) Campus I, um da Faculdade Maria Milza (FAMAM) e um da Universidade 

Cândido Sales, conforme segue no Quadro 4. 

O ponto de partida da análise dos trabalhos considerou o modo como em sua 

particularidade, o conjunto dos textos trata a realidade social do município. Acompanhou esse 

pressuposto o entendimento que cada pesquisa reflete e responde a uma questão da realidade 

estudada, sem, no entanto, ser a própria realidade. Neste sentido, cada estudo realizado produz 

uma interpretação da realidade, a qual é dada pela produção subjetiva do pensamento em 

confronto com o mundo concreto, feito pelo suporte da mediação do corpo teórico-

metodológico.  
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Quadro 4 - Trabalhos acadêmicos sobre a realidade do município de Irará (BA), 2004 a 2017. 

Trabalho Título Temática Campo 

científico 

Autor Instituição 

acadêmica 

Ano 

Projeto de 

pesquisa 

História e memória de um sindicato: Construindo 

uma primeira interpretação acerca do processo de 
instalação e consolidação do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Irará (1987-1992). 

Organização 

popular 

História Edna Moreira Oliveira UEFS 2004 

Monografia Agricultura familiar: perfil dos sistemas de 
produção da localidade de Juazeiro, Irará-BA 

Agricultura 
familiar 

Ciências 
econômicas 

Guilherme Cerqueira 
Martins e Souza 

UFBA 2006 

Monografia  Aristeu Nogueira: a militância política e cultura de 
um comunista 

Militância política 
e cultural 

Comunicação 
social 

Marcos Roberto 
Martins dos Santos 

UFBA 2007 

Dissertação de 

mestrado 

A legitimidade do poder e a dinâmica do poder em 

Irará e Água Fria-BA 

Legitimidade e 

dinâmica do poder 

Administração Patrícia C. M. Caldeira 

Junquilho  

UFBA 2007 

Dissertação de 

mestrado 

Etnicidade e memória entre quilombolas em Irará-

Bahia 

Etnicidade e 

memória 

História Jucélia Bispo dos 

Santos 

UFBA 2008 

Dissertação de 
mestrado 

A territorialidade dos quilombos de Irará (BA): 
Olaria, Tapera e Crioulo 

Territorialidade 
quilombola 

Geografia Janeide Bispo dos 
Santos 

UFBA 2008 

Dissertação de 

mestrado 

Do cansaço da lavoura ao alívio na escola: um 

estudo sobre quotidiano e espaços de sociabilidade 

de estudantes da EJA do noturno, ensino médio, no 
município de Irará-Bahia 

Educação de 

jovens e adultos 

Educação Marize Damiana M. 

Batista e Batista 

UNEB, 

Campus I 

2009 

Dissertação de 

mestrado 

A seiva de uma juventude: intelectualidade, 

juventude e militância política (Salvador-Bahia, 

1932-43) 

Juventude 

comunista 

História Rafael Oliveira Fontes UEFS 2011 

Dissertação de 

mestrado 

A fonte de Irará: reapropriação da cultura popular 

na música de Tom Zé 

Cultura popular-

tradicional 

Linguagem Maria de Fátima de 

Oliveira Bastos 

UNEB-

Campus I 

2011 

Monografia A compostagem como instrumento de educação 
ambiental: um instrumento crítico formativo com 

os alunos da EFA de Irará-Bahia 

Educação 
ambiental 

Biologia Marise Silva de 
Carvalho 

UEFS 2014 

Especialização Transparência das prestações de contas de 

convênios e repasses do município de Irará 

Participação e 

controle social 

Contabilidade  Celina Santos Barreto 

Dantas 

Universidade 

Cândido 
Sales 

2014 
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Dissertação de 

mestrado 

Desafios no fortalecimento do processo da auto-

organização comunitária na perspectiva da 

economia solidária: o caso da comunidade 
quilombola da Tapera Melão 

Auto-organização 

comunitária 

Administração Andrea Marques 

Santos 

UFBA 2014 

Dissertação de 

mestrado 

Práticas de gestão no sistema de produção da 

cultura da mandioca na localidade de Juazeiro 
município de Irará-Bahia 

Gestão em 

sistemas 
socioprodutivos 

Administração Suzane Figueiredo 

Casas 

FAMAM 2015 

Dissertação de 

mestrado 

A ação do Estado e a viabilidade de 

empreendimentos populares solidários no meio 

rural: um estudo de caso no município de Irará-BA 

Economia popular 

solidária 

Ciências 

Sociais 

Patrícia Carvalho 

Vieira 

UFBA 2015 

Dissertação de 

mestrado 

Os desafios do ensino de geografia na relação 

campo-cidade: provocações a partir do debate da 

educação do campo 

Educação do 

campo 

Educação Ana Lídia Santana 

Batista 

UEFS 2016 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso (Artigo) 

O ensino de geografia no contexto das escolas 
famílias agrícolas: um estudo de caso na EFAMI 

Ensino de 
Geografia 

Geografia Josenilda Moreira dos 
Santos 

UEFS 2016 

Dissertação de 

mestrado 

Agricultura camponesa e a produção doe espaço no 

município de Irará-BA 

Agricultura 

camponesa 

Geografia Andréia Silva de 

Alcântara 

UFBA 2017 

Dissertação de 

mestrado 

A escola e a formação de leitores: um olhar na 

perspectiva da estética da recepção 

Formação de 

leitores 

Educação Adriana Santana da 

Cruz 

UEFS 2017 

Fonte: Elaboração própria, com base em trabalhos acadêmicos sobre Irará. 
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Esse tratamento explica uma múltipla relação. A primeira reponde ao imperativo do 

objeto de pesquisa e ao estofo teórico-metodológico que a orienta na busca da “verdade” 

científica, sob cuja condição de alcance, será sempre à procura das respostas, posto que o 

conhecimento é parcial, pois o novo está sempre a postos. Ele desabrocha e desconcerta o 

pensamento. A segunda, sendo um desdobramento da primeira, elucida a relatividade do 

método, pois ao ser requerido, no exercício da pesquisa, como condição fundante, longe de 

representar uma prisão, bem mais deve significar abertura ao novo, que renasce da dinâmica 

social e das contradições que dela emergem, assim como do esforço de quem a analisa sob essa 

ótica. Notadamente, cabe aqui a assertiva de que a realidade social, pela sua historicidade e 

contradições, não cabe na teoria, não obstante, a produção do conhecimento sobre determinado 

fenômeno da realidade, faça emergir aspectos, inclusive obscuros, daquela realidade primeira.  

Sendo assim, a análise dos textos propostos foi orientada por dois eixos de 

encaminhamento metodológico, onde se procurou observar no conjunto das temáticas, a 

produção no/do espaço rural e a juventude do campo. O primeiro eixo, voltou-se a identificar 

as condições de produção da vida no campo, a dimensão das práticas, seus interesses e suas 

intencionalidades. O segundo procurou levantar aspectos relacionados à juventude do campo, 

no modo como aparece nas leituras sobre esse rural. A intenção foi estabelecer nexos entre as 

temáticas discutidas nos trabalhos e os diferentes aspectos da produção da existência dos 

sujeitos do campo, especialmente dos jovens, articulando ao problema agrário do município.  

O campo está sendo entendido, em sua dimensão conceitual e política, tanto em termos 

da prática social imediata quanto da prática científica, em uma perspectiva de superação dos 

limites colocados, historicamente, pelo uso do termo rural, quando usado para designar o 

espaço, os sujeitos e as práticas relativas às atividades desenvolvidas na relação direta com a 

terra, com as águas e com as florestas. Com isto, o alcance é da construção política do conceito, 

inserindo-se aí a intencionalidade de resistência e lutas sociais e culturais por mudanças na 

realidade camponesa, visando a sobrevivência desse trabalho (LEÃO e ANTUNES-ROCHA, 

2015). 

Neste contexto, do conjunto dos dezoito trabalhos analisados, treze abordaram temáticas 

do campo, incluídas na organização popular comunitária, sócio-política e da produção, e cinco 

trouxeram outras temáticas correlacionadas às primeiras, sendo um sobre cultura popular 

sertaneja e quatro sobre prática política. Neste sentido, se questiona: sob quais condições vem 

se desenvolvendo a produção social da vida no campo no município de Irará?  

Tendo em conta o modo como a sociedade se organiza, em sua forma hegemônica de 

regulação do espaço e na forma expressa pela negativa a esta hegemonia, ressurgida da 
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consciência social dos sujeitos oprimidos, das comunidades indígena, quilombola e camponesa, 

notam-se crescentes tensões e disputas. Estas são decorrentes de relações entre 

intencionalidades distintas demandadas pela forma de organização do trabalho camponês em 

confronto no interior do modo organizativo regulador da agricultura capitalista. A primeira 

organiza o território pelo modelo comunitário e o princípio da existência. O segundo, tem na 

mercadoria, meio e fim de organização territorial. Ambos convivendo conflituosamente, 

produzem espacialidades distintas e complementares.  

Sendo assim, tanto no plano da vida social, quanto do conhecimento, são produzidas 

espacialidades, engendradas no corpo contraditório das relações sociais de produção e 

movimentadas no processo dessas mesmas relações. Esse contexto que sustenta a reprodução 

das relações sociais de produção, pode ser usado para mediar considerações sobre as condições 

de produção da vida no campo, incluindo aí, a juventude camponesa, caracterizada enquanto 

dimensão da problemática agrária em Irará. Desse modo, os textos selecionados permitem 

visualizar categorias que irão orientar o detalhamento da análise, as quais são: comunidades 

quilombolas e camponesas, organização socioeconômica, prática política, participação popular 

e educação, juventude do campo e migração. 

 

5.2.1 Comunidades quilombolas e camponesas 

 

Os trabalhos de Jucélia Santos (2008) e Janeide Santos (2008), realizados na UFBA, 

respectivamente no Programa de Pós-Graduação em Geografia e no Programa Multidisciplinar 

de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA, são pioneiros no estudo sobre 

comunidades quilombolas de Irará (BA).  

A pesquisa de mestrado de Jucélia Santos (2008)47,chama atenção para o processo 

histórico de formação identitária dos quilombolas, destacando a importância do atributo político 

e jurídico nas lutas pela reprodução da vida na comunidade rural quilombola de Olaria, em Irará 

(BA). A autora faz uma imersão na comunidade e através do aporte da memória dos moradores 

mais antigos, identifica que a mesma foi formada em período anterior a 1840, por grupos de ex-

escravos que resistiram à escravidão. No processo da formação do quilombo, dinâmicas inter 

étnicas foram constituídas em torno da memória dos quilombolas. Tal processo cruza com os 

períodos que vão da origem do município, na segunda metade do século XVII, aos dias atuais, 

quando essa comunidade passou a ser conhecida como remanescente de quilombo. 

 
47Pesquisa que trouxe importante contribuição enquanto registro histórico sistematizado sobre estas comunidades.     
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Janeide Santos, (2008), apresenta uma análise sobre a territorialidade dos quilombolas 

de Irará, tomando como espaço de estudo as comunidades quilombolas de Olaria, Tapera48e 

Crioulo, situadas na área rural do município de Irará (BA), apropriando-se do conceito de 

território. Estas comunidades quilombolas, sobretudo Olaria e Tapera, desenvolvem 

territorialidades traduzidas por um conjunto de ações e estratégias implementadas em seu 

território, visando criar condições sociais, econômicas e políticas que possibilitem a sua 

permanência e reprodução no espaço ocupado historicamente.  

Estas territorialidades respondem às formas de organização e de produção do espaço 

local. Olaria vive uma expropriação secular, marcada por conflitos e acompanhada de 

estratégias de resistência. Tapera, fundada por meio de um processo de doação de terras, 

diferente de Olaria, não vivenciou conflito territorial, mas passa por um processo de 

desterritorialização resultante da fragmentação do território. Já a comunidade do Crioulo foi 

formada por escravos e indígenas que viviam nas organizações comunitárias instaladas na 

região pelos jesuítas, as terras foram expropriadas por dois latifundiários, e os moradores foram 

submetidos à “re-escravização”.  

Tal pesquisa, além de inaugurar os estudos sobre Comunidades Quilombolas no 

município de Irará, na perspectiva geográfica da análise socioterritorial, fez vir à tona essa 

problemática na escala das relações socioespaciais locais. Esse processo que descortinou os 

fundamentos da estrutura social e política referente à formação espacial do município, de algum 

modo possibilitou o fortalecimento identitário destas comunidades49, inclusive com a conquista 

da Certidão de Ato de Reconhecimento, fornecida pela Fundação Cultural Palmares às 

comunidades de Olaria e Tapera.  

  Os referidos estudos revelam a complexa territorialidade das comunidades quilombolas 

do município de Irará, pois apesar de viverem sob a marca da exclusão, criam estratégias de 

resistência à opressão de herança colonial e lutam na terra contra a ofensiva dos chamados 

fazendeiros locais e dos grandes compradores de terras. A partir destes estudos, foram 

desencadeadas várias discussões acerca de comunidades quilombolas, o que tem possibilitado 

 
48 Comunidade também conhecida por Tapera Melão. 
49Entre os anos de 2015 e 2016, um técnico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

encontrava-se nas Comunidades da Tapera e Olaria, mapeando informações para a produção do Relatório Técnico 

de Identificação e Delimitação (RTID) com vistas à regularização desses territórios. Segundo as lideranças locais, 

após conclusão do relatório, não obteve mais informações sobre o andamento do processo, até o mês de maio de 

2018. Em 15 de janeiro de 2019, esse mesmo funcionário informou que o referido processo se encontra em fase 

de identificação e delimitação do território, desde que houve a mudança para o Governo Temer. E agora com o 

novo Governo, aguarda novas orientações. 
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que outras comunidades de mesma matriz inter étnica, existentes no município, requeiram esta 

mesma condição e passem a lutar pelo acesso aos direitos historicamente negados. 

  Nesses trabalhos, os aspectos, organização da sociedade e estrutura da propriedade da 

terra, se evidenciam. Ambos aglutinam relações sociais que vão se estabelecendo ao longo do 

processo histórico de formação do município e definindo uma forma específica de organização 

do território, centrada no controle social da terra e no domínio político do espaço. Esta questão 

é bastante discutida especialmente por Jucélia Santos (2008), quando afirma:  

A origem das comunidades de quilombos de Irará está relacionada à estrutura 
social que emergiu a partir da colonização do sertão baiano. A sociedade local 

foi organizada, conforme um padrão de poder que se estabeleceu através da 

hierarquização de funções e da apropriação de recursos materiais. Os sujeitos 

brancos foram privilegiados na aquisição das riquezas e do poder. Estas 
relações estavam diretamente vinculadas ao acesso à terra, tendo sido a 

concentração desta o principal fator responsável pela centralização dos 

projetos políticos. Assim, foram estruturando as sesmarias, os aldeamentos, as 
freguesias, as fazendas, os currais e as vilas. Resistindo a essa ordem pré-

estabelecida, os sujeitos radicalizados ocupavam terras formando uma 

estrutura fundiária que se fundamentou nas relações comunitárias, típicas das 

comunidades de quilombos (SANTOS, Jucélia, 2008, p. 48-49). 
 

 Nos referidos estudos é possível constatar a relevância da organização sócio-política das 

comunidades quilombolas no município de Irará. Neste contexto, cada comunidade é, ela 

mesma, uma organização que vai recriando-se nas relações de família e nos preceitos da 

ancestralidade, para a produção da existência. Sua origem encontra-se entre os séculos XVIII e 

XIX, quando ex-escravos, tomam a iniciativa de romper com a ordem colonial vigente, 

elaborando táticas de resistência à escravidão, por meio da construção de novas relações sociais, 

produtoras de espacialidades insurgentes ao poder pré-estabelecido.  

Conflitos territoriais, expropriação e fragmentação do território, são situações inerentes 

à formação dessas comunidades. Neste sentido, nos dois estudos há uma concordância quanto 

a aspectos que perpassam as relações sociais nessas comunidades.  O primeiro ponto refere-se 

à relação entre o peso histórico das marcas da escravidão, o processo de colonização da região 

de Irará e a posição de resistência dos sujeitos quilombolas, contra as estratégias hegemônicas 

de destruição do território (SANTOS, Jucélia, 2008; SANTOS, Janeide, 2008). O segundo 

ponto trata do cenário de exclusão e pobreza dessas comunidades e das tentativas de controle 

político pelos representantes do poder público local no sentido de sufocar iniciativas de 

mobilização social vindas das comunidades, atuando, sobretudo, no cooptação dos seus líderes, 

por meio da negociação de vantagens e privilégios. Articulando esses dois processos, está a 

terra, uma questão que move a vida das comunidades e que caracteriza um problema fundiário 

expresso na ausência de terra para o trabalho agrícola e garantia da sobrevivência das famílias. 
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Em Jucélia Santos, (2008), há elementos que relacionam a formação das comunidades 

quilombolas de Irará ao processo de colonização do sertão baiano. Vem daí a existência de uma 

estrutura social moldada por desigualdades nas relações de poder e no controle da terra e da sua 

concentração, mantida por parte privilegiada da população branca residente neste território. Em 

reação a esse “modus operandi”, a população reprimida, se organizou sob uma ordem diferente, 

conformando as comunidades quilombolas. 

Essas comunidades de quilombos se fundam no interior da estrutura da sociedade 

colonial escravagista do território de Irará, cuja origem remonta ao século XVII. Era uma 

sociedade de ordem senhorial, moldada no direito de sangue, na fé, honra e no domínio político 

sem exploração do lucro. Assim, o fazendeiro detinha a propriedade fundiária e esta condição 

lhe permitia controlar as terras, o trabalho escravo dos indígenas e negros, a Câmara Municipal 

e demarcar a propriedade privada para obter mais terras. Com a instalação dessa dinâmica de 

organização da sociedade, surgem as roças, sítios e posses, chave para a compreensão do 

campesinato e da dinâmica da pequena produção na região (SANTOS, Jucélia, 2008).  

A organização da fazenda sertaneja ia dos engenhos às casas de farinha, havendo uma 

diversificação da economia com a atividade do gado e a produção agrícola de subsistência 

especialmente com mandioca, milho e feijão. Neste espaço, os escravos formavam famílias, 

instituindo uma sociabilidade parental que possibilitou realizar negociações de liberdade e de 

condições mínimas de sobrevivência com o fazendeiro. Isto, da parte dos escravos era entendido 

como resistência ao cativeiro, já os senhores viam como parte de uma política de desmonte de 

revoltas. Os escravos passaram a ser agregados dos seus ex-senhores, o que os colocava a 

produzir dentro dos limites das suas terras, na condição de roceiros e vaqueiros. Surge, assim, 

a chamada “brecha camponesa”, que no entendimento de Jucélia Santos (2008), era onde se 

desenvolviam formações camponesas predominantemente negras compostas por lavradores, 

roceiros ou libertos à procura de terras férteis e trabalho, em que as experiências de 

aquilombamento passaram a interagir. 

Com o intuito de entender os trabalhos de SANTOS, Jucélia (2008) e SANTOS, Janeide 

(2008), foi identificado em Gomes (2015), alguns aspectos que possibilitam um diálogo, acerca 

do processo de formação das comunidades tradicionais camponesas e quilombolas. Esse autor 

associa essas formações camponesas à existência de um sistema de roças, “que foi marcando 

profundamente as vidas escravas, inclusive transformando as políticas de domínio e as 

sociabilidades envolventes” (GOMES, 2015, p. 31). Identifica neste contexto, a constituição de 

um campesinato baseado em atividades econômicas de pequenos lavradores, soldados 

desertores, escravos e libertos, indígenas, regatões (comerciantes) e vendeiros. É um 
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campesinato que se desenvolve no regime escravista do tipo colonial e que no Brasil, é marcado 

por lutas e negociações. O referido autor apresenta um quadro característico dessas formações, 

em sua “face camponesa quilombola”50:   

A luta escrava pela autonomia do cultivo de roças podia estar entrelaçada com 

outros embates, abrindo espaços autônomos e modificando a organização do 
trabalho. Mediante o cultivo de roças próprias e a comercialização dos 

excedentes, os escravos procuravam organizar uma rede mercantil articulada 

no âmbito das propriedades em que trabalhavam. Tais redes podiam ser 
entendidas para além dos limites sociais e espaciais das fazendas. Cativos de 

proprietários diferentes permutavam e negociavam os produtos de suas roças, 

com o reconhecimento de seus senhores. Em torno dessas roças, os escravos 
reelaboravam modos de vida autônomos e alternativos, forjando experiências 

profundas que marcaram o período pós-emancipação (GOMES, 2015, p. 31). 
 

Na perspectiva de Gomes (2015), desde a Colônia e na pós-Colônia brasileira, em 

determinados períodos e locais, as formas camponesas de aquilombamento iam adquirindo 

novos significados. Havia desde quilombos que coexistiam procurando constituir comunidades 

independentes com atividades camponesas integradas à economia local, aos quilombos 

caracterizados pelo protesto reivindicatório dos escravos para com seus senhores e aqueles 

identificados pelas autoridades como simples bandos de salteadores.     

Os quilombos do grupo protestos reivindicatórios eram formados por escravos fugidos 

de uma mesma localidade e/ou fazenda, procuravam se manter no interior das terras de seu 

próprio senhor, com duração entre meses e até anos. Em protestos, reivindicavam espaços 

autônomos, contando com o apoio de cativos da mesma fazenda e de fazendas vizinhas, 

inclusive de fazendeiros. Um terceiro grupo de aquilombados era mais itinerante, constituído 

de pequenos agrupamentos de homens sem acampamento fixo, atuando nas localidades para 

onde fugiam e cuja economia tinha caráter predatório.  

Atacavam viajantes em beira de estradas para lhes roubar dinheiro, invadiam 

fazendas em busca de mantimentos e furtavam criações e gado das 

propriedades por onde passavam. Com o dinheiro e o produto dos roubos, 
podiam manter trocas mercantis com taberneiros, que lhes forneciam 

armamento, munição, aguardente e também os avisavam do movimento das 

expedições punitivas. Outra característica desse tipo de quilombo era o de 

fazerem ataques a fazendas e povoados próximos, praticando assassinatos a 
feitores e fazendeiros. Tais movimentações fazia com que muitos desses 

agrupamentos tivessem conflitos com os cativos nas senzalas. Muitos 

escravos temiam que suas mulheres fossem sequestradas ou até que os 
produtos de suas roças fossem saqueados (GOMES, 2015, p. 76). 

 

Desse modo, foi se formando em coexistência numa mesma região e nas diferenças, os 

aquilombados iam interagindo em suas ações, lutando pelas transformações de suas vidas e 

 
50 Termo trabalhado por Gomes (2015), em estudo sobre o campesinato negro no Brasil.  
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também das relações escravistas. O clima de tensões e medos instaurados das relações entre 

aquilombados e destes com cativos e fazendeiros, se apresentava favorável para os assenzalados 

forçarem barganhas, compensações e o reconhecimentos de conquistas. Nas comunidades de 

roceiros livres foi se gestando, ao longo do tempo, vilas de camponeses em que as práticas 

econômicas próprias dos escravos se vinculavam às dos quilombolas. Outra forma de ocupação 

de terra, se desenvolveu nos quilombos de protestos reivindicatórios. Movidos por uma reação 

ao cativeiro, os ex-escravos se aquilombavam para não serem vendidos ou transferidos, contra 

o aumento do ritmo do trabalho, dos castigos rigorosos, para que pudessem continuar cultivando 

roças próprias, ser livres e possuidores da terra, mesmo depois da morte de seus senhores. 

Dados trabalhados por Jucélia Santos (2008), levam a crer que na região de Irará, o 

sistema de roças articulava a atividade do lavrador, vaqueiro e tropeiro. O vaqueiro surge na 

sociedade Colonial, como homem livre, não proprietário de terras, que eram remunerados pelo 

sistema de partilha, recebendo pagamento em reses pelo serviço prestado. Em seu trabalho de 

assegurar a manutenção do rebanho, contribuíram com a ocupação do sertão. Sua origem vinha 

dos escravos negros fugidos do litoral, ou dos indígenas que abrigavam os velhos núcleos de 

povoamentos jesuíticos. Já os roceiros formavam uma elevada percentagem da população rural 

livre e pobre de Irará que moravam nas fazendas por concessão dos proprietários. No século 

XVIII, a procura por terras dos antigos aldeamentos das missões jesuíticas para formar 

comunidades livres de ex-escravos, fez aumentar esta população.  

A face camponesa quilombola no sertão baiano se ampliava e interagia com a região de 

Irará, através de intermediários nas atividades de carpinteiros, marceneiros, aguadeiros e 

tropeiros. A atividade de tropeiros foi importante nessa intermediação e também no 

fortalecimento das comunidades livres. As tropas compostas de sujeitos livres circulavam na 

região pelas famosas feiras de gado, a exemplo de Santana dos Olhos D’água, atualmente Feira 

de Santana. A atividade do tropeiro favorecia a venda e compra dos produtos das/nas 

comunidades quilombolas camponeses, além de permitir um fluxo de informações, ligando 

fazendas, vilas e cidades.  

A intensificação do tropeirismo no sertão, aproximou-se de uma representação social do 

ex-escravo bandoleiro. Isto porque essa figura era composta por bandos de salteadores, 

identificados como ex-escravos rebeldes que viviam da venda de mercadorias roubadas nas 

fazendas e dos viajantes. Assim, temendo a união dos escravos rebeldes e os movimentos da 

população livre, as autoridades da época intensificavam a segurança policial, com medidas 

coercitivas junto às populações dos quilombos (SANTOS, Jucélia, 2008). 
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Essa face camponesa quilombola é trabalhada por Alcântara (2017), quando procura 

compreender a formação do campesinato no município de Irará, situando-o enquanto grupo 

predominantemente formado por ex-escravos que reorganizaram suas táticas de resistência no 

campo através das diferentes condições e formas de acesso à terra – posseiro, arrendatário, 

parceiro e ocupante, resultando nas formas camponesas atuais que se articulam por meio de 

complexas relações socioeconômicas, políticas e culturais. No entendimento dessa autora, o 

modo de vida desse camponês se expressa na agricultura tradicional, nas crenças e hábitos, no 

artesanato, na organização e divisão do trabalho na unidade camponesa. São características que 

configuram a riqueza cultural do município, denotando uma interação com a cultura popular 

sertaneja. 

Bastos (2011), em sua pesquisa de mestrado sobre reapropriação da cultura popular 

sertaneja, analisa as músicas do iraraense e tropicalista 51  Tom Zé, vendo nas mesmas a 

representação da vida rural de Irará, em uma mistura temática de religião, política e 

caracterização do homem nordestino.  As músicas revelam cotidianos da infância vivida por 

Tom Zé, em Irará, entre os anos de 1930 a 1950, num misto de passado e presente, mudanças, 

mas sobretudo, permanências. Neste estudo, é possível identificar a existência de um rural com 

marcas da cultura sertaneja se desenvolvendo por meio de relações de comunidade e de mando.  

Para esta autora, Tom Zé consegue juntar em suas músicas elementos do rural de Irará, 

uma pequena cidade da Bahia, com elementos urbanos de grandes cidades como Salvador e São 

Paulo, permitindo uma interpenetração entre o rural e o urbano. Fato que é inerente à formação 

socioespacial desse município, justificado pela confluência da cultura rural sertaneja e da 

cultura citadina do recôncavo. Desse modo, é possível constatar no estudo da referida autora, 

como a dimensão musical de Tom Zé revela a importância da cultura popular sertaneja e sua 

reapropriação na vida e na resistência das comunidades camponesas no município de Irará. O 

corpus sertanejo de Irará, presente nessas músicas, é colocado por Bastos (2011), ao afirmar: 

Assim, as raízes populares, oriundas do sertão iraraense, a formação erudita e 

teórica musical, a atividade política, o contato com as culturas de massa, são 

elementos presentes na sua música. Além disso, a relação entre rural e urbano, 
sertão e litoral, nordeste e sul são importantes referências nas suas 

composições (BASTOS, 2011, p. 78).  

 

Tom Zé (Antonio José Santana Martins), nascido em Irará, em 1936, é originário de 

família considerada “de posses”. Neto de Pompílio Santana, homem dotado de propriedades 

 
51Movimento musical brasileiro dos de 1960, que também atingiu esferas como as artes plásticas, poesia, 

cinema. 
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fundiárias, filho do comerciante Everton52 e de Dona Helena, e sobrinho do deputado comunista 

Fernando Santana, afirma não ter seguido a cultura do coronel, em virtude de sua família estar 

dividida entre comunistas – o inesperado que chega nesse lugar, católicos conservadores e um 

misto dessas duas tendências.  

Em entrevista com Cecília Luedemann, da Revista Caros Amigos, em fevereiro de 2011, 

Tom Zé diz que havia um tipo de cultura “moçarabe”53 em Irará da época dos seus avós, cujos 

indícios orientam para a existência de uma cultura herdada dos cristãos-novos (judeus e 

mouros). Essa cultura que chega ao Brasil nos idos da colonização, veio da influência dos 

judeus e dos mouros, sendo que estes últimos eram árabes mulçumanos. Os mesmos se 

refugiaram em Portugal, sobretudo quando em 1492 os reis espanhóis Fernando II de Aragão e 

Isabel I de Castela, publicaram um édito determinando a expulsão dos judeus que não haviam 

se submetido à conversão católica 54 . Assim, Tom Zé diz ter sido tocado por esse saber 

“moçarabe” quando criança, por meio dos ensinamentos das preceptoras babás. Neste sentido, 

ele afirma: 

Então, a empregada da minha casa era filha, neta, bisneta, tataraneta do povo 

que conviveu com os árabes e também se apaixonou pelos árabes. Então, ela, 

lá em casa, falava muita coisa de Provença sem sentir. Primeiro, não era 

aristotélica essa banca de preceptores babá, era no caso moçarabe. Por 
exemplo: “É um dia, é um dado, é um dedo, chapéu de dedo é dedal”. Olha 

que povo para brincar com as palavras! Isso, os poetas concretos, aqui, cem 

anos depois viram que era uma coisa Provençal e falaram que isso influenciou 
a poesia deles. Aí dá para fazer da palavra um jogo, uma bola (CAROS 

AMIGOS, 2011, p. 5).  

 

Sobre esse jeito particular de movimentar as palavras quase que como uma brincadeira, 

que remonta seu tempo de criança, Tom Zé diz que mais tarde, foi reelaborando esse 

entendimento através do escritor riograndese-do-norte, Câmara Cascudo, que o ensinou sobre 

os cantadores do Nordeste. Outro elemento da cultura popular sertaneja que o influenciou veio 

da experiência de trabalho na loja de seu pai, em Irará, quando interagia com as famílias que se 

deslocavam do campo para ir até o estabelecimento do seu pai, na cidade, realizar suas compras. 

Esse contato lhe permitiu “aprender a língua da roça”, fato que lhe proporcionou ampliar seu 

universo cultural, ético e estético. Assim, em suas músicas, procura anunciar elementos que 

traduzem a positividade do sertão do Nordeste e ao mesmo tempo satirizar as contradições da 

sociedade rural.  

 
52Seu pai, comerciante de Irará, tirou a “sorte grande” da loteria federal. 
53 Zamora, 2008. 
54Ragusa, 2012. 
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Assim, as músicas de Tom Zé, analisadas por Bastos (2011), anunciam elementos que 

traduzem a positividade do sertão do Nordeste. Contudo, ao satirizar as contradições da 

sociedade rural iraraense, forjadas sob a base de uma organização socioeconômica, marcada 

por relações sociais cotidianas, revelam pessoas, instituições e costumes políticos. Tal 

posicionamento, de certo modo, contribui para uma compreensão dos modos como se 

manifestam a espacialidade sertaneja nas formações quilombolas e camponesas em Irará, 

requerida na conformação entre os sujeitos, a cultura, as práticas políticas e as condições de 

sobrevivência. 

5.2.2 Organização socioeconômica 

 

A dimensão da organização socioeconômica do espaço rural do município de Irará, é 

tratada nos trabalhos de Souza (2006), Santos (2014), Casas (2015) e Vieira (2015). Os 

trabalhos de Souza (2006) e Casas (2015) analisam a estrutura socioprodutiva das propriedades 

na comunidade rural de Juazeiro, sendo que o primeiro trata dos sistemas produtivos nas 

propriedades rurais e o segundo discute as formas de organização e gestão das unidades 

produtivas. Já os trabalhos de Santos (2014) e Vieira (2015), estudam a organização das 

mulheres produtoras rurais, sua inserção em agrupamentos da economia popular solidária no 

espaço rural e as relações estabelecidas com as políticas públicas. Enquanto Santos (2014), 

analisa a auto-organização das beijuzeiras da Comunidade quilombola de Tapera Melão, Vieira 

(2015), centra-se mais na ação do estado, via política de compras do Programa Nacional de 

Alimentação escolar (PNAE), nos empreendimentos populares solidários de mulheres das 

comunidades de Candeal e Tapera Melão. 

O estudo realizado por Souza (2006), procurou traçar o perfil da agricultura familiar na 

comunidade rural de Juazeiro, em Irará (BA), por meio da metodologia da análise diagnóstica 

de sistemas agrários, considerando a relação entre sistemas produção, sociedade e sujeitos 

econômicos. Ele toma como ponto de partida as mudanças ocorridas no mundo rural com a 

entrada do modelo produtivista agrícola, decorrente da revolução verde, as quais afetaram as 

relações de trabalho e de produção do agricultor familiar, segregando o trabalhador do seu meio 

de produção: a terra. Isto faz surgir um agricultor de tempo parcial, distribuído entre o trabalho 

agrícola e as atividades não-agrícolas. Tais mudanças na feição do mundo rural, produzem a 

pluriatividade, categoria inserida no novo mundo rural, juntamente à existência da agricultura 

familiar, de caráter tradicional e com predomínio de trabalho em tempo parcial como estratégia 
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de sobrevivência do agricultor, sendo esta última a forma predominante no meio rural baiano 

(SOUZA, 2006). 

Quanto ao estudo na comunidade de Juazeiro, no município de Irará, Souza (2006), 

observa que agricultor dessa comunidade atende às características do agricultor familiar do 

semiárido nordestino. Constatou, com base nas análises das estratégias de sobrevivência desses 

pequenos agricultores, a existência de três sistemas agrícolas de produção: a) sistema agrícola 

com produtor familiar não pluriativo, detentor de unidade de processamento da produção – casa 

de farinha, presença de meeiros e renda agrícola total gerada na produção agrícola, b) sistema 

agrícola com produtor familiar pluriativo, processa a produção da mandioca em casa de farinha 

de terceiro e apresenta renda agrícola predominante e c) sistema agrícola com produtor familiar 

pluriativo, é funcionário público e tem renda monetária superior a renda agrícola.  

Com as análises dos sistemas de produção, na comunidade do Juazeiro, o autor 

identificou um predomínio de trabalho agrícola familiar, cuja renda encontra-se em baixo nível. 

Foi notado pequena integração e diversificação dos sistemas de produção, acentuado nível de 

desintegração entre os subsistemas – com risco de perda da colheita e aumento da degradação 

ambiental. Outro fator preponderante ao sistema de produção e insuficiente para atender a 

demanda local, é a água. Essas fragilidades do sistema produtivo local, leva o produtor a atingir 

um quadro de pobreza, inibindo o desenvolvimento rural da comunidade e reforçando a busca 

de outras estratégias de sobrevivência no trabalho não-agrícola na própria comunidade e na 

emigração de parte da família. 

Sendo assim, Souza (2006), conclui que a possibilidade concreta de gerar uma 

expectativa de desenvolvimento para a comunidade rural do Juazeiro, considerando o sistema 

agrário, se encontra na integração do sistema de produção através do uso do subsistema quintal 

como novo agente integralizador dos subsistemas existentes, uma vez que este apresentou na 

pesquisa, maior produtividade em relação à área e os melhores resultados em termos da renda 

produzida. Como a exemplo se teria o quintal articulando a produção da lavoura, da criação de 

pequenos animais, da horta, entre outros. Contudo, soma-se a este mais um desafio, também 

complexo, que se encontra na necessidade destes agricultores acionarem as políticas públicas, 

com vistas à melhoria da comunidade como um todo, a partir do fomento ao subsistema quintal.   

O referido autor não aponta para esse aspecto, mas suas proposições possibilitam 

problematizar o papel da associação rural no desenvolvimento comunitário. Assim, fica 

evidenciado nas entrelinhas das questões levantadas pelo referido autor, a importância da 

associação rural enquanto um instrumento político de organização da comunidade rural, que 

dentre outras tarefas, tem a função de articular e integrar a população da comunidade, no sentido 
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de que possa levantar seus problemas e construir pautas de desmandas locais, visando a 

melhoria da vida.  

Em estudo sobre a organização e as práticas de gestão dos mandiocultores, realizado por 

Casas (2015), também na comunidade rural do Juazeiro, no município de Irará, foi identificado 

o predomínio de trabalho agrícola familiar. A autora analisou doze unidades familiares 

possuidoras de casas de farinha, cujos pequenos proprietários agrícolas produzem farinha de 

mandioca em maior quantidade, além de produzir milho, feijão, e em alguns casos, amendoim, 

laranja, melancia e abóbora. Esses agricultores vivem em propriedades apresentando as 

seguintes áreas: 10 tarefas (33% dos agricultores), 30 tarefas (16% dos agricultores), entre 31 

a 50 tarefas (25% dos agricultores) e 51 tarefas (25% dos agricultores). A sua produção semanal 

de farinha de mandioca, apresenta a seguinte variação: 50% dos agricultores estão entre os que 

produzem até 5 sacas, 30% desses agricultores produzem entre 6 a 10 sacas e 17% produzem 

acima de 100 sacas.  

 Dentre os proprietários colaboradores da pesquisa, havia quatro mulheres com idade 

entre 46 a 70 anos e oito homens com idade entre 32 a 70 anos. Estes formam uma população 

adulta e não apresentam “grandes perspectivas de sucessores na produção agrícola familiar, já 

que fica evidente na pesquisa que a maioria dos entrevistados prefere que seus filhos estudem 

e busquem outros empregos que não seja ‘o trabalho na roça’” (CASAS, 2015, p. 57). Na 

comunidade do Juazeiro, o trabalho agrícola é predominantemente familiar, apresentando maior 

recorrência entre homens, pois as mulheres, especialmente as mais jovens, têm migrado devido 

à oportunidade do trabalho doméstico, com registro empregatício nos grandes centros urbanos. 

Essa tendência para a migração de mulheres pode estar relacionada a fatores como as 

condições de trabalho no campo, baixos ganhos de renda ofertado às mulheres, à questão de 

gênero onde na relação social familiar, a mulher é colocada em lugar inferior. Desse modo, há 

indícios de que a migração do campo para a cidade, é projeto que de alguma maneira tem 

norteado o horizonte das famílias camponesas. 

Nesta direção, Casas (2015) constatou em seu estudo, dado referente à relação entre o 

trabalho agrícola nas unidades familiares e a construção de projetos para a concretização do 

trabalho na cidade. Neste sentido, os agricultores afirmam que apesar de apresentarem 

resultados positivos quanto à realização do trabalho agrícola, especialmente com a produção da 

farinha de mandioca, base de renda que permitiu a manutenção da família no campo, incentivam 

seus filhos ao estudo escolar como porta de entrada do trabalho na cidade. Esse posicionamento 

dos mandiocultores da comunidade rural do Juazeiro, pode estar associado tanto à renda 

produzida pela produção agrícola, uma vez que não há um planejamento acerca da produção e 
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do seu rendimento total, quanto à existência de um pensamento que desvaloriza o trabalho 

desses agricultores, conforme trecho citado:  

[...] os agricultores aqui pesquisados preferem que seus descendentes 
trabalhem em outro espaço que não seja a unidade familiar de produção (o 

campo) e que conquistem outros trabalhos que não estejam vinculados ao 

trabalho rural. É valido ressaltar que não se trata de negar que essas atividades 
promoveram e promovem o sustento das famílias pesquisadas, no entanto a 

visão predominante de que um emprego na cidade significa sucesso e 

progresso, visto pelos entrevistados como condição de vida superior que a do 
campo, faz com que eles continuem estimulando o êxodo rural e valorizando 

a glamourização da vida na cidade (CASAS, 2015, p. 58). 
 

Na perspectiva da autora, o discurso da segurança econômica e da estabilidade, 

assegurados pela vida na cidade, vista como um futuro promissor, reafirma a dinâmica do êxodo 

rural. Assim, boa parte da população jovem, se deslumbra e projeta a vida pela possibilidade 

do trabalho na cidade. Fato que encontra justificativa nas dificuldades encontradas para a 

reprodução socioeconômica das unidades produtivas e no acesso à escolaridade com viés 

urbano. Quanto ao público que tem emigrado da comunidade, as mulheres jovens formam o 

principal estrato social. “E com isso, as moças adquirem um maior grau de escolaridade em 

relação aos rapazes, sendo preparadas desde cedo pela família para a vida e o matrimônio 

urbanos” (CASAS, 2015, p. 59).  

Os dados da pesquisa informaram haver uma tradição familiar agrícola no trabalho com 

a mandioca e a produção de farinha na comunidade de Juazeiro. Esse dado está relacionado ao 

fato de que nas unidades produtivas dessa comunidade rural, de acordo com Casas (2015, p. 

94), “a gestão das casas de farinha é feita de forma intuitiva e baseada nos costumes tradicionais 

da atividade exercida pelas gerações anteriores”. Contudo, os agricultores destacaram que vem 

enfrentando dificuldades com esse trabalho, sobretudo devido a um ciclo de estiagens iniciado 

a partir do ano de 2011, estendendo-se para 2012 e 2013, fator que também motivou parte da 

população a sair da comunidade à procura de outro trabalho, tendo como destino, a cidade. 

 
Uma variável que colaborou para afetar a produtividade dos agricultores foi a 

alteração do regime de chuvas na região do locus da pesquisa, que ocasionou 
um longo período de estiagem comprometendo a permanência da atividade da 

mandiocultura. Com essa realidade, diminui-se a potencialidade produtiva 

daqueles mandiocultores e a falta de farinha abriu espaço para entrada de 
concorrentes sulistas. Daí torna-se maior a necessidade de se intensificar as 

perspectivas de compreensão do processo estratégico e posicionamento 

competitivo das unidades produtivas de farinha (CASAS, 2015, p. 101). 

 

Outros aspectos que caracterizam a organização e práticas de gestão das unidades 

produtivas de beneficiamento de mandioca, na comunidade de Juazeiro, de maneira a limitar o 
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desenvolvimento agrícola local, também foram apontados. Foram eles:  fragilidade do processo 

produtivo dos agricultores, baixa capacidade organizativa coletiva e ênfase no trabalho 

individual na produção da unidade agrícola, o que leva a uma atuação isolada e sem 

planejamento da produção e venda direta da produção aos atravessadores, que realiza a compra 

por preços baixos. 

Apesar das mudanças ocorridas no campo brasileiro, terem afetado sobremaneira as 

formações agrícolas camponesas por todo o país, a autora revela em seu trabalho a existência 

de uma organização agrícola comunitária, de base familiar e tradicional, resistindo a essas 

imposições externas e cuja resposta vem da prática histórica e cultural dos mandiocultores da 

comunidade rural de Juazeiro. No entanto, identifica a necessidade desses agricultores se 

fortalecerem no âmbito organizativo social, econômico e ambiental.  

Um caminho apontado vai em direção às iniciativas de auto-organização dos 

agricultores, fomentando ações de cooperação e planejamento coletivo, no sentido de fomentar 

a pedagogia do campo e assegurar maior representatividade junto ao poder público e às 

entidades de classe. O outro, refere-se às reivindicações por políticas públicas, que segundo 

Casas (2015) deverão voltar-se à: 

[...] assistência técnica e extensão rural, fortalecidas por um processo cíclico 

e com amplo acesso de capacitação, priorizando o desenvolvimento de 
matrizes genéticas de maniva de alta qualidade, que associadas ao cultivo 

adequado, potencializarão a produtividade da lavoura em uma mesma área, 

refletindo diretamente na quantidade e qualidade do produto final por meio de 
manejos adequados (CASAS, 2015, p. 94). 
 

No entanto, a autora também chama atenção para o fato de que a preocupação com a 

melhoria da produção da mandioca, não caia em uma prática monocultora, pois destaca a 

importância da integração e diversificação da produção rural. O que é possível através do 

plantio de diversas culturas que já se encontram nas práticas agrícolas da comunidade e da 

criação integrada de diferentes animais, visando a ciclagem de nutrientes e a sustentabilidade 

do sistema produtivo. 

A construção desse processo de trabalho organizativo comunitário dos pequenos 

agricultores de Juazeiro, poderá, segundo a autora, desdobrar-se para outra frente de luta, qual 

seja a articulação com instituições de pesquisa na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

aventando a possibilidade de que esses produtores possam ir construindo no território do 

município, as condições para conquistarem a indicação geográfica da Farinha de Irará. Isto se 
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justifica, conforme apontado por Alcântara (2017), a produção de mandioca 55  e dos seus 

derivados, como atividade predominante no trabalho dos pequenos agricultores do município 

de Irará, associada ao cultivo de outros gêneros alimentícios, a exemplo do milho, feijão, aipim, 

batata doce, entre outros, se traduz em reservatório de uma cultura camponesa de matriz 

quilombola, em Irará. Uma cultura originária dos encontros entre escravos e ex-escravos negros 

e indígenas ao longo do processo de formação e evolução territorial (SANTOS, Jucélia, 2008; 

SANTOS, Janeide, 2008).  

Sendo assim, ao discutir a dimensão socioprodutiva da comunidade rural do Juazeiro, 

ficam evidenciadas algumas fragilidades dos agricultores, envolvendo os aspectos econômico, 

ambiental e social. Neste sentido, a busca de soluções que primam pela melhoria da vida da 

comunidade, perpassa especialmente, pela necessidade de fortalecimento da auto-organização 

comunitária desses agricultores. A associação comunitária rural é uma das formas dos 

agricultores se auto organizarem, para coletivamente gerir e produzir ações fincadas no 

território da comunidade. É apontando nesta direção da auto-organização comunitária, de base 

territorial que Santos (2014), realizou estudo sobre a auto-organização da comunidade 

quilombola da Tapera Melão, no município de Irará, analisando os desafios enfrentados pelo 

grupo das mulheres beijuzeiras, em seu processo de formação e inserção na rede de economia 

solidária. 

 Para Santos (2014), a auto-organização associativa comunitária rural exerce um papel 

estratégico na comunidade, realizando tarefa de fomento à organização dos trabalhadores, assim 

como de poder representá-la em diferentes instâncias de governos, em instituições privadas e 

nas discussões dos problemas locais para proposição de políticas públicas.  Sendo assim, as 

diferentes dimensões da vida, que envolvem o trabalho da associação rural, vão sendo 

articuladas no sentido de fortalecer a própria auto-organização a partir das relações que vão 

sendo tecidas em seu interior. 

De acordo com os relatos dos moradores a Tapera durante os 14 anos de 

existência da associação teve a sua realidade modificada significativamente e 

o que a princípio era visto com desconfiança foi se tornando algo que agrega 
os moradores e serve de exemplo para outras comunidades (SANTOS, 2014, 

p. 40). 

 

 
55A mandioca está presente como símbolo no Brasão de Armas do município de Irará, na base do escudo e do lado 

esquerdo, representando sua importância agrícola produtiva. Outros produtos que exercem ou exerceram destaque 

na agropecuária local também fazem parte do Brasão: os ramos de fumo, no vértice do triângulo e à direita a cabeça 

de touro de prata, representando a pecuária. Também está representado no Brasil as insígnias: Coroa mural com 

quatro torres de prata, de domínio do município. No escudo, um triângulo invertido em campo azul (cor da Santa 

Padroeira do município, Nossa Senhora da Purificação), a coroa e as doze estrelas são símbolos heráldicos da 

padroeira (PMI, 1988, p. 18).   
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Ao longo do seu processo de formação, a Associação dos Produtores Rurais da 

Comunidade Quilombola da Tapera Melão, mesmo diante dos limites em colocar em prática 

uma sistemática de trabalho, procurou debater e identificar alternativas para vários problemas 

da comunidade. Como exemplo dos assuntos discutidos nessa associação estão: a precariedade 

no abastecimento de água, a falta de opções de geração de trabalho e renda para os moradores, 

em especial mulheres e jovens, a necessidade de incentivo à prática de esportes, e o 

fortalecimento da cultura local. Em tempos atuais, um dos assuntos que ocupa lugar central nos 

debates da Associação é o processo de titulação e demarcação das terras do território 

quilombola de Tapera Melão, realizado pelo INCRA (SANTOS, 2014). 

No entendimento de Santos (2014), a experiência do Grupo de Economia Solidária 

Beijuzeiras da Tapera, é considerada um desdobramento dessa Associação, caracterizando-se 

como um embrião para outras iniciativas de economia solidária na comunidade. O grupo é 

formado por dezenove mulheres, com idade variando entre 20 a 65 anos, que pelo trabalho 

realizado melhoram a renda da família e a inserção econômica e associativa na comunidade, 

beneficiando a mandioca para produzir uma variedade de beijus, bolos e bolachinhas. Estes 

produtos são comercializados na feira livre do município de Irará, em eventos locais e regionais 

e estão vinculadas aos programas governamentais – Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). E assim procuram romper com o 

círculo vicioso de ação dos atravessadores.  

Vale salientar que assim como o grupo de Beijuzeiras da Tapera, os grupos da 
comunidade da Sucupira e do Candeal nasceram a partir das discussões dentro 

das suas respectivas associações comunitárias como forma de responder ao 

problema da falta de geração de renda para as mulheres rurais. Estes também 

não são grupos formalizados e utilizam o CNPJ da associação. Apesar dessas 
aproximações, são 3 grupos que atuam de forma isolada e que até o momento 

não conseguiram promover nenhum tipo de articulação entre si (SANTOS, 

2014, p. 77). 
 

Essa pesquisa identificou avanços quanto ao processo auto organizativo da comunidade 

de Tapera, reconhecendo no grupo de Beijuzeiras, possibilidades ao entrelaçamento das práticas 

da economia solidária com as sociabilidades quilombolas inerentes a esta comunidade. No 

entanto, constatou os limites da comunidade quanto à construção do seu desenvolvimento 

sustentável e solidário, situação que está atrelada à forte dependência de agentes externos à 

comunidade. Sendo assim, identificou a necessidade de capacitações para que os jovens possam 

assumir o papel de elaboradores e gestores dos projetos locais, de onde podem ser contatadas 

incubadoras universitárias e organizações sociais para desenvolver este trabalho. Essas 

iniciativas poderão possibilitar à Associação da Tapera Melão uma instrumentalização no 
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sentido de construir redes com outras associações, na perspectiva de intercambiar 

conhecimentos, experiências, fortalecendo-se mutuamente. 

Outra contribuição ao trabalho de auto-gestão das mulheres agricultoras familiares de 

Irará, vem do estudo de Vieira (2015), quando se propõe a analisar a ação do Estado via política 

de compras do PNAE, em dois empreendimentos da economia popular solidária, Tapera Melão 

e Candeal, no município de Irará, considerando a viabilidade e sustentabilidade destes 

empreendimentos. O empreendimento associativo da Tapera Melão está vinculado à 

Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Quilombola da Tapera Melão e o do 

Candeal, vincula-se à Associação Rural Comunitária de Candeal, Sobrado e Fazendinha. 

Portanto, esses dois grupos produtivos não são formatizados e mantém relação direta com as 

associações das quais fazem parte. Sua unidade de produção está localizada em área cedida pela 

Associação e também usam o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Associação 

quando necessitam concorrer a algum edital do governo ou para apresentar projeto de venda ao 

PAA. 

Quanto aos empreendimentos associativos estudados por Vieira (2015), ela identifica 

que em Candeal foi criado em 2003, sob a orientação e apoio da Comissão Ecumênica dos 

Direitos da Terra (CEDITER) e Tapera, foi instituído entre os anos 2009-2010, a convite da 

Prefeitura Municipal de Irará. No momento da pesquisa, estes grupos possuíam, 

respectivamente, dez participantes agricultoras mulheres e vinte participantes agricultores, 

sendo dezoito mulheres e dois homens. Na pesquisa há dados apenas das idades dos 

participantes do grupo Tapera, que varia entre 25 a 65 anos. A relação de vizinhança foi 

característica comum aos dois grupos, muito embora o parentesco apareça mais no grupo 

Tapera. 

Os dois grupos produzem derivados da mandioca como beijus secos e molhados, 

recheados, bolachinhas de goma e outros produtos existentes em sua propriedade, a exemplo 

de polpa de frutas, etc. O grupo Candeal, destaca-se pela produção da bolachinha de goma. Em 

termos da tradição quanto à elaboração dos produtos, o grupo Tapera se destaca, pois na 

comunidade quilombola de Tapera Melão, conforme Vieira, “há a tradição da produção de 

beiju, reunindo, como revelou uma das produtoras, a maior quantidade de beijuzeiras de Irará” 

(VIEIRA, 2015, p. 97). 

Vieira (2015), destaca a problemática da terra em Irará, quadro em que estão inseridas 

as comunidades onde estão situados estes dois grupos associativos. Ela se apoia em dados do 

Censo Agropecuário do IBGE 2006 e também em entrevistas com representantes de entidades 

ligada à pequena agricultura no município de Irará, cujas informações revelam a existência de 



174 
 

uma estrutura agrária desigual, em que a maioria dos pequenos agricultores sofre pela ausência 

de terra para desenvolver sua produção.  

Sobre este fato, os agricultores encontram explicação no processo da divisão da terra 

pela herança, aspecto que já vem se dando há mais de quatro gerações. Outro aspecto que para 

Vieira (2015) também justifica esta concentração encontra-se na pesquisa de Janeide Santos 

(2008), quando identificou em pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Irará, a existência de propriedades descontínuas, de até 100 hectares, com registros 

individuais, referente a um único dono. 

Ao analisar a ação do Estado na política de compras do PNAE no município de Irará, 

Vieira (2015) afirma que o ano de 2009 representou um marco de mudança para o PNAE, 

principalmente com a aprovação da Lei 11.947/2009, que ao tratar do atendimento da 

alimentação escolar, dispõe sobre pontos relevantes do Programa e estabelece diretrizes e modo 

de implementação. Esta Lei, em seu artigo 1456, possibilita que no mínimo 30% (trinta por 

cento) dos recursos repassados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

para o PNAE, seja destinado à aquisição direta de produtos da agricultura familiar ou por meio 

de seus empreendimentos associativos. 

No município de Irará, a implantação da política de compras do PNAE, ocorreu desde 

a Medida Provisória 455, de janeiro de 2009, embrião para a formulação do texto da Lei 11.947 

de junho de 2009. Neste caso, houve uma articulação nas escalas nacional, estadual e municipal 

para a operacionalização da Política.  

Assim, segundo Vieira (2015), ao passo que representantes dos movimentos sociais 

ligados à agricultura familiar, representantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA) e gestores discutiam, na escala nacional, os parâmetros e diretrizes operacionais da 

política pública do PNAE, via aprovação dessa Lei, o governo municipal de Irará, eleito em 

2008, juntamente com organizações sociais locais, também acompanhavam esse processo e iam 

dando os primeiros passos para a viabilização da compra da agricultura familiar. Isto fez com 

que Irará fosse o primeiro município da Bahia a realizar a compra da agricultura familiar, 

atingindo patamar de mais que 30% nos primeiros dois anos da gestão. O excerto abaixo, 

demonstra o processo inicial de articulação da Política na escala do município: 

 

 
56Artigo 14: Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta 

por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009). 
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Assim, em Irará, a mobilização da Prefeitura para a aquisição dos produtos da 

agricultura familiar e/ou de seus empreendimentos acontece já no início do 
mandato do novo prefeito. São realizadas reuniões com os próprios 

agricultores em suas comunidades, das quais participavam o secretário de 

agricultura e outros sujeitos chave que tinham boa inserção nas pequenas 

localidades e mediavam o diálogo entre agricultores familiares e o poder 
público (VIEIRA, 2015, p. 103). 
 

Para Vieira (2015), houve avanços da gestão municipal de Irará, na implementação da 

Política do PNAE, especialmente pelo seu protagonismo na operacionalização das condições 

para a realização da compra junto aos agricultores familiares e posteriormente por meio da 

mediação da Cooperativa dos Produtores Rurais de Irará LTDA (COOPRIL). Do mesmo modo, 

também destaca melhorias junto aos grupos associativos, pois antes dessa Política a produção 

era individual e a venda se limitava à feira livre da cidade, realizada aos sábados. 

Posteriormente, a produção toma um caráter mais coletivo e ocorre uma ampliação dos espaços 

de venda dos produtos, ganhando regularidade com o mercado institucional. 

Foi a possibilidade de ampliar os ganhos e obter regularidade de venda o que 

mais motivou as participantes a se associarem para produzir, como demonstra 

Flora (liderança, 33 anos, Ensino Médio): Trabalhava com beiju, mas não 
trabalhava em empreendimento, não trabalhava junto. Foi a partir do PNAE 

que a gente começou a se reunir pra produzir junto. E ela ainda continua: [...] 

porque antes a gente não tinha para onde escoar (VIEIRA, 2015, p. 108). 
 

Mesmo considerando o êxito alcançado no desenvolvimento da Política, alguns pontos 

nefrálgicos também foram revelados neste processo de implantação da mesma. Um primeiro 

refere-se às condições de operacionalização ligadas ao governo municipal, referente a um certo 

desconhecimento da Lei pelos agentes operadores, fato que compromete a tramitação das 

compras junto aos pequenos agricultores e aos empreendimentos solidários, pouca 

transparência da gestão pública na execução da Lei e logística de recepção e distribuição dos 

alimentos, insuficiente. Quanto às condições operacionais dos empreendimentos solidários, 

haviam fragilidades técnicas de gestão da produção, dificuldades em resolver conflitos internos 

ligados à gestão financeira, às relações de gênero assimétricas, além das dificuldades de 

adequação das estruturas para atender às exigências sanitárias. 

Sendo assim, no tocante à implantação da Política de compras do PNAE, nos 

empreendimentos da economia popular solidária, em Tapera e Candeal, no município de Irará, 

a referida autora deixa transparecer o papel do Estado enquanto agente que de certa forma 

motiva a reprodução social da família camponesa, na medida que cria condições mínimas para 

a inserção da produção camponesa no mercado institucional. Nesta direção, constata a 

importância da política para o desenvolvimento da atividade econômica desses 
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empreendimentos, sobretudo devido às dificuldades enfrentadas na comercialização e na falta 

de uma cultura auto-gestionária. 

Deste modo, as contribuições apresentadas nos trabalhos que versam sobre a realidade 

do município de Irará, no âmbito da organização socioeconômica, recorre ao espaço rural. 

Trata, assim, das estratégias de sobrevivência acionadas pelas famílias dos pequenos 

agricultores de diferentes comunidades rurais para manter-se no campo. O que denota diferentes 

tentativas de construção de mecanismos promotores do seu próprio desenvolvimento, 

exprimindo aspectos inerentes à formação das comunidades, dos próprios grupos associativos 

e aos percalços e enfrentamentos cotidianos inseridos no processo da produção da vida.  

Esse contexto nos coloca a interpelar acerca dos desafios enfrentados pelos jovens do 

campo na particularidade das comunidades rurais do município de Irará. Tal posicionamento se 

justifica sobretudo porque nota-se que estes jovens pouco aparecem quando está em questão os 

processos conformadores do cenário agrário desse município, fato que traz à tona a ideia de que 

eles se encontram invisibilizados no processo de produção desse espaço rural. E como essa 

produção responde ao imperativo da produção do espaço no conjunto das relações sociais que 

permeiam a sociedade, moldada pelo modo de produção vigente, essa invisibilidade que afeta 

os jovens do campo, quando se olha do conjunto da classe trabalhadora, ela também alcança os 

jovens da cidade, as crianças, as mulheres, os idosos e outras minorias sociais alijadas do direito 

a uma vida com dignidade tanto em seu território de origem quanto em outros que possam estar. 

5.2.3 Prática política e participação popular 

 

A discussão sobre prática política e participação popular em Irará, foi identificada, 

especialmente nos trabalhos de Oliveira (2004), Santos (2007), Junquilho (2007), Fontes (2011) 

e Dantas (2014). Nestes trabalhos, o município é tratado no âmbito das relações de poder que 

permeiam as relações sócio-políticas, especialmente no espaço rural. Assim, três eixos se 

destacam nestes trabalhos: participação popular, prática política e poder. 

Considerando a dimensão da prática política, nota-se que ela pode ser entendida no 

âmbito da luta revolucionária, e é assim que a mesma se revela na pesquisa de Santos (2007), 

ao tratar da prática política da juventude de Irará nos anos de 1930, tomando como referência a 

militância política e cultural do iraraense comunista Aristeu Nogueira. Esta pesquisa chama 

atenção para o papel da juventude na vida política, cultural e na inserção nas lutas 

revolucionárias. Assim, para compreender a influência desse militante, no trabalho político e 
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cultural de organização socioespacial da cidade e do campo no município de Irará, faz-se 

necessário traçar um breve panorama da sua trajetória de vida.  

Aristeu Nogueira Campos, nasceu em Irará, 21 de janeiro de 1915. Era filho de Elpídio 

Nogueira de Campos e Tereza de Jesus Nogueira. Sua casa, desde o nascimento, foi o Sobrado 

da família Nogueira, construído por Pedro Nogueira Portela57, seu avô paterno, falecido em 

1897. Foi nesse local que funcionou a Casa da Cultura de Irará e, atualmente, funciona a 

Biblioteca Municipal Elpídio Nogueira de Campos e a Secretaria Municipal de Cultura.  

Contrastando com um cenário de extrema pobreza que marcava grande parte da 

população da região de Irará, a família de Aristeu Nogueira era considerada muito rica, 

sobretudo por causa da sua condição de proprietária de terras. Junto a essa condição fundiária, 

a referida família também adentrava sua dominância sobre outros setores da economia local, a 

exemplo de possuir comércio de secos, molhados e padaria e um alambique.  Essa relação de 

dominância vinda do controle da propriedade privada da terra, no campo e dos serviços, na 

cidade, neste município, assegurava à família de Aristeu Nogueira, deter grande poder político 

local e estabelecer fortes ligações às representações do poder político na capital do Estado.  

Quando Aristeu nasceu, seu pai já era uma liderança política em Irará. Elpidio 
tinha o título de Coronel da Guarda Nacional e havia sido prefeito do 

município em 1911, governando por poucos dias e renunciando em 

decorrência das consequências políticas geradas pelo episódio do bombardeio 

de Salvador. Depois voltou ao Paço Municipal como prefeito eleito em 1924, 
governando até 1928; como intendente interino em 1930, até outubro deste 

mesmo ano; e outra vez nomeado em 1938, ficando até abril de 1941, quando 

completou a idade limite. Além de dirigente maior do município, Elpídio 
Nogueira também exerceu as funções de delegado de polícia, suplente de juiz 

municipal, delegado escolar e presidente do Conselho Legislativo (SANTOS, 

2007). 
 

Segundo Santos (2007), Aristeu fez o curso primário na Escola Maria Inês Nogueira 

Genê58 , em Irará, entre os anos 1923 a 1928, onde foi colega de Fernando Sant’Anna e 

vivenciou as diversas dinâmicas que permeavam a cidade e o campo, inicialmente na escala 

local e depois no âmbito estadual e nacional. Após a conclusão desse curso, começou a 

organizar encontros na cidade, que na época era muito pequena, possuindo apenas quatro ou 

 
57 Primeiro Intendente do Município de Irará, 1890 a 1893 (PMI, 1988, p. 33). 
58Segundo informações prestadas pela professora Miriam Benevides, no ao de 2018, Maria Inês de Campos Genê, 

era irmã de Aristeu Nogueira Campos por parte de pai, sendo a primeira professora pública estadual do município 

de Irará, além de ser a primeira mulher professora a ministrar aulas para o sexo feminino neste município. Ela foi 

a primeira filha de Elpídio Nogueira com Odorica Cirilina Bacelar, que era filha de ex escravo e, devido a isto, 

Elpídio não se casou com ela, porém cuidou de Maria Inês até a adolescência. Odorica fugiu com a filha para 

Salvador, retornando para Irará quando a mesma estava cursando o magistério elementar. Foi aí que Elpídio criou 

para ela a primeira cadeira de educação pública estadual, localizada em uma casa na Fazenda Mangabeira, hoje, 

Rua da Mangabeira. 
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cinco ruas e duas praças. A feira livre realizada aos sábados, na cidade, possibilitava à 

população da cidade e do campo do município de Irará, estabelecer uma dinâmica comercial 

com os seus ex-distritos, emancipados na década de 1960, Água Fria, Ouriçangas, Pedrão, 

Quaresma (atual Santanópolis), com o distrito de Bento Simões e os municípios de Feira de 

Santana e Alagoinhas.  

No que tange ao processo de emancipação política dos antigos distritos pertencentes ao 

espaço territorial do município de Irará, o que os colocou também na condição de município, o 

iraraense que reside em Fortaleza desde 1983, Juraci de Oliveira Paixão, no livro “Janelas 

Abertas” (2006), afirma ter havido um “fatiamento” das terras do município de Irará.  Esse 

processo provocou forte estremecimento às estruturas políticas locais. Ao que parece, não 

houve questionamentos da parte das populações desintegradas do território do município de 

Irará. Assim, a parte insatisfeita – os detentores do poder político local, logo tratou de resolver 

a situação, que foi ajustada a título da manutenção dos seus privilégios e cujos alinhavos se 

deram à revelia do povo. Assim, explica Paixão: 

1962. Ano difícil para Irará: a elevação à categoria de município dos Distritos 

de Água Fria, Ouriçangas, Pedrão e Santanópolis reduziu a área de nossa terra 

à Sede mais Bento Simões e Caroba. O choque político, contudo, foi bem mais 

abrangente do que o trauma da redução territorial: o surgimento de novas 
lideranças políticas nos municípios recém-criados fez minguar o cacife dos 

coronéis locais, os quais, por décadas a fio, vinham pintando e bordando às 

custas do voto-de-cabresto do nosso povo [...] Pode-se até afirmar, num 
arroubo de compreensão, que tais ações foram justas por se tratar da defesa 

dos torrões natais, mas o resultado desse processo foi que nosso município se 

esfacelou enquanto que o donos  do poder apenas fatiaram o bolo entre si. 

Uma mãe pobre pariu quatro pobres filhos e continuou pobre como Jó 
(PAIXÃO, 2006, p. 78).  
 

Continuando o desenrolar de sua trajetória, em 1929, Aristeu Nogueira segue para 

Salvador, onde faz o curso secundário no Colégio Ipiranga até 1934, ingressando em 1935 no 

curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, hoje Faculdade de Direito da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Neste contexto, vivencia já no movimento estudantil, 

uma série de experiências comunistas, nas quais se alia como militante e partidário, desde 1938 

com a criação do Estado Novo da Ditadura Vargas. Também vive as agruras das experiências 

anti-comunistas, marcadas por fortes repressões, prisões e vidas interrompidas. 

A essa altura, já formado em Direito, a participação do jovem Aristeu, alcançava a 

atenção dos contrarrevolucionários. Em gráfica montada em sociedade com João Falcão, 

denominada Gráfica Modelo, prestava serviços ao público e imprimia materiais partidários, 

chegando inclusive a fazer impressão da Revista Seiva, cujos conteúdos ideológicos assumiam 

posições contra o fascismo e o imperialismo.  
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A elaboração dessa revista, por jovens comunistas em Salvador, motiva a pesquisa de 

Fontes (2011). Ele analisou a intelectualidade, juventude e militância, de jovens baianos, nos 

anos de 1930, a partir do processo de organização da revista SEIVA, publicada em Salvador 

entre 1938-1942. Um desses jovens foi Aristeu Nogueira. No estudo Fontes (2011) discute a 

condição de jovens intelectuais tornarem-se comunistas, que viveram múltiplas sociabilidades 

na cidade de Salvador, desde relações cotidianas a relações políticas e intelectuais. Analisa a 

importância da organização da revista Seiva na formação e consolidação da militância 

comunista dessa juventude, pois a partir de experiências dessa natureza foram se apropriando 

do ideário marxista, o que possibilitou a formação de quadros importantes como ideólogos no 

Partido Comunista do Brasil (PCB) e em organizações da esquerda brasileira.  

É em fuga às represálias anticomunistas que Aristeu retorna para Irará, em 1940, para 

trabalhar como delegado censitário, através de indicação de seu pai. Atividade que durou seis 

meses e foi avaliada positivamente no IBGE. Havia forte pressão para prender Aristeu e levá-

lo para a Ilha de Fernando de Noronha. Mas, por uma articulação de seu pai Elpídio Nogueira, 

junto ao interventor Federal na Bahia Landulfo Alves, ele ficou preso por cerca de 30 dias na 

Guarda Civil, juntamente com Diógenes de Arruda Câmara. 

Ao ser libertado, retorna a Irará para ocupar definitivamente a Delegacia Censitária. 

Nesse movimento de recepção de militantes comunistas como Aristeu Nogueira, Irará vai se 

revelando também com estas características. É o que se identifica em Risério (2002), ao relatar 

uma passagem de entrevista com Fernando Santana no contexto da repressão estado novista na 

Bahia nos idos de 1937-1938, com firmes punições arrebatando os comunistas. Fernando 

Santana diz que fugiu com alguns estudantes cariocas que estavam em Salvador, chegando em 

Irará na madrugada, e os instalando em uma casa vazia, propriedade da família. No dia seguinte 

pediu ajuda a um companheiro que se prontificou em ajudá-lo na alimentação dos jovens, que 

logo partiram em retirada com destino a Pirapora (MG). Nas palavras de Fernando Santana, 

“sempre havia um comuna de plantão em Irará” (RISÉRIO, 2002, p. 119). 

Este aspecto referente à natureza do pensamento da esquerda brasileira presente nas 

relações sociais do município de Irará, vai marcar mais fortemente estas relações desde a década 

de 1930 e se estendendo com semelhante intensidade até a década de 1970. Marcas desse 

pensamento se revelam em passagens do livro “Janelas Abertas” de Juracy de Oliveira Paixão 

(2006), que afirma também ter vivenciado a experiência comunista em Irará, fato que lhe rendeu 

saída apressada desse município, deixando filhos e esposa, para viver por um tempo na Rússia, 

lugar de onde também construiu aprendizados.  Sobre esse caráter adverso ao trivial, que 
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pairava no pensamento de parte da população da cidade e do campo no município de Irará na 

década de 1950-1960, relata Juracy no livro “Janelas Abertas”: 

Nos anos de 50/60 foi considerada a Moscouzinha da Bahia, devido ao 
elevado número de comunistas iraraenses em relação à pequena população 

local. E eram comunistas famosos, como Aristeu Nogueira, Raul Cruz, 

Fernando Santana, Tertuliano Teixeira, dentre tantos outros que agitavam a 
cena revolucionária da Bahia de então, dispostos a darem suas vidas para 

mudar o mundo (PAIXÃO, 2006, p. 91).  
 

Em carta escrita por sua irmã Jandira para Juracy Paixão, no ano de 2014, quando o 

Brasil retoma a memória dos cinquenta anos da ditadura militar, ela relembra com detalhes as 

difíceis e conturbadas experiências que vivenciaram na cidade de Irará, local onde moravam 

com sua família, na década de 1960. Ela recupera da memória, fatos vivenciados na cidade de 

Irará, em 1964, especialmente com a instalação da ditadura e a chegada das sanções àqueles 

que eram considerados subversivos. Nessa carta, escreve Jandira: 

Querido irmão, 
Agora, quando o início da ditadura militar, em nosso país, completa 50 anos, 

recordo-me de fatos da época.  

A nossa pequena cidade fervilhava. Eram tantos os esquerdistas, os 
comunistas, que o exército se fez presente. Autoridades demitidas, outros 

fogem para o campo, pessoas detidas para interrogatórios.  Lembras do escudo 

do nosso colégio? As armas de São Judas Tadeu: foice e machado. A 
professora Lourdes teve que dar explicações. Papai que era suplente de 

delegado ocupa o cargo, para desespero de mamãe, que já vivia preocupada 

contigo. Tu partes, deixando tua família, três filhos, mais um para chegar. E 

chega lindo, recebendo um nome russo: Wladimir. Não lembro quanto tempo 
demoraste fora do país, mas imagino que a saudade devia ser grande e 

dificuldades certamente existiram. Porém guerreiro como sempre fostes, 

soubeste aproveitar este tempo para crescer e estudar. Até chegaste a 
poliglota! 

Cinquenta anos depois, a tua, a nossa realidade modificou-se. Já criamos 

filhos, exercemos atividades profissionais. Tu escreveste um livro e, hoje, 

somos do time dos aposentados. Mas, certamente, ainda atuantes na vida. 
Que continues a sonhar, a protestar, a escrever, a ser quem tu és: um forte! 

Abraços de tua mana Jandira. 

Salvador, maio, 2014 (PAIXÃO, 2014). 
 

Essa realidade que caracterizava as relações sociais no município de Irará no contexto 

da década de 1950 e 1960 e imprimia outra feição ao espaço, vinha se movimentando por um 

desconcertante rebuliço social e político. Afrontava o pensamento conservador, outro, nutrido 

por fundamentos revolucionários, cujas ideias se dirigiam à contestação da estrutura política e 

econômica predominante da época. Neste contexto, insurgia no município de Irará, uma 

perspectiva revolucionária fruto do engajamento de um grupo de jovens, comprometidos com 

o processo de transformação do país, realizando ações na escala local, interligadas ao espaço 

regional e nacional.  
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No âmbito econômico, o contexto dos anos de 1950 e 1960, o comércio e a atividade 

fumageira colocam o município de Irará em uma certa posição de centro comercial da região. 

Havia também um dinamismo cultural, movido por grupos e manifestações culturais locais, 

produzindo certa liga entre a cidade e o campo. Um exemplo foi o Montepio dos Artistas 

Iraraenses, organização originada em 1907, sendo composta principalmente por ceramistas que 

faziam uma espécie de arte utilitária, com técnicas indígenas, cujos objetos eram usados para 

cozinhar e armazenar água. Outros exemplos vinham dos grupos de samba-de-roda, originários 

das manifestações da cultura do candomblé vinda das comunidades camponesas e quilombolas. 

Eram grupos que viviam sob a mira do poder local, sendo combatidos pela polícia. Completava 

esse cenário das relações da cultura local, articulações entre pessoas que apreciavam da 

linguagem literária e outras voltadas à prática da música, a qual era protagonizada pelas 

Filarmônicas ao atingir o gosto popular, mas cuja origem no município remonta aos Grupos de 

Bandas de Barbeiros (SANTOS, 2007).  

Mediante o exposto e considerando as devidas ressalvas quanto ao seu trabalho de 

militância política e cultural, pelo poder concentrador das ações, nota-se que a contribuição de 

Aristeu Nogueira foi significativa na formação e organização política de grupos sociais do 

campo e da cidade, incentivando a organização de diversas categorias, a exemplo de feirantes, 

artesãos, grupos esportivos, clubes de amigos do jornal, etc.  

Na cidade, dirigiu “O Irará Jornal”, criado em 1938, e foi incentivador direto da criação 

do Centro de Diversões e Cultura (CDC) em 1940 e da Casa da Cultura de Irará (CCI) em 1980. 

Com ações mais voltadas para o campo, assumiu ampla participação nos trabalhos de 

organização socioeconômica e comunitária, atuando diretamente na criação da Sociedade dos 

Agricultores e Criadores de Irará (SACI) e da Cooperativa Mista de Irará em 1940. Depois 

contribuiu com seu trabalho na fundação das associações rurais, a exemplo da Associação Rural 

de Juazeiro, primeira associação rural do município de Irará, cuja fundação se deu em 1986, 

auxiliou também na fundação do STRI, em 1987. 

Sendo assim, o desdobramento da prática política encaminhada, especialmente pelo 

trabalho militante de Aristeu Nogueira, toma dimensões mais ampliadas no plano das relações 

sociais cotidianas, no espaço rural de Irará, nos anos de 1980, com a tomada de posição dos 

pequenos agricultores e trabalhadores rurais, acera da necessidade de tomar iniciativas de auto-

organização. Havia, da parte desses sujeitos, a compreensão acerca da necessidade de criar 

instrumentos políticos, de base comunitária e territorial que os representassem em suas lutas. 

As associações rurais e STRI são exemplos concretos dessa tomada de decisão, que vai 

movimentar a participação popular e as relações de poder no espaço rural do município. 
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Oliveira (2004), apresenta estudo voltado à análise do processo de formação do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irará (STRI) e as contradições apresentadas no seu 

funcionamento, a partir da memória de seus fundadores e associados. Toma como marco 

temporal para o estudo os anos de 1987 a 1992.  

A opção de Oliveira pelo ano de 1987 encontra-se no fato de que foi neste ano que os 

pequenos agricultores da comunidade rural de Santo Antônio, espelhando-se no recente 

processo de formação da comunidade rural do Juazeiro, reuniram-se para discutir a viabilidade 

da criação de uma entidade que os representasse legalmente.  Havia a defesa desta ser um 

instrumento de dimensão mais abrangente em termos territoriais, do que a associação rural, pois 

o limite territorial da associação era o espaço da comunidade. 

Tal proposição se justificava porque, naquele contexto, as demandas dos pequenos 

agricultores e trabalhadores rurais do município de Irará, eram resolvidas pelo Sindicato 

Patronal, trabalho que estava gerando descontentamentos aos agricultores. Isso fez intensificar 

as atividades de organização interna do STRI, e assim, no ano de 1992, este já se encontrava 

consolidado. Posto nestas condições, já possuía autorização de funcionamento, concedida pelo 

Ministério do Trabalho, filiação junto à Confederação dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), estatuto, sede própria, situação de associados regularizada, além de estar em final 

de mandato e mudança da primeira diretoria, para que uma nova diretoria pudesse assumir os 

trabalhos da entidade.  

Nos dados coletados por Oliveira (2004), em entrevista59 com Arlindo Ferreira da Silva, 

pequeno agricultor e um dos fundadores do STRI, alguns aspectos foram apresentados, 

referentes à formação da entidade, dos objetivos e funcionamento. Quanto à sua formação, 

havia a compreensão da parte dos seus fundadores, onde diferentemente da associação rural que 

organiza e representa a comunidade, o STRI faria o papel de organizar e representar a população 

rural do município como um todo, pois pela sua natureza sócio-política, abrangeria todo o 

território do município. Segue trecho de entrevista com Arlindo Ferreira da Silva, realizada por 

Oliveira (2004), onde trata da fundação do STRI, logo após a fundação da Associação Rural do 

Juazeiro: 

[...] a gente fundou a Associação do Juazeiro primeiro, né. Então, a gente 

viajando do Juazeiro pra aqui pra casa, aí eu mais Jacó falemos: Ah! A gente 
deveria ter fundado o Sindicato, não, primeiro fundamos a Associação. Aí 

Jacó me perguntou: Em Arlindo, como é que a gente faz pra fundar o 

Sindicato? Aí eu falei, isso é o mínimo. Aí eu vim pra casa, na semana fui na 

 
59Texto transcrito de entrevista realizada por Oliveira (2004), a Arlindo Ferreira da Silva, em 2004, referente a 

Projeto de pesquisa História e memória de um sindicato: construindo uma primeira interpretação acerca do 

processo de instalação e consolidação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irará (1987-1992).  
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rua falar com Dr. Aristeu, aí participei a ele como é que a gente fundava o 

Sindicato. Ele disse não, aí é fácil. É só você arrumar 12 pessoas. Na época 
acho que era 12 pessoas, né. Os diretor né? Então que nós funda. Aí acertemo 

e foi fundado aqui na roça, na casa de Amando. Aí a gente convidou as 

pessoas. Até que foi filmado no dia que a gente fundou. Aquele... Wilson né? 

Então Wilson trouxe um filme e a gente filmou (SILVA, 2004, p. 02). 
 

Assim a importância da fundação do STRI, se deu, em certo momento, pela necessidade 

da organização sócio-política e territorial do espaço rural de Irará, em contraponto às relações 

de poder estabelecidas no âmbito do município e do Estado. Um dos seus propósitos era 

assegurar representatividade frente ao poder político e às entidades de classe. Não obstante a 

este propósito de organizar o território rural, havia o reconhecimento dos limites quanto à 

participação da juventude, desde as primeiras ações de formação do STRI, conforme destaque 

que segue: 

[...] que nós começamos o Sindicato quase com aposentados. Os jovens, 

ninguém vinha, ninguém jovem participava. Hoje tá difícil! O jovem não tá 

participando das coisas. Só era os aposentados. Outro dizia assim: não, eu tô 
perto de me associar ao Sindicato que eu tô perto de me aposentar [...] O jovem 

ainda tá assim. Você vê, você aprecia, vá em qualquer reunião dessa assim, 

você não vê muito jovem não, vê alguns (SILVA, 2004, p. 12). 
 

A juventude rural era uma preocupação latente aos olhos dos fundadores do STRI, que 

constatavam a sua ausência nas discussões e atividades da entidade, e frente a isto, debatiam 

acerca dos motivos que afastavam os jovens daquele espaço e defendiam a necessidade de se 

identificar formas para estabelecer um diálogo com essa juventude. Na perspectiva dos 

fundadores, os jovens não tinham interesse em discutir os problemas do campo, pois não havia 

da parte desses o desejo em permanecer no campo. Ao dispor desse julgamento, os fundadores 

do STRI desviaram a problemática da juventude do campo, pois ao alocar o problema no desejo 

de escolha, retirava-o do seu lugar originário, o qual se manifestava pela prevalência da questão 

agrária, tendo na estrutura fundiária desigual, uma das suas dimensões e fator que limitava 

sobremaneira a reprodução social a vida no campo. Assim, olhando essa juventude da 

perspectiva da sua negação, defendiam a necessidade de que o STRI desenvolvesse um trabalho 

voltado à formação e qualificação da juventude rural em Irará. A situação dessa juventude em 

relação ao STRI, é destacada do seguinte modo:  

[...] o que se vê hoje do jovem é aquele negócio de viver enganado né? Porque 

a juventude hoje só pensa de estudar pra ir pra cidade. Ninguém quer saber de 
roça mais. Eu mesmo cramo, quando falo na associação, exprico, faço as 

explanação, que a gente tem que arrumar um órgão pra se formar essa 

juventude, in tecnologia né! porque hoje sai uma mocinha daqui, um rapaz vai 

pra cidade grande, se ele não tiver pelo menos um ... primário já não tá valendo 
mais nada. Então qual é o mais viável? A gente trabalhar em cima de 

tecnologia né. Você se formar em técnico agrícola, ou oficiá, cumé? Pedreiro, 
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carpinteiro, as meninas em costureira, cozinheira. É nessas coisas. Trabaiá em 

cima disso pra ter um diproma [...] uma faculdade [...] Hoje quem tem 
faculdade tá difícil arrumar emprego [...] Num vai chegar o tempo de ter 

emprego na cidade pra todo mundo [...] eu tô falando isso, na reunião eu digo 

oi, vocês grave, bote isso na cabeça (SILVA, 2004, p. 13).   
 

Uma observação mais detalhada no documento da referida entrevista, faz constatar que 

ao longo do seu processo de formação e consolidação, o STRI esteve naquele contexto, atuando 

nas brechas da ordem dominante que permeiam a produção do espaço rural em Irará. Uma das 

suas preocupações era a questão da organização da produção, relacionada especialmente à 

melhoria da produção da mandioca e seus derivados, a criação de uma cooperativa e a 

eliminação da figura do atravessador.  

Outras questões estiveram voltadas ao estabelecimento de uma articulação com as 

comunidades rurais através do fortalecimento das suas associações, à formação política da 

população do campo, com inserção da juventude e fomento à participação. Porém, quando se 

procura identificar o conteúdo que perpassam as discussões em torno do problema da 

concentração da propriedade da terra e das implicações disto nas condições de vida da maioria 

da população do campo do município de Irará, chega-se à conclusão acerca da sua quase total 

ausência, ou quando muito, o assunto aparece sutilmente e com bastante reservas. 

Estas questões inseridas no processo de formação do STRI, ao tempo que justificam a 

luta dos trabalhadores do campo em um espaço particular, extrapolam a dimensão dessas 

relações sociais e traduzem o caráter histórico da luta dos trabalhadores rurais no Brasil. Este 

fato é confirmado por Arlindo Ferreira da Silva, quando aborda a significação do STRI em sua 

vida: 

Meu orgulho hoje é esse né! Dessas coisas que eu tô lhe dizendo hoje, eu 

aprendi através de reunião de Sindicato, que eu participava sempre [...] agora, 

quando eu era menino, não podia nem falar de sindicato, a gente reunião 
escondido. A gente reunião era debaixo do pano, né! Pra chegar a Democracia 

hoje, custou muito. A nossa luta começou com a abolição. Ainda hoje somos 

cativo, as terras hoje tá na mão de quem? Dos Senhores (SILVA, 2004, p. 20).   
 

O depoimento acima, somado aos demais que orientam as análises acerca da formação 

e consolidação do STRI, possibilita perceber a clareza política no propósito dos sujeitos que 

protagonizaram a fundação do STRI, nos anos de 1980, no município de Irará. Estes identificam 

naquele momento um instrumento de organização, de luta, enfrentamento, e fortalecimento da 

participação social e política dos pequenos agricultores e trabalhadores rurais deste município 

Irará.   

Essa tomada de posição dos agricultores acerca da criação das associações rurais e do 

STRI, no município de Irará, de certa maneira, desacomoda as estruturas de poder existentes 
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no município, sobretudo da parte desses sujeitos do campo, que passam a questionar e a romper 

práticas de dominação, assentadas na tradição do mando e da obediência. Tal tradição encontra 

aporte no processo de formação do território do município, cujas bases da sua estrutura social 

e política, não destoa daquelas que sustentaram a formação do território brasileiro.  

Becker e Egler (1998) e Lima, (2011), identificam o desenvolvimento dessa estrutura, 

sendo erguida sob a égide do projeto geopolítico da colonização portuguesa no Brasil. Trata-se 

da inserção do Brasil na economia capitalista mundial, moldada por meio da produção de um 

padrão civilizatório moderno e fortemente excludente. Sua implantação respondia aos 

imperativos dos interesses externos ao Brasil, ao passo que criava estratégias de impedimento 

de criação de um projeto próprio desse país. Assim, como se embasava na consigna da 

dominação do território brasileiro, por meio do estabelecimento de alianças com os grupos 

dominantes locais que compartilhavam, em certa medida, vantagens e privilégios. 

Um modo de percepção das diferentes nuances da permanência dessas relações sociais 

e políticas no cotidiano da vida social brasileira, é apresentado por Tom Zé quando sintetiza a 

realidade do contexto da modernização conservadora, através de música denominada “Senhor 

Cidadão”, com primeira gravação datada de 1972, mas cujo conteúdo é bastante aplicável à 

conjuntura atual. Em trecho salutar ao cenário em voga, Tom Zé questiona a permanência 

dessas relações, invocando contestações sobre os ritmos que ordenam privilégios de classe, em 

vista do demasiado poder arvorado em nossa sociedade, mas que é absorvido por poucos.  

Nesta música, ele ergue tonalidades poéticas, que começa pela cidade de Augusto de 

Campos e depois vai superando a figura do analfabeto político em Bertolt Brecht, para trazer 

abaixo a face da sociedade que se assenhora de poder, expressando a voracidade que apregoa 

as relações sociais. Com isso, traz arriba os sujeitos que nela são alijados, opondo-se a tal 

estrutura de poder opressor, conforme segue letra da referida música: 

Senhor cidadão/senhor cidadão/Me diga, por quê/me diga por quê/você anda 

tão triste? /tão triste/Não pode ter nenhum amigo/senhor cidadão/na briga 
eterna do teu mundo/senhor cidadão/tem que ferir ou ser ferido/senhor 

cidadão/O cidadão, que vida amarga/que vida amarga. /Oh senhor cidadão, 

/eu quero saber, eu quero saber/com quantos quilos de medo, com quantos 
quilos de medo/se faz uma tradição? /Oh senhor cidadão, / eu quero saber, eu 

quero saber/com quantas mortes no peito, /com quantas mortes no peito/se faz 

a seriedade? /Senhor cidadão/senhor cidadão/eu e você/eu e você/temos coisas 

até parecidas/parecidas:/por exemplo, nossos dentes/senhor cidadão/da 
mesma cor, do mesmo barro/senhor cidadão/enquanto os meus guardam 

sorrisos/senhor cidadão/os teus não sabem senão morder/que vida amarga. 

/Oh senhor cidadão, /eu quero saber, eu quero saber/com quantos quilos de 
medo, /com quantos quilos de medo/se faz uma tradição? /Oh senhor cidadão, 

/eu quero saber, eu quero saber/se a tesoura do cabelo/se a tesoura do cabelo 

também corta a crueldade/Senhor cidadão/senhor cidadão/Me diga por 
quê/me diga por quê/Me diga por quê/me diga por quê (TOM ZÉ, 1972).   
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Quando lançamos mão dos questionamentos esboçados por Tom Zé, para olhar a 

realidade das relações sociais e políticas que entremeiam a produção do espaço rural no 

município de Irará, olhando para traz, identificamos duas respostas. Uma primeira resposta 

pode ser localizada em Jucélia Santos (2008), quando apresenta a luta do povo quilombola da 

comunidade rural de Olaria, em Irará. Esses quilombolas experienciaram, em 16 de maio de 

1890, um processo jurídico criminal de condenação coletiva, cujos documentos foram 

localizados no Arquivo Público deste município. O crime se deu porque um boi de um 

fazendeiro, senhor branco da vizinhança, foi parar nas terras quilombolas de Olaria, e como já 

chegara quase morto, foi sacrificado, e sua carne repartida entre familiares.  

No processo criminal conduzido pelo juiz Joaquim Menezes de S’Antana, com o apoio 

do escrivão Rogarciano Ermelino de Carvalho, a família de Francisco Chagas da Neves foi 

acusada de roubar um boi do capitão Jacob Cavalcanti de Almeida, homem branco e senhor de 

terras da região de Irará. Ao se concretizar o ato condenatório, ficou determinado que o réu 

Francisco Chagas das Neves pagasse ao cidadão Jacob Cavalcante de Almeida, a quantia de 

oitenta mil réis, valor referente a um boi manso. Impossibilitados de pagar tal dívida, suas terras 

foram tomadas pelo referido fazendeiro, sob determinação de aparato jurídico legal.  

Confirma-se, com isto, a legitimação do processo de expropriação fundiária do povo 

negro da Olaria. Isto porque o modo originário de organização da propriedade da terra em Olaria 

atendia a uma lógica de uso comum das terras com cultivo agrícola pelas famílias, prática do 

extrativismo animal, vegetal e mineral e produção de objetos de cerâmica. Esse costume de usar 

de forma comum a terra, foi introduzido com a chegada das primeiras famílias de ex-escravos 

saídos do cativeiro no século XIX para formar esta comunidade.  Sendo assim, o ato jurídico 

que permitiu ao fazendeiro Jacob tomar as terras da família Chagas, significou a perda coletiva 

das terras dos quilombolas de Olaria, implicando na organização do trabalho, nas relações 

sociais e na reprodução da vida neste espaço comunitário.  

Deste modo, ao se lançar um olhar por dentro do cenário da condenação dos quilombolas 

da Olaria, com lentes mais apuradas, nota-se que das relações entre esse povo, com os senhores 

de terras e os representantes da justiça, se revela o fato de que os representantes da elite local, 

se apropriaram e difundiram a ideologia do mando. Esta ideologia, se concretizou, por exemplo, 

através de um aparato jurídico-político, usado para justificar, um processo criminal coletivo 

contra o povo negro de Olaria. Assim, os atributos da lei eram utilizados como estratégia 

política das elites do poder público da época, para condenar as chamadas “classes perigosas” 

(SANTOS, Jucélia, 2008).   
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Não obstante a este fato da condenação coletiva, o povo quilombola de Olaria, em suas 

estratégias cotidianas de sobrevivência, resistiu à força repressora dos fazendeiros locais que 

contavam sempre com o aparato do Estado para empreender ações visando obter o poder 

político e econômico, por meio do controle da propriedade privada da terra.   

 É fato que esse aparato jurídico-político ainda permanece, em tempos atuais, servindo 

sobremaneira para oprimir pessoas e grupos das classes subalternas, que também cobram deste 

mesmo aparato legal, a correção das atrocidades históricas cometidas contra essas classes. 

Exemplos dessa luta são os quilombolas, indígenas, trabalhadores rurais, camponeses e tantos 

outros que nutrem lutas cotidianas pelo direito à reprodução social da vida no campo e na 

cidade.  

Repetidas vezes esse mesmo aparato institucional tem sido usado para legitimar formas 

de dominação que pela prevalência temporal dos seus conteúdos excludentes, vai imprimindo 

no espaço essas relações, e produzindo neste as condições para a sua reprodução. Nessa direção 

identifica-se mais uma vez, porque não há novidades, fato ocorrido na comunidade quilombola 

de Olaria, no ano de 2016, para demonstrar a prova da subjugação do povo quilombola de 

Olaria. O exemplo vem da ação dos representantes da Casa Legislativa do município de Irará, 

quando das proximidades da inauguração de um Posto de Saúde da Família (PSF) construído 

nesta Comunidade, votaram Projeto de Lei nº 437, de 04 de agosto de 2016, de iniciativa do 

vereador Adalberto Alves Pinto, assim denominado Posto de Saúde da Família Maria de 

Gonçalves de Cerqueira. Segue justificativa para a referida denominação: 

O presente projeto de lei 437 de 04 de agosto de 2016, visa denominar o Posto 

de Saúde da Família Maria de Gonçalves de Cerqueira. Nascida na cidade de 
Irará-Bahia, no dia 31 de maio de 1926, filha de: Adília e Marcos, casou-se 

com João Bispo de Cerqueira, no ano de 1950, mãe de 08 filhos, dedicou a 

sua vida a família e ao trabalho, sempre procurava ajudar as pessoas mais 
humildes. Faleceu em 11/08/1997. Sendo assim faz jus a presente 

homenagem, uma vez que, além de recordar uma pessoa que dedicava sua vida 

em prol dos menos favorecidos, também irá dá nome a uma unidade de saúde, 

onde trará benefícios para a Comunidade de Olaria-Murici e adjacências, que 
tanto lutaram por este benefício precioso a vida (IRARÁ, 2016a). 
 

Mediante esse acontecimento, o povo negro de Olaria questiona tal atitude que foi de 

encontro à sua histórica luta, se organiza para requerer mudança do nome do PSF, com 

substituição para outro que efetivamente os representasse. Foi realizada uma Audiência Pública, 

puxada pela comunidade e mediada pelos representantes da Associação rural dessa 

comunidade, denominada Associação Rural das Comunidades Quilombolas da Olaria, Pedra 

Branca e Adjacências (ARCQOPBA). A mesma ocorreu em 28 de agosto de 2016 e contou 

também com a participação de professores, de representantes da juventude organizada, 
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representantes das Associações das Comunidades Quilombolas de Tapera Melão, Baixinha e 

Massaranduba, tendo também a participação do vereador Genival Cerqueira Pinho e do Prefeito 

Derivaldo Pinto. 

Após discussões nesta Audiência, o povo negro de Olaria chegou ao consenso de que o 

nome mais apropriado para designar o PSF de Olaria-Murici, é o de Celina Maria Santos, antiga 

moradora desta comunidade, que muito ajudou o seu povo nas lidas cotidianas, pois ela era 

dotada de um saber fazer ancestral, expresso em suas práticas como benzedeira, rezadeira e 

ajudante de parteira. Sendo assim, Celina foi reconhecida por todos os presentes na Audiência 

na Associação de Olaria, enquanto uma mulher negra, filha de ex-escravos e cuja história 

representa a luta identitária do povo quilombola desse território60 (IRARÁ, 2016). 

O episódio, na perspectiva do território quilombola de Olaria, serviu para mostrar o quão 

forte ainda é o peso do sistema escravagista brasileiro, quando está em jogo a decisão do poder 

da representação. Nesse jogo entre casa grande e senzala, o legislativo municipal decidiu, à 

primeira instância, pelo nome de uma senhora branca, dedicada à família e ao trabalho, que 

residiu no Murici, comunidade vizinha a Olaria. Ocorre, porém, que do Murici emanavam 

posturas de preconceito à Olaria, situação deflagrada na Audiência Pública, quando foi 

rememorado que aquela comunidade via o povo negro de Olaria, como “povo negro e fedido 

de Laria”. Ademais, foi reafirmado nessa Audiência, não haver nenhuma relação entre a história 

dos quilombolas de Olaria e o nome eleito para representá-los no PSF. 

Desse modo, a solicitação para alteração do nome foi encaminhada à Câmara de 

Vereadores para análise, e em 31 de março de 2017, foi votado e aprovado o Projeto de Lei 

substitutivo nº 001/2017, de autoria do vereador Genival Cerqueira Pinho, alterando o nome 

anterior do PSF de Olaria-Murici e passando a chama-lo PSF Celina Maria Santos. Nesse 

projeto reza a seguinte justificativa referindo-se à Olaria, comunidade que se auto define como 

quilombola: 

Nesta senda, ressaltam estes cidadãos, que a ancestralidade, o vínculo com a 

cultura de matriz africana, a luta e resistência quilombola, são pré-requisitos 

fundamentais à identificação e escolha de nomes de pessoas que possam 
representa-las e, obviamente ser homenageadas, entendimento este que, deve 

ser seguido para a denominação do PSF da Olaria. [...] A presente proposição 

visa adequar o projeto de lei em questão, deixando mais objetivo ao seu 
propósito, evitando-se assim, ambiguidades e contradições na interpretação e 

aplicação da norma municipal, além de que atende os direitos da população 

de Olaria-Murici (IRARÁ, 2017b).    
 

 
60Relatório síntese de Audiência Pública da ARCQOPBA, com registro de 02 de setembro de 2016. 
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Mediante exposto, ficou assim subentendido que a tomada de posição dos representantes 

do legislativo municipal, se de um lado sinalizou a importância da organização e da luta coletiva 

em defesa de direitos historicamente negados ao povo quilombola de Olaria, do outro 

simbolizou uma postura formatada para atender, segundo pensamento desse mesmo grupo, a 

“aplicação da norma” (IRARÁ, 2017a) e porque também não dizer, dos costumes legislativos. 

Esse pensamento ganhou corpo na sessão da Câmara para aprovação do projeto substitutivo, 

quando em uníssono os vereadores afirmavam com vigor o empenho do vereador Genival para 

a mudança do nome do PSF de Olaria.  

Desse modo, parte do processo de organização e luta do povo de Olaria, no 

enfrentamento às práticas de dominação que sustentam o poder político local, foi 

descredenciada aos olhos e palavras daqueles que defendem a lei e os bons costumes no 

funcionamento do Estado. No entanto, quando se observa o desenvolvimento da história do 

povo de Olaria, fica constatado que essa lógica, por vezes vem sendo afrontada por esse povo, 

o que serve de mirante motivador de ações a outros grupos e comunidades quilombolas e 

camponesas que enfrentam essa mesma realidade de subordinação no contexto das relações 

socioespaciais que permeiam o município de Irará.  

Outra resposta voltada a apontar caminhos para a compreensão das relações de poder 

no espaço rural em Irará vem de Junquilho (2007), em estudo que procura destacar o papel do 

poder nas relações sociais que perpassam a administração pública em pequenos municípios, 

analisando a legitimidade e a dinâmica do poder nos municípios de Irará e Água Fria, na Bahia. 

Em seu estudo sobre poder político na administração pública, a referida autora trabalha com o 

conceito de poder, acionando a perspectiva weberiana que se apoia tanto nas relações de mando 

e de obediência, originada nos fundamentos materiais, confirmadas no tempo e localizadas 

especialmente na política, como também no fundamento da legitimidade.  

Para Junquilho (2007), enquanto primeira dimensão do poder, a legitimidade é atributo 

que explica a dimensão do poder quanto à sua origem. Uma segunda dimensão é a dinâmica do 

poder, outro atributo também analisado pela autora, e que se refere à forma de ação do poder, 

ou seja, ao poder transformado em ato. No intuito de verificar efetivamente qual o real cenário 

da legitimidade e dinâmica do poder na administração pública municipal, a autora considerou 

como mais coerente, a visão apresentada pela sociedade, uma vez que o olhar dos grupos da 

administração, em muitos casos omite ou manipula informações.   

Assim, Junquilho (2007) identificou no estágio de desenvolvimento atual da 

administração pública municipal nos municípios de Irara e Água Fria, marcas de um poder 

tradicional-patrimonialista na esfera da legitimidade e clientelista, enquanto dinâmica do poder. 
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“Esse panorama ainda fica distante de uma situação ideal, com adoção de práticas democrático 

participativas, com responsabilidade e eficiência administrativa” (JUNQUILHO, 2007, p. 107). 

Nesse sentido, o interesse privado se sobrepõe ao público, havendo estreita relação entre 

poder econômico e poder político. A distribuição dos recursos públicos atende às relações de 

amizade, parentesco e apadrinhamento. Sob esta perspectiva, o poder clientelista trata da 

relação entre atores políticos com concessão de benefícios públicos na forma de empregos, 

isenções fiscais, apoio político. Nele, o voto se torna a principal moeda de negociação dos 

interesses privados, através do uso dos órgãos da administração pública para privilegiar pessoas, 

grupos e organizações, concedendo benefícios em troca de apoio político.  

Exemplo ilustrativo dessa situação foi identificado em Santos, Janeide (2008), ao 

retratar a estratégia adotada por representantes do poder público municipal, justamente em um 

momento em que a comunidade de Olaria estava vivendo um processo de organização e 

fortalecimento da sua base social e política. Foi proposto a implantação de uma casa de farinha 

comunitária. No entanto, a produção de farinha não fazia parte das atividades realizadas pela 

comunidade, até porque o tamanho da terra limita essa produção. Desse modo, a implantação 

desse equipamento, representou a tentativa de “institucionalizar” e enfraquecer o movimento 

social local.  

Longe de atender as reais necessidades desse grupo social, a intenção do poder público 

era controlar a população, por meio do favorecimento político, apoiado na estratégia da 

mercantilização do voto. Esta tentativa de controle da comunidade, foi subvertida pelos 

quilombolas de Olaria, que transformou a casa de farinha em sede da sua Associação rural61, 

subvertendo as relações que determinaram a instalação desse espaço e apropriando-se dele em 

favor da organização social e política local.  

Vale salientar que ação dos representantes do poder público local visava 
sufocar as experiências inovadoras desencadeadas pela mobilização social da 

Comunidade, numa tentativa de cooptar os líderes do movimento oferecendo 

cargos na esfera pública, visando despolitizar e desorganizar o movimento 
comunitário (SANTOS, Janeide, 2008, p. 130). 

 

Assim, Junquilho (2007, p. 107-108), verifica a existência de outras relações de poder, 

além do poder tradicional, no contexto da administração pública, nos municípios de Irará e 

Água Fria. Contudo chama atenção para outros aspectos que mediam as relações de poder. Ela 

aponta a presença de “atores sociais, dotados de visão crítica do contexto político-

 
61A Associação Rural e Comunitária de Olaria, Pedra Branca e Adjacências, no ano de 2016, foi transformada, por 

seus associados, em Associação das Comunidades Quilombolas de Olaria, Pedra Branca e Adjacências. 
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administrativo do município, o que propicia a construção de um papel ativo na comunidade 

para pressionar a administração pelo bem comum” (JUNQUILHO, 2007, p. 107-108). 

Esse papel ativo da comunidade, quanto à necessidade de elevar a participação social, 

foi trabalhado por Dantas (2014). O estudo observou a atuação dos conselhos municipais e do 

poder legislativo no acompanhamento dos recursos públicos, no âmbito da transparência das 

prestações de contas, convênios e repasses do município de Irará.  

No âmbito da participação popular, Dantas (2014), toma como ponto de partida as 

audiências públicas do poder executivo municipal em Irará, como um canal de mediação entre 

as instâncias do governo municipal e da população local em suas representações. Ela destaca o 

papel das audiências como espaços de discussão e ajuste dos planos e projetos a serem 

implementados pela administração pública. Porém reconhece a existência de baixa participação 

da população local nestes espaços. Em sua perspectiva, esta situação está relacionada à forma 

como o poder político entende e direciona o processo das audiências, cuja condução tem sido 

feita sob o julgo do cumprimento de uma tarefa burocrática. 

Dando continuidade, aborda a transparência na prestação de contas dos recursos geridos 

pela administração pública do município, quanto à ação do legislativo municipal. Nesse 

contexto, estudo não revelou com nitidez a ação do legislativo, apenas apontou que esta 

entidade acompanha parcialmente as contas públicas, quando chegam do Tribunal de Contas 

dos Municípios (TCM), e indicou a ausência da população no acompanhamento dos dados 

publicizados pela Câmara de Vereadores no que tange a estas contas. 

No âmbito da participação dos conselhos municipais, Dantas (2014) analisou a ação dos 

seguintes conselhos: Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEB); Conselho Municipal do Idoso; Conselho Municipal da Assistência Social 

(CMAS); Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

(CMAE). Quanto ao trabalho realizado pelos conselhos, em seu conjunto, identificou baixa 

participação dos seus representantes no acompanhamento e controle social das contas públicas 

do município de Irará. Porém, destacou o papel ativo de participação dos conselheiros nos 

trabalhos de acompanhamento e controle social realizado pelo Conselho de Alimentação 

Escolar (CMAE).  

Nestes apontamentos ora apresentados sobre prática política, participação popular e 

relações de poder, procurou-se fazer um apanhado que evidenciasse o modo como alguns 

estudos mapeados sobre Irará, tratam a realidade social desse município. Nos mesmos, se 



192 
 

procurou verificar sob quais condições as famílias dos pequenos agricultores vêm tocando a 

vida no espaço rural deste município.  

Isto levou a perceber que no conjunto dessas temáticas, parcela da juventude da cidade 

e do campo do município de Irará, entre os anos de 1940 e 1950, exerceu papel preponderante 

na organização da vida social, política e na participação popular. Já no final dos anos de 1980, 

a juventude do campo aparece como um sujeito que revela forte preocupação dos sujeitos que 

estão protagonizando os movimentos sociais do campo em Irará, haja vista a ausência dos 

jovens nos espaços de participação popular. Assim, aquele protagonismo juvenil existente em 

Irará, do contexto anterior à ditadura militar no Brasil, foi se esvaindo das relações sociais nesse 

espaço particular, ao passo que o país ia retomando sua redemocratização.  

Esse arrefecimento da participação da juventude tem nexos conjunturais e assenta-se 

sobre o que lhe é requerido em cada época. Neste sentido, se faz importante também situar 

alguns estudos que tratam mais especificamente da juventude do campo em Irará, no sentido de 

identificar seus nexos com a questão agrária e implicações socioespaciais decorrentes desse 

processo. 

5.2.4 Educação, juventude do campo e migração 

 

A leitura dos trabalhos referentes à realidade social do município de Irará, possibilitou 

elencar categorias que permitem aprofundar a compreensão dessa realidade em suas múltiplas 

determinações. Dentre as categorias identificadas, estão educação, juventude do campo e 

migração, cujas contribuições principais vieram de Batista (2009), Carvalho (2014), Batista 

(2016b), Santos (2016) e Cruz (2017). Todos esses trabalhos trouxeram em seu campo empírico 

de estudo, a participação de jovens que vivem no espaço rural.  

Partindo do princípio de que a educação escolar é uma dimensão da prática social que 

permeia as relações entre os homens em sociedade, fez-se necessário saber sob quais cenários 

educacionais a juventude do campo encontra-se inserida e como essa juventude é tratada nos 

trabalhos que discorrem sobre educação. Com isto, coube identificar as relações estabelecidas 

entre a juventude do campo e os elementos que norteiam a problemática agrária em Irará, 

considerando as implicações da prática educativa quanto à emigração dessa juventude para 

centros urbanos do Brasil.  

Os trabalhos desenvolvidos por Batista (2009), sobre sociabilidades escolares e não 

escolares de estudantes da EJA na relação escola e comunidade rural e por Cruz (2017), 

referente à recepção da leitura de literatura por estudantes do ensino médio, tratam da 
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experiência escolar com jovens oriundos do campo, estudantes de uma escola urbana 

denominada Colégio Estadual Joaquim Inácio de Carvalho (CEJIC). Esses trabalhos revelam a 

existência de uma prática educativa cujo ensino permanece desvinculado da das problemáticas 

que afetam o espaço rural do município de Irará.  

Esta mesma constatação é feita por Batista (2016b), quando analisa o ensino de 

Geografia em escolas rurais desse município, a partir do debate da educação do campo, tomando 

como espaço empírico de estudo a Escola Municipal Maria Bacelar (EMMB), localizada na 

Fazenda Trindade, sudoeste do município.  

Sob outra perspectiva de educação escolar, desenvolvida com jovens do campo da 

região de Irará,62 que cursam o ensino médio técnico-agropecuário na EFAMI, foi possível 

identificar dois trabalhos. O primeiro foi realizado por Carvalho (2014), e aborda uma 

experiência de formação em educação ambiental com estudantes da EFAMI e o segundo vem 

da pesquisa de Santos (2016) quando analisa a partir da prática educativa em Geografia à luz 

da educação do campo, o papel da escola como lugar de construção de conhecimento em uma 

sociedade marcada por conflitos entre classes sociais. Nesses trabalhos, as autoras identificam 

a existência de uma prática educativa, que mesmo em sua fase embrionária, está voltada à 

formação política da juventude do campo. 

A experiência do trabalho na EFAMI, comprova a existência de cenários educativos que 

se contrapõem ao modelo de educação predominante no Brasil. O propósito desse modelo é 

fazer uso da educação para assegurar a manutenção da estrutura social dominante, através da 

reprodução das ideias que mantém a dominação. Contrapondo-se a esse ideário o trabalho 

educativo da EFAMI, procura criar condições para a compreensão e enfrentamento da realidade 

da questão agrária local. Destarte, se reconhece um horizonte possível, mesclado por uma difícil 

e tensa caminhada.  

Duas experiências contribuem para elucidar o cenário educativo da EFAMI, tendo a 

juventude do campo como sujeito e cujo propósito fundamental tem sido assegurar a formação 

política dos jovens do campo. Neste sentido, a EFAMI é colocada como vetor de formação e 

organização social do campo da região de Irará. 

Carvalho (2014), ao realizar experimentos com estudantes da EFAMI sobre o 

aproveitamento de resíduos sólidos para a produção e uso da compostagem na agricultura, 

demonstra como um trabalho de formação da juventude do campo pode contribuir para a 

melhoria das condições de vida das famílias camponesas. A pesquisa identificou o 

 
62Esta região foi instituída com a formação da EFAMI. É constituída pelos municípios de Irará, Água Fria, 

Ouriçangas, Santanópolis, Coração de Maria e Pedrão. 
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desconhecimento da problemática “resíduos sólidos” pela população rural. No entanto, as 

reflexões feitas com os estudantes e multiplicadas em suas comunidades, permitiram aos 

estudantes a apropriação de um conhecimento voltado à produção da vida no campo. Foram 

oportunizadas discussões e práticas sobre os benefícios da compostagem na potencialização do 

solo e na melhoria da produção alimentar das famílias camponesas da região de Irará. 

Outra contribuição, quanto à essa perspectiva de educação vem de Santos (2016), 

quando analisa a prática educativa em Geografia sob o olhar dos estudantes da EFAMI. Ela 

constata a existência de uma concepção de juventude do campo vinculada ao reconhecimento 

da identidade do território camponês. Reconhece que a prática educativa da EFAMI tem 

possibilitado aos estudantes experimentar uma formação que lhe permite compreender as 

contradições existentes no campo, inclusive, perceber a visão negativa que tem sido construída 

pela sociedade sobre a condição da juventude camponesa. Destaca a mesma: 

Nas cenas descritas pelos estudantes, ser jovem do campo passa pelo 

sentimento da condição camponesa presente na reafirmação da cultura e pelo 
processo de resistência [...]. Nesse sentido, o instrumento de auto definição 

ganha importância como ferramenta de luta, porque cria e recria através da 

defesa histórica de sua forma de vida, de usos do território, de uma identidade 

coletiva que se expressa na mobilização contra o êxodo rural tão presente em 
suas realidades, e a favor de políticas públicas que garantam sua permanência 

no campo (SANTOS, 2016, p. 17). 
 

O projeto de educação do campo encaminhado pela EFAMI, entra em tensão e revela 

contradições da prática social. Isto porque, quando se observa a realidade na qual se encontra 

grande parte dos jovens do campo no município de Irará, trabalhada nas pesquisas de Batista 

(2009), Batista (2016) e Cruz (2017), chega-se à conclusão de que há um desligamento entre a 

proposta de educação escolar direcionada a esses sujeitos e as dinâmicas sociais que 

movimentam seus contextos de vida. Ou seja, a totalidade das relações sociais sob as quais 

encontram-se inseridos os jovens do campo, é intencionalmente fragmentada na produção da 

prática educativa escolar convencional. Neste sentido revelaram-se dos contextos de vida dessa 

juventude, elementos da dinâmica socioespacial que contribuem para compreensão da 

organização e produção do espaço rural do município de Irará, cuja questão agrária é elemento 

fundante. 

Alguns desses elementos explicativos da questão agrária local, foram encontrados em 

Batista (2009), que observou a importância da educação escolar na formação de jovens e 

adultos, filhos de pequenos agricultores e de trabalhadores rurais. A pesquisa constatou 

predomínio de uma educação desvinculada da dimensão socioespacial dos jovens das 

comunidades camponesas do município de Irará. Revelou o processo de expropriação fundiária 



195 
 

sob o qual muitas famílias camponesas estão submetidas e emigração, sobretudo para Salvador, 

como uma das consequências esse processo  

Na pesquisa de Batista (2009), o trabalho apareceu como categoria que permeia as 

relações desses jovens. Assim, os limites impostos à reprodução social da vida no espaço rural, 

se justificava pela ausência de trabalho, e este era entendido, muitas vezes, como entrave à 

permanência no campo. Nas comunidades pesquisadas63, o fracionamento da terra da família 

dos pequenos agricultores e sua concentração pelos fazendeiros locais, se apresentou como 

condição determinante nas relações sociais. Desse modo, algumas questões enfrentadas pelos 

jovens dessas comunidades, foram identificadas e dentre as mais recorrentes estiveram: a 

exploração da força de trabalho camponesa, o trabalho agrícola em regime de meação, a 

desvalorização da produção agrícola, a realização de trabalho complementar na cidade e 

migração campo-cidade. 

A esses jovens cabia o estudo escolar no turno noturno, porque durante o dia, 

dedicavam-se ao trabalho na lavoura. Devido à ausência de terra para o trabalho da família, 

intercalavam o espaço de trabalho entre a produção na própria roça e a venda do dia de trabalho 

em fazendas de terceiros, ou na realização de alguma atividade na cidade64. 

Estes aspectos identificados na pesquisa de Batista (2009), dinamizam as relações 

sociais de produção e reprodução social nas comunidades rurais no município de Irará. Eles 

emergem da realidade e denunciam distintas faces da questão agrária. Assim, apesar do referido 

estudo não debater a questão agrária, pois esse não era seu objeto, a problemática da terra se 

colocou em evidência, conforme aparece no trecho citado: 

Sobre o trabalho da roça e o modo como este é entendido, cabe ressaltar a 

questão da terra, uma vez que para muitos agricultores do município de Irará, 

o acesso a esta para desenvolver a agricultura é mínimo e decorrente de um 
processo histórico de negação da posse ou, quando muito da doação de 

pequenos lotes que ao longo das gerações de família vem passando por 

intensos parcelamentos, configurando em situação que repercute sobre as 
baixas possibilidades da renda da família que ameaça a garantia de vida com 

dignidade (BATISTA, 2009, p.86). 

 

 
63Fizeram parte da pesquisa, as comunidades rurais e Cirino, Mangabeira e Sobradinho. 
64Eram jovens e adultos que se identificaram como lavradores, descendentes de negros, que em épocas passadas 

viveram nessa região sob o regime cativo. Pertencem a uma parcela da população local que vive sob uma condição 

social de baixa renda, enfrentando situações de precariedade e de baixo acesso aos serviços, sobretudo de educação 

e saúde. Por fim, encontram-se inseridos numa categoria de “trabalhadores da roça”.Vivenciam uma trajetória 

escolar mediada por interrupções ano a ano, traduzidos por processos de evasão, reprovação e baixo 

aproveitamento dos conteúdos escolares. Seu principal objetivo era a melhoria da vida pela consecução de um 

trabalho na cidade (BATISTA, 2009). 
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Batista (2009), destaca outros aspectos da problemática agrária em Irará, quando 

identifica em depoimento da mãe de um jovem do Cirino – comunidade onde se destacam 

grandes fazendas –, aspectos que orientam a vida no campo, onde prevalece o sentimento das 

dificuldades do trabalho na roça. No relato se observa um processo que articula a negação do 

acesso à terra para a reprodução da família camponesa, a exploração do trabalho, questão do 

gênero e geracional, direcionando os papeis sociais desempenhados pela mulher camponesa. 

Com isso, a mãe assume a responsabilidade de cuidar dos netos. E, parte da família, 

especialmente as filhas, encontram na migração para cidades dentro do próprio estado da Bahia, 

uma alternativa para sair do campo. Assim, substituem a venda da força de trabalho em 

propriedade rural alheia, pela venda dessa mesma força, na cidade.  

Não é não, é?! Agora eu tenho meus filhos, hoje minhas filhas não vai aceitar 
isso, vai? Nenhum! Porque a metade das minhas fia tudo já tem mandado tudo 

pra trabaiar fora. Essa mesmo [aponta para uma filha que estava na cozinha] 

trabaia em Feira, esses dias que tá aí. Umas outras em Salvador, umas em Dias 
D’ávila. Quer dizer, vai ficar, guentar o cacete que as mães guentou pra ganhar 

na roça dos outros, botar a enxada no ombro pra ir pra roça dos outros pra ir 

ganhar prá dar de comer a filho? Não vai não, minha fia. Não vai não! [Quando 
se refere ao trabalho na roça demonstra muita revolta e diz que não quer isso 

para as filhas] Eu dou graças a Deus, todo dia eu agradeço a Deus da benção 

que ele me deu, a força que ele me deu e tá me dando até hoje. Que uma pessoa 

pra criar treze fio na roça no cabo da enxada, na roça dos zotro não é 
brincadeira não!  Só ter a ajuda daquele pai! [aponta para o alto, para fazer 

referência a Deus] Ah, minha fia, eu já sofri! E graças a Deus, até o momento 

da minha vida eu sou feliz (DONA ANITA, apud BATISTA, 2009, p. 85). 
 

O depoimento acima retrata a realidade da concentração da propriedade privada da terra 

no município de Irará. No caso da comunidade do Cirino, as fazendas caracterizam uma feição 

determinante, no espaço, complementando-se pela presença de uma população camponesa 

submetida à exclusão socioespacial e a condições de trabalho agrícola na terra dos fazendeiros.  

Esse quadro de exclusão socioespacial também faz parte da realidade da população 

camponesa da comunidade rural de Mangabeira, cujas caraterísticas demonstram a condição 

quilombola dessa comunidade, que se alinha a um cinturão de outras comunidades com as 

mesmas características. Essa situação demanda estudo específico, que não cabe ao propósito 

desta Tese. 

Batista (2009), afirma que “a história e o modo de organização desse povo estão 

entrelaçados ao modo como se deu a apropriação das terras”. Essa dimensão histórica da 

problemática agrária em Irará, foi tratada em depoimento de Zé Severino65, morador antigo da 

 
65Faleceu em 2015, aos 90 anos, ao chegar de um samba de roda. Em depoimento de 2009, Seu Zé Severino, 

morador antigo da Comunidade da Mangabeira, apresentou uma memória associada aos negros e cativos, que para 

ele era gente pobre de toda cor: preto, vermelho, etc. Esses moradores viveram, conforme ele denominou, “em 



197 
 

Mangabeira, comunidade rural situada ao sul do município e cujas terras pertenciam aos 

fazendeiros locais. Reflexos das relações sociais que envolviam a apropriação e uso das terras 

nesta comunidade podem ser identificados no trecho que segue: 

Eu convivi sem ter nada, morava em terra dos outros. O negócio era trabaiar 

pra ajudar os pais e as mães a sobreviver, porque era difícil. Era pouca a 
produção. Só tinha nas fazendas. Nas fazendas não tinha roça, só tinha pasto 

e o camarada dava o dia pra ganhar o tostão. A gente morava na Fazenda de 

Alberto Nogueira, no Leão. Bati, bati e fui comprando umas tarefinhas. Aqui 
foi tudo comprado. E agora, agora que é difícil comprar um pedaço de terra. 

Os filhos agora é que vai trabaiar. Mais ainda tá no meu poder, eu não liberei 

ainda não, pra eles não fazer besteira, desperdiçar (Depoimento de Zé 
Severino, apud BATISTA, 2009, p. 62). 

 

Conforme dados levantados na pesquisa de Batista (2009), é possível afirmar que a 

formação da comunidade da Mangabeira tem estreita relação com as estratégias estabelecidas 

pelos fazendeiros locais para manter o controle da terra, da água e do território, subordinando 

o trabalhador rural. O depoimento abaixo demonstra um pouco dessa relação que marca a vida 

das pessoas desse lugar:  

A Mangabeira no meu conhecimento é uma comunidade que foi criada, é 
porque os fazendeiros é, com medo da reforma agrária, comprou algumas 

glebas de terras, pequenas e passou a fornecer aos seus meeiros né, ou 

posseiros na época, tirando os posseiros das fazendas e colocando ali na 
Mangabeira. Foi se aglomerando aos poucos [...] Então chega uma época que 

esses filhos, netos e bisnetos de escravos começam a ser alocados em pedaços 

de terra. E hoje se transformando aí numa favela rural né. Porque Mangabeira 

hoje é favela rural. Porque foi nascendo os filhos desses proprietários e tá 
faltando terra pra eles é, trabalhar e aí tá acontecendo muito o êxodo rural por 

falta de terra [...] o Canji66 foi interrompido e foi retirado do nosso convívio 

que também era um banho muito gostoso, porque era uma água cristalina. Era 
enorme, era cerca de 300 metros quadrados que para Irará seria um turismo, 

foi, mais foi é, [respirou fundo] cercado por determinado fazendeiro e proibido 

até de tocar nele. Era fonte de renda pra muita gente lá porque pescava, que a 

pescaria era livre porque era público né e ali passava uma estrada exatamente 
no meio dele e isso tudo foi interrompido. [...] Ah! a comunidade se viu é, 

órfã! [...] Teve luta, mais teve luta pelas pessoas da localidade, individual, não 

teve luta coletiva (SEVERINO, 2008, p. 2-3;9-10). 
 

Essa população residente na comunidade da Mangabeira enfrenta uma série de 

dificuldades para assegurar a sua reprodução social, sobretudo porque, não possui a terra para 

o trabalho. Na comunidade já ocorreu forte processo de parcelamento da terra de herança, pelas 

famílias, que lutam para assegurar a sobrevivência no campo, na condição de despossuídos da 

 
casa de fazenda” ou “casa de cativeiro”, termo que utilizou para se referir às várias casas que ficavam situadas 

dentro das fazendas e que eram colocadas para os cativos morarem, estratégia utilizada pelos fazendeiros para 

deixarem os cativos mais próximos do local trabalho. 
66A Fonte do Canji era uma espécie de Lagoa existente na comunidade rural da Mangabeira que no passado, era 

frequentada pelos moradores. 
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terra. Diante disto, a população jovem da comunidade encontra uma saída na emigração para 

centros urbanos, muito embora esta se dê em condições temporárias, pois logo ocorre a 

migração de retorno.  

Outros aspectos elucidativos dessa problemática agrária e dos seus desdobramentos 

socioespaciais, foram verificados nos trabalhos Batista (2016b) e Cruz (2017).Batista (2016b), 

identifica a questão agrária como um processo fortemente presente na vida social das 

comunidades rurais do município de Irará. Contudo, afirma a existência de processos que 

produzem uma invisibilização dessa problemática nas relações sociais, 

estabelecendo estratégias de reprodução, controle e dominação na base social das comunidades. 

Para Batista (2016b), uma das formas de reprodução das relações sociais, políticas e 

econômicas que preservam a estrutura da propriedade privada da terra no meio rural do 

município de Irará, se dá pela escola, quando não introduz no currículo a problemática agrária 

e os seus desdobramentos socioespaciais nas comunidades rurais. Outra forma de reprodução 

foi identificada no trabalho da associação rural, pois, embora seja o espaço de organização 

sociopolítica da comunidade, não coloca em sua agenda o debate sobre a terra e as condições 

enfrentadas pelas famílias camponesas das comunidades para assegurar a sobrevivência no 

campo. Desse modo, se verifica ausência de estratégias de enfrentamento da problemática 

agrária no espaço rural de Irará e destaca o papel estratégico da escola nesse processo.  

Em se tratando de uma escola localizada na zona rural de um município com 

alta concentração da terra e da renda, a questão agrária não foi sequer 

mencionada pelas professoras e foi pouco citada pelos estudantes como um 

conteúdo importante para a sua formação [...]. Pode-se inferir disso que a 
organização do trabalho pedagógico desses professores está deslocada da 

prática social, porque está desvinculada do trabalho com valor social 

(BATISTA, 2016b, p. 110-111). 
 

Na referida pesquisa, autora destaca a existência de uma realidade fundiária marcada 

por forte parcelamento da terra, em 16 comunidades rurais do município de Irará, em área que 

denominou “região sudoeste de Irará” (Figura 11). Nessa região, observou a estrutura fundiária, 

ressaltando o predomínio de famílias camponesas sem a terra, situação revelada pela existência 

de 76% das famílias vivendo em propriedades com área inferior a 2 hectares e 3% delas com 

propriedades acima de 10 hectares. Nessa pesquisa, as alternativas apresentadas pelos jovens 

para a mudança dessa realidade foram: pedir ajuda ao governo, migrar para a cidade, comprar 

terra, reforma agrária e trabalhar na terra de outra pessoa. 

Conforme Figura 11, Batista (2016b), espacializou as 16 escolas que compõem a “região 

sudoeste de Irará”, as identificando pelas comunidades rurais em que estas escolas se encontram 

situadas. Tomando como parâmetro os problemas socioespaciais decorrentes do modo como a 
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questão agrária se estabelece nas comunidades, destacou o reforço à reprodução de uma cultura 

urbana em detrimento da organização camponesa. Outros aspectos também foram ressaltados: 

o estabelecimento da política como consenso, nas relações entre comunidade e governo local; 

o voto como instrumento de negociação e garantia de privilégios e a emigração de jovens do 

campo, observada pela diminuição da população estudantil e da redução no número de jovens 

na comunidade.  

 

Figura 11 - Escolas da região sudoeste de Irará 

 

Fonte: BATISTA (2016b, p. 44). 

 

Uma outra dimensão da realidade socioespacial rural do município de Irará, foi abordada 

na pesquisa realizada por Cruz (2017), apresenta estudo sobre a recepção da leitura de literatura 

em escola urbana de ensino médio, por jovens de famílias camponesas de Irará. Há uma 

constatação é de que os contextos sociais do rural e do urbano e a dimensão da tradição oral 

têm contribuído para compor a trajetória de leitura dos jovens camponeses direcionada para um 

predomínio da literatura não escolar. Esse processo revela uma fragmentação na formação do 

estudante leitor, ocasionada pelo distanciamento entre a prática educativa escola e realidade 

social dos jovens do campo. 

Cruz (2017), afirma predominar entre os jovens das famílias que residem no campo, 

uma concepção que coloca o espaço rural como portador de uma cultura atrasada, cujo 
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imaginário social expressa, sobremaneira, as dificuldades e sofrimentos da vida dessas famílias. 

Dessa maneira, os jovens justificam a migração para a cidade, como uma alternativa para 

melhorar a vida. A autora identifica alguns aspectos limitantes à permanência dos jovens no 

campo em Irará, porquanto sejam: a insipiência de políticas públicas voltadas às famílias de 

agricultores camponeses; a dura realidade vivida por jovens do campo, cujos dados revelam a 

existência de violência contra jovens negros do campo, destacando os homicídios; o predomínio 

de baixa formação política dos jovens do campo; a presença de jovens cujas trajetórias de leitura 

se cruzam com as trajetórias da difícil vida da família no campo.  

As contribuições de Cruz (2017), levam ao entendimento de que há limites na prática 

da literatura escolar com jovens do campo do ensino médio, do município de Irará. Tais limites 

se apresentam quando a escola não potencializa as experiências leitoras que traduzem o 

universo social desses jovens, nas quais se manifestam os problemas enfrentados na trajetória 

social familiar, nas formas de relação com o rural e nas estratégias de interação com o espaço 

urbano. Desse modo, há, da parte da escola, um reforço à concepção de vida urbana, 

caracterizando um processo que fortalece a dicotomia e hierarquização entre campo e cidade, 

reproduzindo no jovem tal sentido. 

Neste sentido, a cidade ganha status de “Eldorado”, no pensamento desses jovens que 

envoltos em limites impostos pela problemática agrária e pelo desconhecimento das suas 

causas, organizam seus projetos de vida sob a perspectiva da migração para a cidade grande. 

Esta tem sido uma das principais respostas encontradas pelos jovens do campo no município de 

Irará, identificada no conjunto das estratégias de melhoria da vida. 

Sendo assim, os aspectos tratados sobre educação, juventude do campo e migração, 

somam-se aos demais anteriormente explicitados e revelam as complexas relações que 

envolvem a problemática agrária na realidade socioespacial rural do município de Irará. Eles 

convergem para explicitar o modo como a migração do jovem do campo se manifesta nas 

múltiplas faces que configuram a questão agrária neste município, revelando a dimensão 

tomada pela problemática agrária na produção do espaço rural. 
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6 ORGANIZAÇÕES SOCIOPOLÍTICAS E ATUAÇÃO NO ESPAÇO RURAL DO 

MUNICÍPIO DE IRARÁ: IMPLICAÇÕES À FORMAÇÃO DA JUVENTUDE 

 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

Ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro: e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 

(Tecendo a Manhã.  

João Cabral de Melo Neto) 

 

 

O chamamento feito por João Cabral de Melo Neto, em trecho do poema “Tecendo a 

Manhã”, que inicia este capítulo, traduz a sensibilidade de um homem preocupado com o 

movimento do seu tempo. Um tempo cuja trama de relações sociais pode contribuir para a 

produção da barbárie societária, conforme nos aponta Netto (2010), caracterizando o estágio 

atual da ordem do capital. De outro modo, caso as condições sejam encaminhadas no sentido 

da mudança, mesmo que pareça não ser um caminho próspero, tais relações poderão ser 

encaminhadas, na construção das condições possíveis à produção de espaços mais humanos.  

Tal condição, se torna basilar no contexto contemporâneo, sobretudo ao ser mobilizada 

para a construção de processos humanizadores, vislumbrando a produção de outra ordem 

societária alicerçada na unidade das lutas e estratégias dos trabalhadores do campo e da cidade 

A defesa pela construção de outra ordem social, se justifica ainda mais, quando a temática em 

voga trata das juventudes em sua dimensão mais geral, e em termos do particular, da juventude 

do campo, no entrecruzamento com a questão agrária e a migração. 

Sendo assim, quando se aborda a temática juventude do campo no contexto da questão 

agrária, novos desafios são requeridos quanto às possibilidades de compreensão dos problemas 

que envolvem a produção do campo brasileiro e os sujeitos que nele se entrelaçam por relações 

socioespaciais. Um exemplo concreto dessa problemática, pode ser identificado na migração 

de jovens do campo no município de Irará (BA), para centros urbanos do Brasil.   

Às preocupações que tocam a temática da juventude do campo no município de Irará, é 

requerido o entendimento acerca do trabalho das organizações sociopolíticas e das relações 

tecidas com esta juventude.  Neste sentido, cada organização sociopolítica se manifesta por 

meio de uma dinâmica cotidiana, ao passo que também se desenvolve através do processo 
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histórico, o que a faz tomar corpo e conteúdo orientados por relações movidas no tempo e no 

espaço, e mediadas por contradições.  

Do que foi possível identificar com pesquisas em dados secundários e também 

primários, que versam sobre a realidade das organizações que tem atuado no município de Irará, 

constatou-se a existência de organizações de natureza sociopolítica neste município, desde o 

século XIX. Porém, foi notado a partir do século XX, uma presença mais intensa dessas 

organizações, cuja atuação voltava-se para a cultura, especialmente as atividades musicais com 

iniciativas manifestando-se sob o predomínio da cidade, na relação com o campo. O embrião 

das organizações sociopolíticas no município de Irará, originou-se na cultura musical vinda do 

final do século XIX, pelo trabalho da música leiga dos grupos de barbeiros67, que reunia pessoas 

de diferentes condições sociais, do campo e da cidade. Esses grupos inspiraram a formação das 

filarmônicas no município de Irará, a exemplo a Filarmônica 25 de Dezembro, criada em 1954 

e em atividade até os dias atuais.  

Na sequência do primeiro quartel desse século até meados dos anos de 1934, o trabalho 

das atividades musicais que originaram as organizações, foi marcado por relações sociais em 

que se nota a existência de uma certa demarcação da condição de classe, identificada nas 

posições assumidas por estas organizações, frente às disputas de poder no município. Assim, a 

cidade se revelava enquanto espaço onde tais relações de poder se manifestam de modo 

prevalente, produzindo influências sobre o campo. 

Chegando na metade do século XX, e mais especificamente a partir dos anos de 1940, 

observa-se que vai se compondo no município de Irará um conjunto de organizações cujas ações 

encontravam-se centradas no fortalecimento das atividades da cultura. No entanto, novos 

processos de caráter cultural, passam a dinamizar as relações sociais, sobretudo pela inserção 

de intencionalidades preocupadas em alterar a cultura política local, movendo sobretudo os 

espaços de organização e participação da juventude. Jovens da cidade, passaram a organizar 

um espaço e desenvolver ações voltadas, sobretudo ao fortalecimento da cultura, valendo-se de 

estratégias como o cine-teatro, campo de futebol, encontros em praça pública68. 

Outra dimensão dessa necessidade de mudança encontrava-se na formação de espaços 

que permitiam a organização da economia agrícola e da pecuária do município. Desse contexto 

surge em 1940, uma primeira experiência com propósito de organizar os agricultores, sob a 

forma denominada “Sociedade dos Agricultores de Irará”, passando a se chamar, 

 
67Sua formação se origina no contexto colonial brasileiro, quando escravos são conduzidos à prática da atividade 

de barbeiro, como trabalho pago por um valor em dinheiro.  
68Foi formado o Centro de Diversões e Cultura (CDC). 
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posteriormente, “Cooperativa Mista Agrícola de Irará” (SANTOS, 2007). As características 

dessa organização, denota para a época, a correlação de forças existentes entre fazendeiros 

locais, donos das terras e pequenos agricultores camponeses que se multiplicavam no campo, 

sem a terra.  Havia uma distinção de classe social que marcava essa organização, com 

preocupações de organizar e fortalecer a elite agrária local. No entendimento de Alcântara 

(2017), a referida cooperativa tinha por objetivo facilitar a participação da elite agrária de Irará 

na divulgação e comercialização da pecuária bovina.   

Neste sentido, o processo de formação das organizações sociopolíticas no município de 

Irará, no século XX, segue o propósito inicial de fomentar atividades na cidade, para depois 

estabelecer ações voltadas ao campo, imprimindo novas mudanças neste espaço. Entretanto, o 

campo que estava sendo forjado na perspectiva da organização, era o espaço de estabelecimento 

do poder da elite agrária, mantenedor do controle sobre a propriedade privada da terra, detendo 

assim domínio nas relações econômicas, o que lhes possibilitava também exercer poder político. 

Mas isto não quer dizer que houvesse apatia, da parte dos agricultores camponeses, que estavam 

vivenciando a pressão dessa elite. Ao contrário, o esforço e as estratégias de resistência 

mantidos pelo trabalho familiar camponês, que estava se ampliando no campo, ia de encontro 

às relações econômicas e políticas estabelecidas como dominantes.     

  Até os anos de 1954, um certo número de organizações sociopolíticas se formou no 

município de Irará. Esse processo foi interrompido entre os anos de 1960 a 1980, período que 

vai coincidir com a tomada do poder no território brasileiro, pelo governo militar. É provável 

que tal fato tenha implicado no enfraquecimento das forças populares que sustentavam tais 

organizações, as quais permaneceram resistentes. Porém, foi no contexto da abertura política 

brasileira, no início dos anos de 1980, que novas organizações e movimentos, vindo 

especialmente do esforço dos pequenos agricultores, para permanecer no campo, começam a se 

formar em Irará. Nesse contexto elas puderam agregar forças e propor ações de mudanças no 

cenário sociopolítico local, despertando inclusive o interesse de grupos políticos pela sua 

manipulação e controle69.  

As organizações sociopolíticas que passaram a se formar nessa segunda fase de 

investida de ações vindas em sua maioria do povo organizado no território do município, 

demonstram uma maior preocupação com a dimensão socioespacial rural do município de Irará. 

 
69 Exemplo que se adequa à formação de algumas associações rurais de Irará, as quais foram formadas mediante 

interferência direta de grupos políticos locais, sob a orientação e o controle de prefeitos e vereadores. A criação da 

Associação Rural do Quebra Fogo e da Associação Rural da Região do Saco do Capim, fundadas no ano de 1999, 

ilustram esse fato.  
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Isto se dá na medida que articulam ações propondo a integração de diversos sujeitos e espaços, 

através de dimensões como cultura, arte, educação, organização, produção agrícola e acesso a 

políticas de fomento ao desenvolvimento do município. 

Foi identificado um grande conjunto e organizações sociopolíticas atuando no 

município de Irará, ao longo tempo, com forte vínculo na cultura e sob o viés da política, 

desenvolvendo atividades voltadas para a cidade e para o campo. Todas elas de algum modo 

foram influenciando na organização e produção desses espaços. Entretanto, para esta Tese, 

compete trazer a destaque algumas organizações sociopolíticas com atuação no espaço rural do 

município de Irará. Com isto se pretende verificar no trabalho realizado por elas, os 

desdobramentos na produção desse espaço, referindo-se ao modo como seu trabalho implica a 

questão agrária ou por esta é implicado, e também as relações com a juventude do campo.  

O Quadro 5 apresenta o conjunto das organizações sociopolíticas identificadas no 

período entre 1960 a 1980. Algumas dessas organizações foram aparecendo ao longo da Tese, 

sobretudo nos capítulos que tratam do espaço rural do município e da problemática agrária 

local. Para o trabalho deste capítulo, foram selecionadas três organizações sociopolíticas, a 

saber, a Central das Associações Rurais de Irará (CARI), o Coletivo das Associações Rurais de 

Irará e a Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra (CEDITER). Será traçado um balanço do 

trabalho dessas organizações no município de Irará, no sentido de analisar suas implicações na 

organização do espaço rural, considerando as relações estabelecidas com os sujeitos que 

conformam este espaço, e o papel dessas organizações no trato com os jovens filhos dos 

pequenos agricultores das comunidades rurais de Irará. 

 A opção pela CARI e o Coletivo das Associações Rurais de Irará, se define pela ideia 

de ambos demarcarem espaços de continuidade da luta e da resistência dos pequenos 

agricultores camponeses pela permanência o campo. Quanto à CEDITER, apesar de não ser 

uma organização que se origina no município, e por isto não entra na primeira coluna do Quadro 

5, sua definição se explica pela inserção e atuação no espaço rural do município, exercendo 

papel estratégico na formulação de ações que se desdobraram, por exemplo na criação de 

espaços voltados à organização da produção agrícola das famílias desses agricultores e da 

formação dos jovens originários dessas famílias.      
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Quadro 5 - Organizações sociopolíticas em Irará-Bahia (1980-2014) 

Nome Fundação Fundador Participantes Ações 

Casa de Cultura de 

Irará70 

 

 

1983 Aristeu Nogueira  Populares, artistas e políticos 

dos municípios de Irará, Água 

Fria, Ouriçangas, Pedrão, 

Santanópolis. 

Desenvolver ações de cooperação cultural dentro de 

uma concepção regional, voltadas à capacitação; 

preservação da natureza, da memória, das tradições 

populares; valorizar o artesanato; incentivar a 

organização comunitária. 

Casa da Cultura de 

Irará 

(CCI) 

1984 Aristeu Nogueira, Deraldo 

Portela e Miriam 

Benevides e José Américo 

Populares, artistas, políticos, 

profissionais liberais e jovens 

de Irará. 

Espaço para atividades da cultura, artesanato, artes 

e recreações do município de Irará; organizar os 

jovens para a participação na atividade política. 

Associação Rural 

Comunitária de 

Juazeiro  

1986 Aristeu Nogueira, 

Gerôncio Bispo, Albertino 

Ferreira, Arlindo Ferreira 

da Silva, Catarino Sena, 

etc. 

Pequenos agricultores das 

comunidades de Juazeiro, 

Santo Antonio, do Distrito de 

Bento Simões. 

Incentivar a organização comunitária e o 

desenvolvimento do trabalho agrícola nas 

comunidades rurais. 

Sindicato do 

Trabalhadores 

Rurais de Irará 

(STRI) 

1987 Arlindo Ferreira da Silva, 

Tomé Ferreira da Silva 

Pequenos agricultores e 

trabalhadores rurais de Irará71 

Fortalecimento da organização sindical dos 

agricultores familiares do município de Irará. 

Central das 

Associações de 

Irará (CARI) 

1995 Representantes de 

associações rurais de Irará 

com apoio de Aristeu 

Nogueira 

Representantes de Associações 

Rurais de Irará, dos Sindicatos 

Rurais e Cooperativas 

Agropecuárias 

Fomentar o desenvolvimento rural no território do 

município, articulando ações de formação dos 

agricultores, organização da produção agrícola e 

pecuária e da comercialização. 

Movimento 

Cultural Viva Irará 

(MCVI) 

2002 Roberto Santana, Edson 

Barbosa, Kau Santana, 

Marlei Macedo, Edy 

Oliveira, Gina, etc72. 

Artistas, professores, 

profissionais liberais e outros 

iraraenses residentes em Irará e 

Salvador. 

Incentivar a organização e divulgação da cultura, 

das artes e artesanato do município de Irará. 

 
70 Transformada em Casa da Cultura de Irará, através de reforma estatutária publicada em diário oficial publicado em 30 de setembro de 1987. 
71Em abril de 2018, houve reformulação do estatuto desse sindicato que agora passa a se chamar Sindicato dos agricultores e agricultoras familiares de Irará. 
72 Membros do grupo inicial formado em Salvador, que depois juntou-se a Antônio Luís, Toteia, Fátima de Noroel, Lucia Santana, Hercília, Bonifácio, Jaja, Genó e outros em 

Irará, sendo que a ata de fundação consta de mais de 100 pessoas. 
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Juventude 

Participativa de 

Irará (JPI) 

2003 Jovens lideranças das 

comunidades rurais de 

Irará, com apoio da 

CEDITER e do STRI 

Jovens de diversas 

comunidades rurais de Irará 

Desenvolver a conscientização do jovem sobre a 

permanência no campo; garantir uma contínua 

formação para esses jovens e contribuir no 

fortalecimento das associações, através da 

participação efetiva da juventude. 

Cooperativa dos 

Produtores Rurais 

de Irará (COOPRIL) 

2005 Grupo de pequenos 

agricultores de Irará 

Pequenos agricultores do 

município de Irará 

Assegurar a organização da produção e a 

comercialização agrícola e pecuária dos pequenos 

agricultores do município de Irará. 

AEFAMI 2006 Agricultores da região de 

Irará, STRI e CEDITER 

Pais dos estudantes da EFAMI, 

pequenos agricultores da região 

de Irará  

Articular agricultores (as) familiares e entidades 

afins para gerir a EFAMI, com propósito de criar 

bases para o desenvolvimento rural regional. 

EFAMI 2009 Agricultores da região de 

Irará, JPI STRI e 

CEDITER 

Jovens, filhos de pequenos 

agricultores dos municípios da 

região de Irará 

Assegurar a formação profissional técnico em 

agropecuária dos jovens rurais da região de Irará  

Sindicato dos 

Pequenos 

Produtores Rurais 

de Irará73 

2014 José Roberto Dias dos 

Santos 

(vereador do município de 

Irará) 

Pequenos agricultores do 

município de Irará 

Defender e amparar os pequenos produtores rurais 

de Irará em seus direitos. 

Coletivo das 

Associações Rurais 

de Irará 

2017 Membros das associações 

rurais de Irará 

Associações rurais de Irará e 

STRI 

Integrar as Associações rurais do município de 

Irará para fortalecer a luta coletiva no campo; 

fortalecer o trabalho das associações rurais; 

conquistar melhorias para a produção agrícola das 

comunidades 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados levantados em pesquisa de campo.  

 

 
73 Há informações de que o Sindicato dos Pequenos Produtores Rurais de Irará (SPPRI) se formou a partir da iniciativa de representantes do poder político local, sem haver a 

participação popular na sua formação. 
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6.1 CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DE IRARÁ: CONFLITUALIDADES E 

NUANCES DA QUESTÃO AGRÁRIA LOCAL 

 

A Central das Associações Rurais de Irará (CARI), se caracteriza enquanto um espaço 

resultante das relações sociais ocorridas no campo, no município de Irará, e mais 

especificamente, do trabalho camponês que vinha se organizando por intermédio das 

associações rurais. Por esta razão, fez-se necessário, primeiro situar o contexto da formação 

dessas associações no espaço rural do município, para posteriormente adentrar no processo de 

formação e desenvolvimento da CARI, verificando suas implicações no âmbito da correlação 

de forças imbricadas no espaço rural do município. 

O contexto dos anos de 1990 é marcado pelo esforço dos pequenos agricultores para 

assegurar a sua reprodução no campo. A necessidade de auto-organização para resistir aos 

problemas que iam chegando no campo, é identificada como uma das estratégias acionadas por 

esses pequenos agricultores, para estabelecer espaços que possibilitassem discutir seus 

problemas, assim como definir ações voltadas à melhoria das condições de trabalho e de 

produção nas comunidades rurais. 

No município de Irará, no referido contexto, as relações sociais no campo manifestam 

as tensões da problemática agrária. Isto porque, por um lado, estava crescendo o número de 

pequenos agricultores, cada vez com uma área menor de terra para produzir a sua existência 

material no campo. Por outro, havia um grupo reduzido de proprietários que se aproveitavam 

tanto da situação dos pequenos agricultores, e sobretudo das condições oferecidas pelos bancos, 

por exemplo, quanto ao acesso a financiamentos a serem pagos a longo prazo, para acessar 

recursos e aumentar suas propriedades, ampliando o tamanho da terra sobre o seu poder. 

Essas tensões que vão ocorrendo no espaço rural do município de Irará, podem ser 

entendidas no plano das disputas entre grupos sociais com interesses distintos, mas cujo objeto 

comum era a terra, observando o modo como organiza o trabalho no campo e define as 

condições de produção. As relações de poder que se estabelecem no espaço rural do município, 

movimentam-se por um território de conflitualidades. Isto porque, mesmo havendo o 

predomínio de um poder político constituído na esfera do governo local, com capacidade de 

atuação favorecendo os grupos que historicamente já se colocam na dominação do espaço, se 

ampliam as forças sociais dos grupos colocados no lugar de dominados. Ou seja, se fortalece a 

capacidade de auto-organização desses agricultores, trazendo por consequência as 

possibilidades de ampliação do seu poder de atuação sobre o espaço rural.  
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Com isto, se observa, na realidade das relações tecidas no espaço rural no município de 

Irará, a existência de práticas socioespaciais produzidas na mediação do poder político. Neste 

caso, não se objeta a prevalência das relações que atuam com propósito de manter o poder 

político dominante, impondo-se pela expropriação. No entanto, há que se considerar, outra face 

do poder político, dada pelos grupos que se encontram em luta e resistência para manter seus 

espaços e nestes assegurar sua reprodução social. Trata-se de reconhecer a permeabilidade do 

poder nas relações que se desdobram no espaço. Neste sentido, Osório (2014), chama atenção 

para a capacidade de atuação das classes expropriadas nas sociedades capitalistas. 

As sociedades capitalistas constituem espaços de força, territórios nos quais 

se criam e se movem forças sociais, resultado da presença de classes sociais, 
frações e setores que estão em disputa e se confrontam. A base da política está 

formada pelas inúmeras atividades que podem gerar e acumular forças para 

exercer e manter o poder político ou para resistir, disputá-lo e alcançá-lo 

(OSÓRIO, 2014, p. 94).  
 

Considerando essa capacidade de resistência, atribuída aos agricultores camponeses do 

município de Irará, se constata que o instrumento sociopolítico identificado por eles, para 

mediar sua auto-organização, foi o espaço associativo comunitário. Portanto, olhando por este 

ângulo, as associações rurais se configuram enquanto espaços representativos da luta e 

resistência dos agricultores camponeses do município de Irará. Também se manifestam nestes 

espaços, as disputas que demarcam distintos interesses e contradições imanentes às relações 

sociais de produção no campo. 

Conforme se verifica no Figura 12, entre os anos de 1986 a 2014, foram criadas 40 

associações rurais no município de Irará. Ressalta-se que foram identificadas 43 associações 

rurais criadas no município, porém, 3 delas se encontram desativadas e não foram obtidas 

informações sobre sua fundação. Por esta razão, foram representadas no Figura 12, 40 

associações. Assim, as primeiras associações rurais vêm dos anos de 1986 e 1989. São elas, 

respectivamente, a Associação Rural Comunitária do Juazeiro, situada ao sul do município e a 

Associação Rural do Santo Antonio, com localização ao oeste, em área denominada por Batista 

(2016b), de região sudoeste de Irará. Posteriormente, entre os anos de 1991 a 1999, foram 

criadas 24 associações rurais, marcando um período de intenso crescimento desses espaços 

associativos no município, o que trouxe por consequência a formação da CARI. Por fim, entre 

os anos 2000 a 2016, foram criadas mais 14 associações rurais.  
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Figura 12 - Associações rurais do município de Irará (BA), 1987 a 2016 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo, 2017 e 2018. 

 

Embora as relações de poder, caracterizadas por estratégias de manipulação e por uma 

capacidade de resistência estivessem permeando a formação de todas as associações rurais do 

município de Irará, é no período entre 1991 a 1999, que se observa sobre as associações, uma 

maior influência do poder político na esfera do governo local. Por outro lado, neste mesmo 

período se constata maior capacidade de luta da unidade organizativa das associações, 

decorrente do esforço da CARI em atuar na representação dos interesses dos pequenos 

agricultores do município. Desse modo, à medida que crescia o número de associações rurais, 

se ampliavam as conflitualidades.  O poder político entra em disputa no espaço das associações, 

no que tange à representação do trabalho camponês quanto às condições de sua reprodução no 

campo. 

Portanto, o trabalho das associações nos espaços das comunidades rurais e seu 

desdobramento na formação da CARI, traz para os pequenos agricultores a possibilidade de 

ampliar o espaço da luta para outras escalas espaciais, de maneira a intervir na melhoria das 

condições de vida no campo. A tentativa de fomentar a unidade da luta ocorre por intermédio 

da formação da CARI, que passa a ser o espaço estratégico da luta política no campo no 

município de Irará.  

De acordo com sua Ata de fundação, a CARI foi criada em 9 de março de 1995, em 

Assembleia Geral ocorrida na Câmara de Vereadores de Irará, momento em que se deu a eleição 

da sua diretoria executiva, do conselho fiscal e discussão e aprovação do seu estatuto social. 
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Destaca-se também, para a sua formação, o significativo trabalho coletivo de algumas 

lideranças de associações rurais de Irará, tendo o apoio de Aristeu Nogueira74. 

O texto da ata de fundação informa que “havia mais de 100 lavradores e autoridades 

municipais” presentes na assembleia.  Doze membros das diretorias das seis associações rurais 

de Irará filiadas e em situação de regularidade junto à CARI, entre titulares e suplentes se 

colocaram como representantes conselheiros, nessa assembleia, para mandato de dois anos, 

entre 1995 a 1997 (CARI, 1995a, p.1). Na ata constam nomes desses conselheiros, conforme 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Representantes das associações rurais de Irará eleitos junto à CARI em 1995. 

  

Nº Entidade Representante Titular Representante 

Suplente 

01 Associação Rural de Boca de 

Várzea 

José Raimundo Batista Almir Batista dos 

Santos 

02 Associação Beneficente do 

Açougue Velho 

José Carneiro de Jesus Francisco Arcanjo 

Xavier 

03 Associação de Bento Simões e 

Juazeiro 

Antelmo Gomes 

Bittencourt 

Maria Moura Batista 

04 Associação do Saco do Capim Manoel Bispo Cerqueira Solange Alves de 

Cerqueira 

05 Associação da Mangabeira Mírian Santana 

Benevides 

João Máximo 

Portela 

06 Associação do Largo Novo Silvério Miranda Macedo Juarez dos Reis Dias 

Fonte: Ata de Posse da Diretoria da CARI, 1995a. 

 

Nessa mesma assembleia, Josenita Cerqueira Batista apresentou um abaixo-assinado 

elaborado pela comunidade rural do Saco do Capim e representado pela Associação dessa 

mesma comunidade. Os questionamentos contidos nesse documento retratavam os problemas 

enfrentados pela população da comunidade, apresentado, sobretudo, uma série de 

reivindicações para a melhoria das condições da agricultura na região (CARI, 1995).  

A Central das Associações Rurais de Irará (CARI) se caracterizava enquanto um 

movimento de caráter político e social que ocorreu em Irará, em meados da década de 1990, 

centrado fortemente sobre o rural. Tinha como premissa favorecer a implementação de ações 

que possibilitassem o fortalecimento da organização e da produção da agricultura camponesa.  

Essa Central se desenvolveu por meio de ações que articulavam de maneira direta, as 

associações rurais e, indiretamente, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irará (STRI), 

assim como outras organizações sociopolíticas locais e regionais. Com isso, procurava forjar 

 
74Informação retirada da Ata de fundação da CARI. Livro de Ata nº 01, 1995 a 2002. 
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no interior das relações sociais no campo no município de Irará, perspectivas que 

possibilitassem a reprodução social dos pequenos agricultores, objetivando a melhoria das 

condições de produção. 

De acordo com o seu estatuto, a CARI se configurava como uma sociedade civil sem 

fins lucrativos, sendo constituída por três representações de cada associação rural filiada, 

sindicatos rurais e cooperativas agropecuárias que funcionavam no âmbito do território do 

município de Irará. Sua função básica era representar e assessorar as organizações rurais e 

demais entidades filiadas, fomentando iniciativas de desenvolvimento rural das diversas 

comunidades pertencentes ao território do município. 

No entanto, essa organização, durante o período em que esteve em funcionamento, 

enfrentou muitas dificuldades, sobretudo quanto aos limites existentes em relação ao apoio de 

parte das associações rurais do município. Isto se justifica devido ao fato de lideranças dessas 

associações estarem envolvidas por uma mentalidade, cujas práticas encontram-se voltadas a 

interesses privados, posturas clientelistas e à conquista de benefícios resultantes das 

articulações do poder político vindo da esfera dos representantes do governo local.  

Em ata de assembleia extraordinária dessa entidade, ocorrida dia 13 de janeiro de 1999, 

consta preocupações do presidente da época, Aristeu Nogueira, referente ao modo como se 

desenrolavam as relações sociais no campo, no município de Irará. Diante do quadro de 

conflitualidades que pairava nas associações rurais, o presidente da CARI sugeriu a realização 

de um seminário, e apresentava a seguinte justificativa: “pois as associações estão paradas sem 

nenhuma proposta comunitária. Mostrou-se preocupado com o andamento das associações, 

intervenções por inexperiência e a politicagem dentro das mesmas” (CARI, 1999, p. 14). 

O confronto de interesses entre as lideranças e sua base social, no espaço das associações 

rurais, afetava sua capacidade organizativa. No contexto dos anos de 1997 e em anos 

subsequentes, esse problema era objeto de extrema preocupação da diretoria da CARI. O 

cenário estava sendo marcado por desvios quanto aos propósitos da luta social e política dos 

pequenos agricultores, gerando instabilidade nas relações internas da organização, o que afetava 

sobremaneira a CARI.  

Esse aspecto encontrava reforço no partidarismo político existente nas relações sociais 

no município de Irará, que transformava as associações rurais em cabos eleitorais (CARI, 2000). 

Havia, desse modo, da parte das lideranças da CARI, preocupação quanto ao modo como estava 

ocorrendo as relações entre representantes do poder político na esfera do governo local e as 

lideranças das associações rurais. Observa-se que os representantes do poder político local 

traçavam estratégias de controle dos espaços das associações, pactuando com as lideranças, 
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particularmente os presidentes das associações rurais. O que está por traz dessas estratégias são 

tentativas de controle do espaço rural do município, sendo intermediadas pelo consentimento 

de lideranças das associações, conforme pode ser identificado em Ata da CARI, através de 

depoimento de outra liderança de associação rural.   

O representante da associação rural do Largo Novo, Sr. Aureliano, fala sobre 

a falta de interesse dos demais e a situação atual das associações rurais que é 
caótica e os presidentes não assumem as suas responsabilidades nas 

associações, informando que as politicagens existentes nas mesmas são 

extensas e que a abrangência das associações rurais é atualmente menor, sendo 

que o número de associações é imenso e em consequência, dificulta o trabalho 
de organização (CARI, 2000, p. 25). 

 

Na perspectiva da CARI, a “politicagem”, implicava em um processo que afetava a 

disposição da organização para a luta. Com isto, se ampliavam as dificuldades dos agricultores 

de se reunirem para discutir seus problemas internos, assim como para definir estratégias de 

enfrentamento dos problemas que afetavam diretamente o trabalho no campo. No entendimento 

da diretoria da CARI, era fundamental que as associações iniciassem um processo de retomada 

da organização das suas bases, como condição necessária à sua sobrevivência e à melhoria da 

organização e da produção agrícola nas comunidades rurais. Nesse sentido, nota-se que ela 

representava um espaço articulador da unidade da organização sociopolítica dos pequenos 

agricultores do município de Irará, em um processo mediado pelas associações rurais.  

[...] a CARI sem esse trabalho de suas filiadas não poderia se fortalecer e ter 

força coletiva de todas as Associações do Município, para reivindicar dos 
poderes do Município, do Estado e até mesmo do Governo Federal, para obter 

vitórias decisivas em suas reivindicações em benefício dos pequenos 

lavradores desse Município (CARI, 1998, p. 13). 
 

Ao passo que a CARI se colocava na linha de frente, na correlação de forças, no sentido 

de mediar demandas representativas dos pequenos agricultores nas esferas governamentais, o 

trabalho das associações encontrava limites quanto à capacidade de integrar esses agricultores 

em torno de objetivos comuns à sua luta. Os princípios desse trabalho, fundamentalmente, 

deveriam representar a luta do sujeito coletivo, organizado politicamente, em defesa da 

reprodução das relações sociais de existência dos pequenos agricultores no campo. Não 

obstante, parte significativa das associações rurais, enquanto espaços da organização 

sociopolítica dos agricultores, se sustentavam por relações de poder, cujas disputas circulavam 

entre os interesses do governo local e das suas representações e os interesses dos pequenos 

agricultores, sustentados na luta e na resistência no campo. 

Ao longo da sua trajetória, a CARI enfrentou limites quanto à composição da sua 

diretoria, sobretudo nos momentos de substituição do seu quadro diretivo, fato que fez com que 
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Aristeu Nogueira permanecesse na presidência por mais tempo do que o desejado. As 

interferências das representações do governo local nas relações que definiam os rumos das 

associações, os limites quanto à capacidade de atuação e a ausência de participação de algumas 

lideranças comunitárias rurais, foram aspectos que influenciaram para que pessoas sem uma 

vinculação direta com a luta e a resistência da agricultura camponesa, assumissem a presidência 

e outras funções na diretoria da CARI75. Conforme indicam os dados76, a CARI enfrentou 

dificuldades quanto ao trabalho de algumas lideranças de associações, envolvidas na 

“politicagem”, desde o início da sua formação. 

Desse modo, o atributo da participação, demarcava o trabalho na CARI e também nas 

associações rurais. No momento em que as lideranças dessas associações eram convocadas para 

participar de reuniões, a fim de debater os problemas e dificuldades vividos pelas populações 

das comunidades rurais de onde se originavam tais associações, as ausências se tornaram ponto 

comum. Segue passagem que retrata esse fato, exposto por Aristeu Nogueira em 

correspondência convocatória expedida pela CARI para os presidentes das associações rurais 

de Irará, no dia 21 de julho do ano 2000, solicitando participação em encontro com a SUDENE 

no município de Irará. 

[...] quero lhe informar que esta próxima reunião vai ser a última realizada no 

município de Irará pela SUDENE, caso você não esteja presente ou mande um 
representante em nome de sua Associação, porque, eles estiveram aqui mais 

de uma vez e não pode encaminhar as providências necessárias para organizar 

a cooperação da SUDENE com os pequenos lavradores de nosso município. 
E se no dia 28 deste mês, não houver número de representantes de Associações 

Rurais, a SUDENE vai riscar o município de Irará da ajuda aos pequenos 

lavradores. [...] Cansado de lutar pelo desenvolvimento da lavoura e uma 

renda melhor para os pobres do campo, não lhe faço apenas um convite, faço 
um apelo. Peço pelo progresso de sua Associação e de seus companheiros. 

Estejam presentes, pelos menos dois representantes (CARI, 2000a).   

 

A CARI se posicionava contrária às práticas políticas predominantes no município e 

agia no enfrentamento à manipulação e tentativas de controle do poder, vindas dos 

representantes políticos locais, sobretudo prefeitos e vereadores. Isto em se tratando do modo 

como conduziam as relações políticas nas comunidades rurais e no espaço das associações 

rurais. Exemplo salutar foi identificado no ano 2000 com relação à política de distribuição de 

sementes aos agricultores familiares.  

Na perspectiva dessa organização, as sementes eram utilizadas para “fazer política” 

junto aos agricultores e ao mesmo tempo enfraquecer o trabalho do associativismo rural no 

 
75 Informação cedida por José Américo Moraes Santos, em 13 de junho de 2018. 
76 Atas das assembleias gerais e assembleias da diretoria executiva da CARI, dos anos de 1995 a 2001. 
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município de Irará, que deveria ser desenvolvido pelas associações rurais. No ano 2000, o 

Presidente da CARI, apresenta questionamento formal junto ao Governador do Estado da Bahia, 

César Borges, uma vez que havia suspeita de que as sementes distribuídas pela EBDA estavam 

sendo desviadas para dois partidos políticos, em detrimento dos pequenos agricultores. Assim, 

questionava:  

[...] as sementes encaminhadas pela EBDA através de Feira de Santana para o 

município de Irará no meado da primeira quinzena do mês de maio, chegaram 

com destino a dois partidos políticos, [...] cada um com uma cota de uma 
tonelada e meio e o restante num total de duas toneladas destinadas ao Exmº 

Sr. Prefeito deste município. E assim foi cumprida a distribuição. [...] este fato 

ocorreu pela segunda vez, pois ano passado os referidos partidos receberam 

sementes para fazerem promoção política e trouxeram votos dos pequenos 
agricultores por alguns quilos de sementes (CARI, 2000b). 

 

Postura também representativa de manipulação política, foi identificada na formação 

das frentes de trabalho organizadas pelo poder público de Irará, no ano de 199877, como 

alternativa a um período de seca vivido pelo município e região.  Eram grupos de trabalhadores 

definidos pelo governo municipal, sem passar pelo crivo da comissão municipal da frente 

produtiva de trabalho e das associações rurais. Essa postura política do governo municipal da 

época, gerava conflitos e insatisfações junto às populações das comunidades rurais, fato que era 

questionado pelas associações rurais, representada pela CARI. O trecho que segue retrata um 

pouco dessa realidade. 

Estamos denunciando a falta de critérios que foi tomada para a redução da 
lista de trabalhadores atingidos pela seca para serem contemplados com a 

frente produtiva de trabalho, sem nenhum conhecimento da realidade do setor, 

nem sequer conhece quem foi irresponsavelmente retirado desta lista. Tem 
outra lista em que foi colocado jovem que nunca foi arrimo de família, 

deixando de lado pai de família que está em dificuldades, até mesmo para se 

locomover tendo como alimento para 09 (nove) pessoas a cesta básica que o 
governo enviou. Ainda por cima a saúde das pessoas de sua família é movida 

por desnutrição até mesmo tuberculose (CARI, 1998).  

 

O trecho citado, evidencia as conflitualidades decorrentes de interferências do governo 

local na definição do quadro de trabalhadores que passariam a atuar em frente de trabalho, em 

momento de dificuldades na produção no município de Irará, em virtude das condições 

climáticas ocasionarem redução das chuvas e afetarem o trabalho no campo. Outro aspecto 

exposto no texto, refere-se a questionamentos feitos a respeito da inserção dos jovens para 

ocupar posto de trabalho. Segundo a CARI, dadas as condições das famílias identificadas em 

 
77 Documento de denúncia e solicitação de providências, feito pelas comunidades do Rosário, Mangabeira, Sítio e 

Queimada, sob a assessoria da CARI e para a Comissão Municipal da Frente produtiva de Trabalho, em 20 de 

julho de 1998.  
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lista, havia muitos pais de família bem mais necessitados do trabalho. Em ambos os casos, a 

ação do governo expressa atitudes de poder político que atropela as decisões de uma comissão 

municipal, em detrimento de interesses particulares.   

A partir do ano de 200578, a CARI foi perdendo força, processo que se ampliou com a 

com a morte de Aristeu Nogueira, no ano de 2006. Embora tivesse seu funcionamento 

interrompido, algumas tentativas foram realizadas para retomar os seus trabalhos. No dia 31 de 

outubro de 2007, um grupo de representantes de entidades locais vinculadas às questões do 

campo, convidou as associações rurais, para discutir a retomada e reativação da CARI ou 

mesmo a criação de outra central79.  

No dia 14 de janeiro de 2008, ocorreu uma reunião no STRI com um número 

significativo de representantes das associações rurais de Irará e ex-diretores da CARI. Nessa 

reunião foi exposta toda a situação da CARI e entregue a documentação pertencente à mesma. 

Uma comissão provisória foi instituída, porém a possibilidade de reerguer a CARI, naquele 

contexto, não se concretizou. Constata-se, naquele contexto, que dinamizou processos 

sociopolíticos de retomada da CARI, a existência de um problema de representação política de 

base popular. Nessa direção, as espacialidades produzidas no âmbito das relações de poder no 

município de Irará, expressam situações dotadas de disposição para continuar a luta e estratégias 

de manutenção e controle do poder político nos espaços de organização dos pequenos 

agricultores80. 

Sendo assim, a CARI surge por conta de uma demanda concreta dada pelo crescimento 

do trabalho camponês no município de Irará, manifestado na necessidade de formação e 

fortalecimento das associações rurais. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos agricultores, 

sobretudo em virtude do fracionamento da terra, afetando as condições de produção e os meios 

de manter a existência no campo, pressionam esses agricultores a se organizarem em 

associações rurais. A partir do trabalho das associações, os pequenos agricultores demarcam a 

 
78 Último ano em que esteve ativa, conforme dados da Receita Federal. 
79 Documento assinado por Ângelo Souza Silva (Diretor do FUMAC), Edelso Severino de Jesus (Presidente da 

COOPRIL) e Davi Barbosa Pereira (Diretor do FUMAC). 
80Assinaram a lista de presença na reunião ocorrida dia 14 de janeiro de 2008, as seguintes associações: Associação 
de Artesanato e Arte de Irará, Associação rural da Baixinha, Associação Rural e Comunitária de Bento Simões, 

Associação Rural Beneficente Comunitária de Boa Vista, Associação Rural de Ladeira, Associação Rural da Lessa 

e Palma, Associação Rural de Mangabeira, Associação Rural do Manã, Associação Quilombola Rural e 

Comunitária de Massaranduba e Adjacências, Associação Rural de Cocos e Brejo, Associação Rural Quilombola 

de Olaria, Pedra Branca e Adjacências, Associação Beneficente Rural de Piedade, Associação Rural do Quebra 

Fogo, Associação Rural do Saco do Capim, Associação Rural do Saco Velho, Associação Rural do Santo Antonio, 

Associação dos Produtores Rurais da Tapera Melão, Associação Rural Agropecuária de Várzea, Caboronga e 

Regiões Circunvizinhas do município de Irará, Rural Comunitária Serra do Urubu e Adjacências, Associação Rural 

de Candeal, Sobrado e Fazendinha, Associação Rural do Corte, Associação Comunitária Rural Cruzeiro da 

Queimada e Associação Rural Beneficente do Açougue Velho.  



216 
 

existência da CARI, que se apresenta enquanto um espaço de organização sociopolítica dos 

camponeses de Irará, com poder de atuação no território do município e de articulação das suas 

demandas nas esferas dos governos municipal, estadual e federal. Neste sentido, a CARI 

representa uma face da manifestação da resistência dos pequenos agricultores que vivenciam a 

expropriação da terra, na interface às estratégias de manipulação do seu poder de atuação.  

No entanto, a resistência camponesa, manifestada no sujeito coletivo da sua 

representação no território do município, se defronta com as tentativas de controle e de 

manipulação pelo poder político na esfera do governo local, sobre as representações 

sociopolíticas dos agricultores nas comunidades rurais. Neste sentido, se observa um confronto 

de interesses que envolve a CARI, os representantes da política local e as associações, 

produzindo relações de disputas e tensões no espaço rural do município de Irará. Desse modo, 

o trabalho da CARI, mediando relações sociopolíticas, representa uma dimensão da questão 

agrária, que sob tal arranjo, se manifesta, por um lado, pelas tentativas de integrar as demandas 

dos pequenos agricultores, fortalecendo sua capacidade de reivindicar, por outro, nas estratégias 

de controle das formas de organização do trabalho camponês no município de Irará. 

  

6.2 COLETIVO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DE IRARÁ: NASCEDOURO, 

CONFLITUALIDADES E INSERÇÃO DOS JOVENS DO CAMPO 

 

O Coletivo das Associações Rurais de Irará, emerge da necessidade da retomada da 

organização e da luta dos pequenos agricultores do município de Irará. A sua formação mantém 

estreita relação com as ideias que sustentavam a CARI. Essas ideias voltam à tona, entre os 

anos de 2016. Porém, sua materialização ocorre no final do ano de 2017, pelo esforço de um 

grupo formado por lideranças de associações rurais do município de Irará, que já trazia este 

sentimento da necessidade de definir um espaço integrador das demandas dos pequenos 

agricultores e das suas comunidades rurais81.  

Seus objetivos têm se voltado para a integração das associações rurais do município de 

Irará, visando fortalecer a luta coletiva no campo e conquistar melhorias para a organização da 

produção agrícola das comunidades. Neste sentido, procura refletir sobre a realidade das 

comunidades rurais, analisar as condições em que se encontram a produção da agricultura 

 
81Das 40 associações rurais do município, 22 associações têm participado mais ativamente do Coletivo; 13 

participam esporadicamente e 5 nunca participou. 
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praticada pelas famílias camponesas nessas comunidades e, discutir acerca do papel das 

organizações e dos movimentos sociais do campo, na atual conjuntura do campo no Brasil.  

O trabalho deste Coletivo vem contribuindo na constituição de um espaço de 

fortalecimento da luta política dos pequenos agricultores do município de Irará, despertando 

para a identidade camponesa e quilombola, conformadora das populações que produzem essas 

comunidades rurais. Apesar de se posicionar enquanto possibilidade de retomada do poder 

popular, reconhece tanto em suas relações internas, quanto nas relações estabelecidas com 

outros sujeitos, a exemplo das representações do governo local, o predomínio de relações de 

poder que atuam no sentido de enfraquecer a luta e resistência dos pequenos agricultores, 

limitando sua capacidade de organização nesses espaços associativos e comunitários82.  

Frente a tal cenário, o Coletivo das Associações Rurais de Irará tem se reunido 

mensalmente, com o objetivo principal de fortalecer sua organização interna e promover uma 

coesão socioespacial, a partir da organização das comunidades rurais, do seu processo produtivo 

e das suas demandas. O exercício pedagógico e político realizado neste espaço, tem sido 

importante para repensar o papel das associações na representação dos pequenos agricultores e 

na organização do trabalho familiar no campo (Figuras13 e 14).    

 

Figura 13 - Coletivo das Associações Rurais de Irara, Irará (BA), 2018 

 
Fonte: trabalho de campo, 23.05.2018. 

 

Além disso, há da parte do Coletivo, o entendimento de que as possibilidades de 

fortalecer o trabalho das associações rurais é tarefa difícil, porém necessária quanto à sua 

 
82 No Apêndice 01, consta lista referente às associações rurais de Irará. 
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atuação no espaço rural do município. Na medida em que vai se posicionando nos espaços de 

decisão e de enfrentamento, sobretudo quanto às questões que dizem respeito ao campo, na 

perspectiva da luta dos pequenos agricultores, as conflitualidades vão se tornando mais 

evidentes, revelando a emergência de um espaço mediado por relações de poder que confrontam 

interesses distintos. 

 

Figura 14 - Coletivo das Associações Rurais de Irará, Irará (BA), 2018.  

 
Fonte: Trabalho de campo, 12.05.2018. 

 

Neste sentido, membros do Coletivo propuseram uma caminhada para o dia 1º de maio 

de 2018, nas discussões que antecederam essa atividade, era ponto comum entre seus membros, 

retomar as questões que convergem para a organização do trabalho camponês no município de 

Irará. A caminhada se apresentou enquanto uma atividade de caráter político-formativa, que 

oportunizou o encontro entre jovens, crianças e adultos do campo e da cidade, trazendo à tona 

a realidade vivida pelos pequenos agricultores do município para um diálogo com a cidade 

(Figuras 15 e 16). A dinâmica implementada no processo da caminhada introduziu no espaço 

da cidade de Irará, o conteúdo da luta da classe trabalhadora, dos seus enfrentamentos e das 

contradições vivenciadas pelos agricultores camponeses do município de Irará, situação que 

não está desvencilhada da luta camponesa no Brasil. 

Na perspectiva do Coletivo, processos dessa natureza, que levam à participação e 

ocupação dos espaços para a demarcação do papel da organização do trabalho no campo, são 

fundamentais para o município de Irará. São processos de caráter sociopolítico e cuja dimensão 

pedagógica movimenta e evidencia na prática social, aspectos da luta dos trabalhadores do 

campo reforçando a necessidade de fortalecer os espaços de enfrentamento e de resistência.   
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Figura 15 - Caminhada dia de luta dos agricultores camponeses de Irará (BA), 2018 

 
Fonte: Trabalho de campo, 1º.05.2018. 

 

A materialização de tais processos vai produzindo nas relações cotidianas a consciência 

da luta desses agricultores e dos atributos que lhes são requeridos na demarcação dos espaços 

viabilizadores do projeto camponês. Representam o entendimento desse conteúdo, os 

depoimentos registrados no encontro do Coletivo: 

 
A gente ganhou força. Estamos conseguindo andar. Foi onde o poder público 

viu que a gente tem força. [...] Quem foi lá, começou a falar (Depoimento de 

Edione, Presidente da Associação da Baixinha. Reunião do Coletivo, 
14.05.2018)  

 

É como o sábio poeta disse: Toda caminhada começa com um passo árduo. 
Então foi um momento importante para a gente ir se organizando e mostrando 

para o município a força da agricultura (Depoimento de Paulo, Presidente da 

Associação do Saco e Jardim. Reunião do Coletivo, 14.05. 2018). 
 

Foi uma organização que não teve ajuda de transporte. Tempo curto de 

organização. A área rural não tem formação política. A gente precisa formar 

as comunidades (Depoimento de Iracema, Presidente da Associação da Serra 
do Urubu. Reunião do Coletivo, 14.05. 2018). 

 

Tem coisa que não dá para organizar demais, porque é dois organizando e 
cinco desmanchando. E os políticos tem medo da organização do povo. Hoje 

tem quinze entidades aqui. Estamos no começo. Nós temos esse poder de 

organizar. E quando isso acontecer os políticos vai respeitar a gente. E aqui 
em Irará, tem muito político falando mal dos representantes de associação 

(Depoimento de Jairo, Presidente do STRI. Reunião do Coletivo, 14.05.2018). 
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Figura 16 - Caminhada dia de luta dos camponeses de Irará (BA), 2018 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, 1º.05.2018. 

 

A presença dos jovens nessa atividade foi algo que chamou a atenção, pois envolver 

estes sujeitos no trabalho das associações e comunidades rurais, tem sido um desafio eminente 

a ser superado nas relações cotidianas. Neste sentido, cabe ressaltar o desafio existente no 

interior do próprio Coletivo das Associações Rurais de Irará, acerca da inserção e participação 

dos jovens do campo. 

Isto se justifica porque das 40 associações rurais que se encontram em atividade no 

município de Irará, apenas 5 dessas associações, ou seja, 5%, compõe um grupo que está sob a 

liderança de jovens com idades entre 21 a 28 anos, sendo que desse universo, um jovem é 

egresso da EFAMI. As demais 36 associações encontram-se sob a liderança de pessoas com 

idades distribuídas entre dois grupos distintos. Um grupo comporta 24 associações, 

correspondendo 59%, sendo liderado por pessoas com idade entre 32 a 48 anos e outro apresenta 

12 associações, representando 29%, cujas lideranças encontram-se com idades na faixa de 50 a 

65 anos (Tabela 13). A complementação do conteúdo dessa tabela, em se tratando da 

participação dos jovens nos espaços de liderança das associações rurais, se encontra presente 

nos dados apresentados no Quadro 7. 

 

 

 

 

 

 



221 
 

Tabela 13 - Frequência de idade de lideranças das associações rurais de Irará (BA), 

2018 

Idade Representantes (Nº) Representantes (%) 

21 a 28 anos 5 12,5 

32 a 48 anos 23 57,5 

50 a 65 anos 12 30 

Total 40 100 

Fonte: Elaboração própria, com base em trabalhado de campo, 2017 e 2018. 

 

Esse cenário conforma um percentual de aproximadamente 12% dessas lideranças 

jovens nos espaços decisórios das organizações sociopolíticas voltadas à realidade do campo 

no município de Irará. Assim, de acordo com os dados apresentados no Quadro 7, se constata 

que essas lideranças jovens que são identificadas nos processos sociopolíticos do campo em 

Irará, encontram-se nas seguintes associações: Associação Rural da Baixinha, Associação 

Quilombola Rural e Comunitária de Massaranduba e Associação dos Produtores Rurais da 

Tapera Melão, todas situadas em comunidades quilombolas. E por último na Associação Rural 

do Candeal e na Associação Rural da Região do Saco do Capim.  

Desse conjunto de jovens que atua na representação de suas comunidades rurais, através 

da inserção na associação rural, na condição de liderança local, tem havido significativa 

participação no espaço do Coletivo, da liderança jovem da Associação Rural da Baixinha. Essa 

liderança se identifica como um pequeno agricultor de comunidade quilombola, que atua na 

produção de hortaliças. Também relata preocupação com a luta no campo em Irará e, 

particularmente, com os jovens do campo, em sua comunidade.  

Já a representação da Associação Rural da Região do Saco do Capim, tem se 

caracterizado como a mais ausente nesse espaço de inserção da juventude na luta no campo. 

Por outro lado, os jovens que presidem as associações de Massaranduba e Candeal são 

estudantes da Universidades Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e estão cursando a 

Licenciatura em Educação do Campo, respectivamente nos pólos universitários de Feira de 

Santana e Amargosa. A jovem que preside a Associação da Tapera Melão, é Pedagoga e 

formou-se na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Foi constatado que todos os 

jovens, que atuam na representação de associações rurais de Irará, permanecem em suas 

comunidades, embora alguns não trabalhem diretamente na atividade agrícola. 
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Assim, apesar dos limites impostos aos espaços associativos rurais, mediante condições 

concretas de inserção e participação dos jovens, se identifica a disposição da juventude do 

campo em atuar no processo de formação inicial do Coletivo das Associações Rurais de Irará. 

Mesmo que ainda de maneira embrionária, a presença de jovens na condição de exercer um 

trabalho de liderança na comunidade, a partir da posição que ocupam na associação rural, se 

torna significativa.  

Há possibilidades de relacionar a inserção desses jovens do campo nos espaços de 

liderança comunitária, aos processos de socialização no espaço acadêmico. Mas isto se torna 

possível, quando este espaço detém a preocupação e o esforço para pautar a formação dessa 

juventude sob parâmetros políticos que recupere a capacidade de luta da classe trabalhadora do 

campo e da cidade. Em termos dos aspectos que alicerçam a formação da juventude pertencente 

à fração camponesa na diversidade que compõe o campo, dar tratamento particular à questão 

agrária e aos processos que a ela se associam, é condição importante para demarcar a posição e 

os enfretamentos a serem assumidos pelos jovens com relação ao campo e aos seus problemas. 

A inserção desses jovens na organização do trabalho associativo no espaço das 

comunidades rurais de Irará, se configura enquanto possibilidade de trazer à tona os dilemas 

vividos por essa juventude do campo, quilombola, trabalhadora, sem a terra, no conjunto dos 

problemas enfrentados pelas juventudes do campo no Brasil. E assim, ir se apropriando de 

consciência política no sentido de identificar caminhos de fortalecimento da luta dos jovens do 

campo no município de Irará.  E neste contexto, situar a migração do jovem do campo na 

dimensão de um processo que expressa os problemas e limites enfrentados pelos pequenos 

agricultores no município, identificando a terra e nela as condições de trabalho como fatores 

estruturantes das condições de produção e determinante à reprodução do grupo seu social.   
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Quadro 7 - Características dos jovens líderes de associações rurais no município de Irará (BA), 2018 

  

Associação Nome Idade Formação Local de moradia Ocupação 

Associação Rural da Baixinha Edione 28 Ensino médio Comunidade rural 

quilombola da 

Baixinha 

Agricultor; 

Trabalha com a produção 

de hortaliças na 

propriedade da família 

Associação Quilombola Rural 

e Comunitária de 

Massaranduba e Adjacências 

Darley 23 Estudante da Licenciatura 

em Educação do Campo na 

UFRB 

Comunidade rural de 

Massaranduba 

Estudante; 

Trabalha na agricultura 

com a família. 

Associação dos Produtores 

Rurais da Tapera Melão 

Vilma 28 Formada em Pedagogia pela 

UEFS 

Comunidade rural da 

Tapera Melão 

Professora em Feira de 

Santana 

Associação Rural de Candeal, 

Sobrado e Fazendinha 

Jadson 21 Estudante da Licenciatura 

em Educação do Campo na 

UFRB 

Comunidade rural do 

Candeal 

Técnico agrícola da 

CEDITER em Irará 

Associação Rural da Região 

do Saco do Capim 

Aline 26 Formada em Letras pela 

UEFS 

Comunidade rural do 

Saco do Capim 

Professora de Língua 

Portuguesa, no ensino 

fundamental II na rede 

municipal de Irará 

 
Elaboração própria, com dados de trabalho de campo, 2017-2018. 
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6.2.1 O Coletivo e as conflitualidades nas políticas públicas de fomento 

 

Uma ação recente do Coletivo das Associações Rurais de Irará foi a definição de um 

representante das associações rurais para atuar junto ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável de Irará (CMDS). O presidente da Associação Rural do Saco e 

Jardim, situada na comunidade do Jardim, foi a liderança eleita. Essa postura tática do Coletivo 

foi significativa, pois em outros momentos, a definição desse representante não se dava por 

intermédio de uma articulação da base social e política dessas associações. Com esse 

posicionamento, o problema político das representações sociais e populares do campo, no 

município de Irará, começa a ser trabalhado de maneira qualitativa, pelas lideranças 

associativas.  

No entanto, essa situação que é positiva na perspectiva do Coletivo, tem gerado tensões 

entre algumas representações do poder político na esfera do governo local e das lideranças 

políticas nas comunidades rurais. Nota-se uma correlação de forças em que o poder político 

local passa a perceber o surgimento de um embrião conformador das forças populares, no 

âmbito do espaço rural, com ampla capilaridade adentrando as diversas comunidades rurais. 

Isto tem permitido reconhecer nos processos sociopolíticos locais, o desvendamento da luta de 

classes, a partir das tentativas de organização dos espaços de luta dos agricultores camponeses 

de Irará, no enfrentamento aos problemas que afetam a reprodução social da vida no espaço 

rural do município.   

Desse modo, observa-se na realidade concreta que permeia essas relações, novos 

enfrentamentos protagonizados por representantes dessas associações. Um exemplo tem sido 

as políticas públicas de distribuição de sementes, pelo Programa Semear e o Projeto de 

Mecanização Rural do Estado da Bahia (PROMER BAHIA). São projetos que têm gerado 

conflitualidades no âmbito das relações socioespaciais no campo no município de Irará. Isto 

porque tem sido constatado um processo de gestão, bem mais voltado ao fortalecimento 

político-partidário, do que à garantia de ações que apoiem e potencializem o desenvolvimento 

agrícola familiar das comunidades rurais do município de Irará.  

Esses programas ganham centralidade no âmbito do projeto de desenvolvimento 

pensado para o campo no município de Irará e proposto pela Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente. Tal projeto se ampara em um modelo de campo pensado na verticalidade das ações 

do governo municipal e cujas premissas tem sido pautadas nas tentativas de controle do espaço, 

expressas nas práticas de manutenção do poder, materializadas sobretudo nas relações 
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estabelecidas com as comunidades rurais. Nesta perspectiva, as associações são identificadas 

enquanto instrumento estratégico de controle socioespacial.    

O Semear é um Programa do governo municipal de Irará, que prevê a distribuição de 

sementes do município para os pequenos agricultores, os quais recebem parte dessas sementes 

e em contrapartida assumem o compromisso de devolver à Prefeitura o dobro da quantidade 

recebida. Apresenta como objetivo, expandir a agricultura no município, aumentando a 

produção agrícola e movimentando a economia (BAHIA, 2018). Para o plantio do ano de 2018, 

os agricultores receberam 4 quilos de feijão, 3 quilos de milho e 1 quilo de amendoim.  

Segundo um representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Irará, o 

Programa Semear atende a 1.000 agricultores, com distribuição de sementes de maniva, 

amendoim, milho, feijão e batata, onde são disponibilizados 7 técnicos para acompanhar esses 

agricultores assistidos pelo programa. Além disso, esses agricultores deverão guardar parte 

dessas sementes para a próxima safra, sendo que a semente devolvida será ofertada para um 

novo agricultor, que vai entrar no projeto tornando-o auto suficiente. 

Uma face do Programa Semear é a gestão de um Banco de Sementes na Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente. A manutenção desse Banco de Sementes está condicionada ao 

trabalho agrícola realizado no terreno da antiga EBDA, local onde funciona um espaço 

experimental da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Irará. 

Essa atividade de produção da agricultura é feita por trabalhadores rurais que não 

possuem terra, moram no bairro do Corte, área periférica da cidade de Irará e exploram um 

pequeno lote no terreno da EBDA, sob a condição de repassar parte da produção de sementes 

para o Banco de Sementes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.   

Outro condicionante da permanência desse Banco de Sementes está ancorado na 

necessidade de devolução após colheita, de parte das sementes recebidas pelos pequenos 

agricultores no período do plantio. Essa perspectiva de política agrária vinda da instância da 

política-institucional, não permite a esses trabalhadores, autonomia na produção, uma vez que 

fazem o uso do solo alheio, nesse caso do estado, orientados por uma espécie de meação. 

Outra face desse programa diz respeito à questão hídrica no município de Irará, 

manifestada de um lado, por um processo continuado de escassez de chuva, e do outro, pela 

ausência de um plano de intervenção que ajude os pequenos agricultores a refletir sobre essa 

realidade para identificar alternativas que possibilitem assegurar uma convivência com os 

períodos prolongados de estiagens. Nesse contexto, a transição agroecológica se coloca como 

uma das alternativas necessárias à segurança hídrica nas comunidades rurais de Irará.  
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A permanente redução das chuvas em Irará, se reflete em um cenário de seca e tem 

levado as autoridades municipais, a decretar situação de emergência, requerendo dos governos 

Estadual e Federal, Decretação de reconhecimento de situação de emergência, através do 

Parecer técnico 01/2017 datado de março desse mesmo ano (IRARÁ, 2017b).  

Ainda no âmbito da questão hídrica, também se identifica a existência de poços 

artesianos, os quais em sua maioria são perfurados irregularmente. Em alguns casos tais poços 

são perfurados para assegurar a seus proprietários, o comércio de água através do fornecimento 

em carro pipa. Em outros, os poços são perfurados para a manutenção da unidade de produção 

da família. Um exemplo são os poços perfurados em propriedades onde as famílias cultivam 

hortas, enquanto atividade principal da sua produção.  

Em se tratando do Programa Semear, no ano de 2017, o critério de distribuição de 

sementes seguiu o domínio político-partidário. Nesse sentido foi gestado um modelo em que a 

definição dos agricultores para a distribuição das sementes, foi feita por pessoas identificadas 

enquanto representantes políticos do governo municipal nas comunidades rurais de Irará, que 

se valeram do dispositivo da troca de favores.    

Nessa etapa do processo de distribuição das sementes, não houve diálogo com os 

representantes das associações rurais e sim, se estabeleceu uma relação direta entre 

representante político e comunidade. Não obstante também existir, de grande parte da 

população da comunidade, ausência de informação acerca do modo como as sementes foram 

distribuídas. Observa-se com isto, a existência de relações de poder viabilizadas pela prática do 

privilégio no âmbito da representação política-institucional local. 

No entanto, posteriormente, os presidentes das associações foram chamados, para fazer 

junto às comunidades assistidas, a gestão de devolução das sementes para a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente de Irará. Os presidentes questionaram e defenderam a 

impossibilidade de assegurar tal devolução, uma vez que não foi feita por eles, a referida 

distribuição83.  

Mediante situação demarcada por seguidos questionamentos feitos pelos representantes 

das associações rurais, o governo municipal modificou a metodologia do programa no âmbito 

da sua distribuição, aplicada no ano de 2017. Assim, no ano de 2018, foi atribuída aos 

 
83Ao longo do ano de 2017 e continuando em 2018, as observações feitas no espaço rural de Irará, especialmente 

nos encontros ocorridos na Associação Rural Comunitária do Juazeiro, sendo 10 encontros no ano de 2017 e 4 

encontros até o mês de maio de 2018. No ano de 2018, foram feitas duas observações nas reuniões do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Irará e três observações de acompanhamento nos encontros do 

Coletivo das Associações Rurais de Irará.   
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presidentes de associações rurais a tarefa de apresentar a lista dos agricultores que receberiam 

as sementes.  

Não obstante a essa definição de tarefas, a gestão municipal decidiu por uma entrega 

centralizada das sementes. Nesse caso, o atributo da localização centralizada aparece como 

vantagem reforçadora da dimensão do domínio político institucional. Assim, a mesma foi 

realizada no dia 13 de maio, na Estação Experimental da Fazenda Porteira, área que pertencia 

à extinta Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e não vinha sendo utilizada 

pelo Governo após a empresa pública ser liquidada, em 2016.  

Agricultores de algumas comunidades rurais, a exemplo da comunidade rural do 

Juazeiro, não foram receber as sementes, justificando a impossibilidade da data, por ser um 

domingo e Dia das Mães. Desse modo, o governo municipal, no âmbito da Secretaria de 

Agricultura, deslocou-se até as associações rurais das comunidades, para fazer a entrega das 

sementes de milho, feijão e amendoim aos agricultores que não se fizeram presentes na Estação 

Experimental da Fazenda Porteira.  

Devido ao considerável atraso na chegada do representante da Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente de Irará, que faria a referida entrega na Associação Rural do Juazeiro, alguns 

agricultores voltaram para suas casas e as sementes foram deixadas na associação, sob a 

responsabilidade de um representante da diretoria da mesma, para posterior entrega aos 

agricultores locais.  

Essas sementes novamente voltaram à condição de objeto de contestação dos 

agricultores e dos representantes de associações rurais. Porém dessa vez, os questionamentos 

referem-se ao processo centralizado na distribuição e também quanto ao peso das sementes, 

pois foi confirmado um peso inferior, em relação ao informado pela Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente do Município de Irará84. 

O espaço que vem sendo construído pelo Coletivo das Associações Rurais de Irará, 

também possibilitou perceber conflitualidades no âmbito do Projeto de Mecanização Rural do 

Estado da Bahia (PROMER BAHIA), no município de Irará. Na perspectiva do governo do 

Estado, apresenta como objetivo principal assegurar apoio às patrulhas mecanizadas 

municipais. Esse apoio é viabilizado por meio da colaboração financeira para custeio dos 

serviços de aração e gradagem de terras, plantio e colheita agrícola, limpeza e ou escavação de 

 
84 Na última reunião mensal da Associação Rural Comunitária do Juazeiro, município de Irará, Bahia, ocorrida em 

02 de junho de 2018, se discutiu acerca das sementes. Mediante questionamento sobre a validade do peso, dois 

sócios fizeram a pesagem das mesmas (amendoim, milho e feijão), chegando à conclusão que era inferior. 
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aguada, barreiro ou açude entre outras atividades que contribuam com o aumento da produção 

agropecuária e da disponibilidade hídrica dos agricultores familiares (CAR, 2016).  

No âmbito dos municípios, o PROMER terá o acompanhamento do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Sustentável (CMDS), na execução financeira e no registro dos resultados. 

O apoio do Estado ao custeio das patrulhas mecanizadas municipais das prefeituras, se dará por 

meio da CAR e sendo proporcional a arrecadação junto ao Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), ao percentual de famílias rurais inscritas no CAD-Único e na concentração 

local de agriculturas familiares (CAR, 2017).  

Os valores mínimos e máximos para o apoio financeiro do Estado, por hora de serviço 

mecanizado para os municípios variam na ordem de respectivamente R$ 20.000,00 a R$ 

80.000,00 (CAR, 2017). Para o município de Irará o Estado calculou subsídio de R$ 25,00 a 

hora do trator e apresentou um valor total disponível de R$ 75.300,00, através do Convênio de 

mecanização rural de número 131/2018 (TRANSPARÊNCIA BAHIA, 2018). Na prática ficou 

acertado um valor de R$ 25,00 por hora trator a ser pago pelo governo do Estado, R$ 17,00 a 

ser pago pelo governo municipal e R$ 8,00 a ser pago pelo agricultor para que tenha acesso ao 

serviço. 

A materialização do PROMER no espaço rural do município de Irará no ano de 2018, 

tem deflagrado uma série de situações de tensões e conflitualidades identificadas, sobretudo nas 

relações sociopolíticas locais. Tais dinâmicas envolvem as formas de organização 

representativas dos agricultores e as estratégias políticas de articulação desse projeto pelos 

governos municipal e estadual. Além de envolver também as formas de manipulação da 

realidade socioespacial, por agentes políticos locais, a exemplo da ação de alguns vereadores. 

 Desse modo, um conjunto de limites vem se impondo à realização do projeto, de 

maneira a afetar as relações sociais no espaço das comunidades rurais. São problemas que vem 

se expressando por meio de aspectos como rarefação das informações apresentadas pela 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Irará junto ao CMDS e ao Coletivo das 

Associações e demais representações dos agricultores.  

Isto limita para os agricultores, a escala de compreensão do conteúdo do projeto e das 

suas intencionalidades, tanto na escala do município quanto do Estado. Por extensão, vai 

favorecendo a criação de um campo de dúvidas, especulações e tensões, desembocando em 

conflitos envolvendo representações da base social do campo no município de Irará, a exemplo 

de membros do Coletivo, e agentes do governo municipal. Ilustra essa situação, a seguinte 

passagem narrada por um representante de associação rural de Irará em encontro do Coletivo: 

“O programa causa uma desunião até entre os presidentes”. 
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Outros aspectos estão associados a questões como a demora no atendimento do serviço 

nas propriedades rurais dos agricultores cadastrados no projeto e a preocupação dos agricultores 

com o tempo e o regime das chuvas no município, para a realização do plantio de mandioca, 

milho, feijão, amendoim. Esse problema tem sido justificado da parte dos representantes do 

governo municipal, pela baixa demanda de tratores qualificados pelo projeto para a realização 

do serviço, e devido ao atraso no pagamento do valor da contrapartida do estado. No entanto, a 

desconfiança no projeto, vinda dos agricultores, tem sido algo latente nas discussões no espaço 

do Coletivo das Associações Rurais e do CMDS, configurando a não adesão ao projeto vinda 

de muitos agricultores e de algumas comunidades, a exemplo das comunidades quilombolas de 

Massaranduba e Olaria.  

Para a execução do serviço de aração de terra nas propriedades rurais do município de 

Irará, foram definidos dois tratores da Prefeitura Municipal de Irará e seis tratores das 

associações rurais desse mesmo município. Alguns presidentes de associações não 

disponibilizaram o serviço do trator pelo fato deste se encontrar em condições precárias. Outros 

presidentes questionam o valor de R$ 50,00 definido para o pagamento do serviço do trator da 

associação e alegam prejuízos quanto ao uso da máquina e pagamento do tratorista.  

Esse valor é distribuído da seguinte maneira: R$ 15,00 para cada hora do tratorista, R$ 

22,00 para o pagamento do óleo e R$ 13,00 que será utilizado na manutenção do trator. Além 

disso, reclamam pela carga de responsabilidade assumida, pois passam a vivenciar conflitos 

resultantes de cobranças vindas de agricultores e de representantes de comunidades que estão 

no aguardo do serviço. O trecho abaixo, decorrente de questionamento feito por um 

representante de associação rural de Irará, ilustra essa situação: 

Uma falta de vergonha, mandaram o trator lá para o Jardim só para tirar fotos! 

O trator não trabalhou até às 10:35, por falta de combustível. Não abasteceram 

a máquina para trabalhar. O pior é que mandaram à revelia, sem o 

conhecimento da direção da associação. O que nós dirigentes e associados das 
comunidades do Jardim e Saco queremos é respeito e a prestação de serviços 

públicos pôr essa Secretaria e outras de boa qualidade. O dinheiro utilizado 

para nos atender é nosso e não dos gestores públicos. Isso é uma vergonha. 
Com a resposta o gestor público! (Paulo. Presidente da Associação do Jardim. 

Trabalho de campo, 2018). 

 

Apesar de não se configurar em elemento de discussão frente aos problemas que 

emergiram com a implantação do PROMER no município de Irará, a questão da estrutura 

fundiária pode ser identificada como um aspecto que limita a realização do referido projeto. Foi 

constatado tanto em reuniões do Coletivo quanto da Associação Rural do Juazeiro, reclamações 

as quais atestavam o problema do tamanho reduzido da terra de muitos agricultores.  
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Esse aspecto da estrutura fundiária aparece sombreado nas relações sociopolíticas e foi 

identificado no processo de concretização do PROMER na base produtiva agrícola das 

comunidades rurais do município de Irará. Isto se observou porque houve questionamentos de 

agricultores quanto à relação desproporcional entre o valor a ser pago no boleto referente ao 

seu cadastro no PROMER, o tamanho da terra disponibilizada para a aragem, e o real tamanho 

da terra do agricultor.  

Houve por exemplo, agricultor que informou possuir uma tarefa e meia de terra e receber 

boleto com valor de R$ 80,00, o que corresponde a 10 horas de aração de terra, conformando 

uma área de 10tarefas, área que não corresponde ao tamanho da sua propriedade. Parte desse 

problema foi resolvido com a transferência de horas de serviço do trator para aqueles 

agricultores que demandam por uma quantidade maior de horas de aração de terra. Outra parte 

foi solucionada através do não pagamento dos boletos pelos agricultores, que foram devolvidos 

na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, por representantes das associações rurais de 

Irará. 

Essa realidade fundiária expressa um processo que extrapola a minifundização das 

propriedades, para atingir níveis de parcelamento da propriedade da terra em que muitas 

famílias de pequenos agricultores encontram-se trabalhando em propriedade inferiores à fração 

mínima da terra definida pelo INCRA. No entanto, esse aspecto tem sido ocultado nas relações 

sociopolíticas que mediam a produção do campo no município de Irará, sobretudo pelos sujeitos 

que se colocam na posição de controle do espaço.  

Outro desdobramento do PROMER recai sobre as relações de poder estabelecidas entre 

a prática política de vereadores do município de Irará e as espacialidades que conformam esse 

rural. Nesse sentido, a política imperante age no sentido de manipular os processos sociais para 

assegurar o poder de mando. Assim, há um desvio dessa dinâmica de poder, quando entra em 

cena o PROMER. Isto se justifica porque o valor definido pelo projeto, de R$ 8,00 reais a hora 

trator de aração de terra para o agricultor, em relação ao valor da aração de terra no mercado 

local, que é de R$ 80,00 a hora, possibilita a este agricultor uma certa “autonomia” no acesso 

ao serviço. No âmbito das relações sociopolíticas locais, esse fato foi confrontado pela posição 

apresentada por um vereador que ofertou sem custo algum, ou pelo custo de R$ 8,00, o serviço 

de aragem de terra para uma parcela dos agricultores.  

 Esse fato permite perceber que é recorrente na prática social, a produção de relações 

sociais, nas quais a mediação dos agentes políticos atende a interesses particulares, em 

detrimento dos interesses que permeiam a vida pública. Nesse contexto, esses agentes políticos, 
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a exemplo dos vereadores, se apropriam do espaço das associações rurais para viabilizar uma 

prática política clientelista e mantenedora de sujeição ao poder de mando.   

Move tais relações sociais uma geopolítica, cujo modelo encontra-se atrelado ao modo 

de produção capitalista, o qual afeta as relações sociais em sua totalidade, porém se manifesta 

de maneira diferenciada nos lugares, apropriando-se das particularidades atribuídas a estes 

espaços. Desse modo, o controle da natureza, do trabalho, das populações e seus territórios, se 

coloca enquanto uma estratégia global adotada pelos detentores dos meios de produção para 

permanecer assegurando a ordem do capital. À adoção dessa estratégia na escala do mundo, é 

requerida uma trama de relações, acordos e ajustes táticos nas escalas nacionais, regionais e 

locais para assegurar a reprodução dessa ordem dominante.  

No caso das relações de produção no campo brasileiro e do que elas engendram, 

observa-se que a trama de relações estabelecidas entre as esferas nacional, estadual e municipal, 

configura espaço estratégico de desenvolvimento de ações que ocultam o problema agrário. 

Tais ações encontram nos municípios e particularmente no âmbito do rural que os conformam, 

a base material concreta de efetivação das práticas dominantes, através do modo como nele se 

desenrolam as relações sociopolíticas e dos seus desdobramentos locais, frente às respostas que 

emergem das tensões, conflitualidades e enfrentamentos cotidianos. 

Sendo assim, o cenário que ora se apresenta e no qual o município de Irará insere-se, na 

perspectiva das suas particularidades, permite identificar novos sujeitos os quais se colocam na 

arena das relações sociais em se tratando das questões que envolvem o campo neste município 

em sua vinculação com a realidade do campo brasileiro. São sujeitos que geram processos 

socioespaciais e se colocam no enfrentamento aos problemas que afetam a realidade dos 

pequenos agricultores do município. O Coletivo das Associações Rurais de Irará é um desses 

sujeitos emergentes no cenário local. E é das relações motivadoras desse Coletivo que se 

observa uma das possibilidades de inserção dos jovens na organização e luta política do/no 

campo no município de Irará.  

6.3 A CEDITER E SUA ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPO E DA 

JUVENTUDE CAMPONESA EM IRARÁ 

6.3.1 CEDITER: formação e atuação em contextos de luta pela terra 

 

A CEDITER nasce de ação religiosa ecumênica da Igreja Presbiteriana do Brasil, com 

nome de Comissão Evangélica dos Direitos da Terra. Segundo Brito (2012), era uma espécie 

de Pastoral da Terra da Igreja Presbiteriana Unida (IPU), idealizada por líderes protestantes 
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ligados ao movimento ecumênico. Sua atuação inicial ocorre nas regiões da Chapada 

Diamantina e do Vale do Médio São Francisco, no ano de 1982. Seu trabalho estava vinculado 

à luta dos trabalhadores rurais, dando ênfase a encontros regionais e locais e à criação de 

delegacias sindicais, visando a sensibilização dos trabalhadores rurais sobre a reforma agrária 

e a necessidade e urgência da criação e do fortalecimento das organizações de representação 

desses trabalhadores, principalmente dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs). 

Sua origem se dá mediante necessidade de identificar alternativas de vida no campo, em 

um contexto marcado por intensas secas e por conflitos de terra, ocasionados pela ação dos 

grileiros. Duas situações foram as principais motivadoras da criação da CEDITER. A primeira 

diz respeito às preocupações com a seca que assolava o Nordeste entre final dos anos de 1970 

e início dos anos de 1980, e a segunda era decorrente de graves conflitos de terra, com a 

presença truculenta dos grileiros que perturbavam pequenos agricultores, membros das Igrejas 

de Iaçu, na Chapada Diamantina, e de Sítio do Mato, no Médio São Francisco (CEDITER, 

2018). Complementa essa origem da CEDITER, passagem que segue: 

Tudo tem a ver também com o momento que a instituição vivia e com o 

contexto da região. A CEDITER nasce dentro de uma Igreja Presbiteriana, a 

partir de uma comissão, e os conflitos de terra lá na região da Chapada eram 

muito grandes e aí a igreja se posiciona: Como vamos fazer o enfrentamento 
dessa realidade, o que a gente pode fazer, enquanto igreja? Só vamos ficar 

levando palavras? Só vamos ficar levando o alimento imaterial? E o pão 

material? Então, embora fosse uma igreja evangélica, o Revendo João Dias ia 
muito na perspectiva da Teologia da Libertação. Ele dizia: a gente precisa 

instrumentalizar essas pessoas para que elas consigam ocupar o seu espaço. 

Inclusive tem um poema do Reverendo que ele diz assim: O que é que eu estou 

fazendo se eu sou cristão, né! [...] Se muitos vivem, milhões sem pão, sem 
teto. E ele vem fazendo essas reflexões. Então se eu sou cristão eu tenho que 

agir. Embora a gente saiba que precisa do alimento espiritual, mas eu também 

preciso do alimento material. Então é aquela coisa assim, de emancipar para 
libertar. Então a CEDITER na Chapada ela tem essa atuação mais do conflito, 

chega aqui em Irará, ela já trabalha mais na formação das lideranças 

(Depoimento de Lucimara Santos, membro de equipe de trabalho da 
CEDITER: Trabalho de campo, 2018). 

 

Através da mediação da CEDITER, a Missão Presbiteriana do Brasil Central, realizou 

pequena reforma agrária, distribuindo terras para 92 famílias de trabalhadores rurais, em Sítio 

do Mato, área pertencente ao município de Bom Jesus da Lapa. Devido a questões de 

documentação, essas terras foram alvo de invasão de grileiros, expulsão dos pequenos 

agricultores e de disputas judiciais, para que essas famílias pudessem receber de volta seus 

terrenos (BRITO, 2012).  

Em sua trajetória de formação, a CEDITER passa por três fases principais. A primeira 

foi a fase de implantação que vai de 1982 a 1984, nas Regiões da Chapada Diamantina e do 
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Vale do Médio São Francisco. A segunda que se estende de 1984 a 1991, vem com a criação 

da sede e de novas atuações, quando ocorre a mudança do seu coordenador, do município de 

Wagner para Feira de Santana, devido à vacância pastoral da maior Igreja do Presbitério. Assim 

estabelece parceria com o STR de Feira de Santana, o Movimento de Organização Comunitária 

(MOC) e a Diocese de Feira de Santana, ampliando sua atuação para as regiões de Feira de 

Santana e Recôncavo. Mantinha estreita relação com o Polo Sindical Rural de Feira de Santana, 

prestando assessoramento a movimentos socias na luta coletiva por direitos. Seus pastores e 

demais membros, defendiam a luta dos trabalhadores pela reforma agrária no Brasil e pela 

organização dos trabalhadores rurais.  

O Rev. João Dias de Araújo, pastoreou a comunidade presbiteriana feirense, 

durante 1984 a 1994. Estudou no Seminário Presbiteriano de Princeton, sob a 

orientação de Shaull. Ecumênico e contextualizado, criou um movimento para 
apoiar os trabalhadores rurais em suas lutas pela posse da Terra: a Comissão 

Ecumênica de Direitos da Terra (CEDITER). Araújo atuava como pastor e 

advogado dos trabalhadores e já tinha experiência com essas questões, quando 
pastoreou em Pernambuco e participou de ações políticas com Francisco 

Julião, o líder das Ligas Camponesas no Nordeste (SILVA, 2008, p. 8).  

 

Nesse contexto, em 1985 cria o Projeto Estagiários com ajuda da Coordenadoria 

Ecumênica de Serviço (CESE) e cujo objetivo era formar jovens para auxiliar a população 

ribeirinha do Rio Paraguaçu, atingida pela construção da barragem de Pedra do Cavalo. Essa 

ação incentivou a formação dos STRs de Muritiba, Governador Mangabeira, Cabaceiras do 

Paraguaçu e São Félix. 

Em Cachoeira, São Félix, Governador Mangabeira e Muritiba, municípios do 

Recôncavo Baiano, a CEDITER atuou junto à população que havia sido 
desalojada de suas casas e expulsas de suas terras, para áreas mais distantes 

do rio Paraguaçu e sem acesso a água, após a construção da Barragem Pedra 

do Cavalo, intermediando a disputa dessa população com o Estado que além 
de expropriar os ribeirinhos, vendeu parte do terreno para fazendeiros 

(BRITO, 2012, p. 12). 
 

Uma terceira fase da CEDITER se dá entre os anos de 1991 a 1998, quando amplia seu 

território de atuação, através de apoios de agências nacionais como a CESE e internacionais 

vindos da Igreja Presbiteriana dos EUA, da Agência Pão para o Mundo (PPM) da Igreja 

Evangélica Alemã. Essas agências apoiaram planos de trabalhos nas regiões do Médio São 

Francisco, Chapada Diamantina, Feira de Santana e Recôncavo. Além disso, o apoio da 

Associação Cristã Feminina (ACF), possibilitou o desenvolvimento de projeto voltado a 

direitos humanos e formação de mulheres rurais (CEDITER, 2018). “Também desenvolveu 

trabalhos conjuntos com a CPT católica e as Comunidades Eclesiais de Base” (SILVA, 2008, 

p.8). 
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[...] na região de Feira, a CEDITER atua muito sincronizada com o movimento 

sindical, com o Polo Sindical de Feira de Santana, que era uma potência 
também na época, porque conseguia congregar vários sindicatos da região pra 

fazer formação dos sindicalistas. Então antes de você assumir uma diretoria 

de um sindicato, você tinha que passar por essa formação. A CEDITER tinha 

também um trabalho muito ligado à formação de mulheres. Quando chega 
aqui, configura-se como um projeto de ATER. Então você deixa de trabalhar 

com organizações específicas e vai trabalhar com agricultores e vai fortalecer 

as organizações que representam eles. Irará começa com ATER, agora não 
uma ATER produtivista, uma ATER contextualizada, com organização, com 

geração de renda, melhoria da qualidade de vida, educação do campo. É 

ATER na sua diversidade, na economia solidária, no fortalecimento dos 

empreendimentos, não é aquela ATER do crédito pra produzir mais, pra só ter 
mais renda. É ATER pra se relacionar melhor com o meio ambiente, dentro 

de uma perspectiva agroecológica (Depoimento de Lucimara Santos, membro 

de equipe de trabalho da CEDITER: Trabalho de campo, 2018).  

 

No ano de 1998, se institui como ONG, denominando-se Comissão Ecumênica dos 

Direitos da Terra. Começa a participar em outras linhas de atividades, a exemplo do movimento 

das Escolas Famílias Agrícolas, ligadas à AECOFABA com sede em Riacho de Santana e da 

REFAISA, assumindo a defesa da Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância. Suas 

ações dão ênfase à formação profissional e técnica dos jovens do campo, filhos dos pequenos 

agricultores. 

As mudanças ocorridas no perfil e objetivos da CEDITER, em relação ao trabalho 

desenvolvido no início da sua formação, vão demonstrando um afastamento do propósito da 

reforma agrária: desloca-se da atuação em frentes voltadas à organização dos trabalhadores 

rurais, objetivando o fortalecimento da luta pela terra, para a instrumentalização dos 

trabalhadores no campo, possibilitando o acesso às políticas públicas, assim como a 

viabilização de espaços que fortaleçam a relação dos pequenos  agricultores com a política.  

Quanto a este novo cenário social, político e econômico, sob o qual a CEDITER passa 

a atuar e no qual a mesma modifica sua atuação, é possível dialogar com Boneti (2011, p.73) 

quando destaca as mudanças ocorridas nos movimentos sociais, “transfigurando-se de 

movimentos contestatórios e de busca de garantias de espaços sociais em agentes de 

negociação, que atuam no âmbito da dinâmica da correlação e forças na sociedade”.  

Frente a esta realidade se evidenciam novas configurações no espaço das lutas sociais, 

forçando ajustes e formação de novos arranjos nos sujeitos coletivos mediadores da luta de 

classes.  Este será o contexto viabilizador da inserção do trabalho da CEDITER em Irará. Sendo 

assim, as condições motivadoras do elenco de atividades desenvolvidas pela CEDITER no 

espaço rural do município de Irará, não dará ênfase à organização do trabalho agrícola familiar 

para o acesso à terra. Portanto, a luta política no campo, manifestada pela problemática agrária, 
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é tratada na dimensão da organização da produção dos pequenos agricultores, o que não deixou 

de ser significativo para a realidade do município. Não obstante, as implicações inerentes à 

dimensão política da luta, se ampliam, manifestando-se por meio de processos socioespaciais. 

Essa questão será tratada a seguir. 

6.3.2 A CEDITER, a organização do espaço rural no município de Irará e as 

implicações no trabalho com a juventude 

 

A inserção da Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra (CEDITER) no município de 

Irará se deu a partir de uma iniciativa do STRI que reconhecia a necessidade de fomentar ações 

de fortalecimento da agricultura camponesa e das suas organizações. Também é importante 

destacar que essa iniciativa do STRI se nutria das relações que a mesma vinha mantendo com 

o Polo Sindical Rural de Feira de Santana, cujas discussões se pautavam na necessidade da luta 

e organização dos pequenos agricultores e dos trabalhadores rurais. 

Nesse contexto, a CEDITER já atuava de maneira pontual no município de Irará e em 

outros como Anguera e Conceição da Feira. Em Irará, suas ações estavam voltadas à formação 

de lideranças, sobretudo no trabalho de organização do STRI, instrumentalizando o seu quadro 

diretivo. O STRI estava mantendo uma estreita relação com o Polo Sindical Rural de Feira de 

Santana, e foi por meio do fortalecimento dessa relação que a CEDITER chegou ao município 

de Irará85. Além disso, a fixação do trabalho da CEDITER no campo, no município de Irará, se 

deu sobretudo devido ao apoio do STRI a esta organização, que se colocou nesse processo de 

trabalho de maneira cooperativa. No entanto, se observa que ela vai assumindo a liderança de 

várias ações, se colocando como um dos principais agentes de organização do espaço rural no 

município. 

No ano de 2003, a CEDITER inicia um trabalho de diagnóstico no município de Irará, 

cujo propósito era a criação de bases para o Desenvolvimento Rural Integrado Sustentável do 

município.  Esse projeto visava criar condições para superar alguns problemas que impediam a 

melhoria da qualidade de vida dos pequenos agricultores. Dentre os quais se encontrava, a baixa 

produtividade; pouco aproveitamento dos subprodutos da mandioca; dificuldade de 

comercialização; assistência técnica insuficiente; fragilidade das organizações dos produtores 

para interferir nas políticas públicas e no gerenciamento e planejamento da propriedade 

(CEDITER, 2006; 2018). 

 
85 A CEDITER estava dialogando acerca da possibilidade de desenvolver um projeto, tendo que identificar dentre 

três municípios, a saber, Irará, Coração e Maria e São Gonçalo. Foi a relação que tinha com o STRI que possibilitou 

a definição pelo desenvolvimento do projeto em Irará.   
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Sua inserção no contexto das dinâmicas do campo no município de Irará, pautou um 

trabalho voltado para o sindicalismo rural, o associativismo e o desenvolvimento de projetos de 

caráter sócio produtivo, com ênfase na produção da mandioca e seus derivados. Assim, cria um 

projeto denominado Gestão e Empregabilidade na Agricultura Familiar (GEAF), com ações 

realizadas ao longo de 10 anos, no município de Irará, contando, principalmente com o apoio 

financeiro do Instituto de Cooperação Belgo-Brasileiro para o desenvolvimento Social (DISOP 

Brasil)86, entidade que já vinha desenvolvendo ações no semiárido.  

O GEAF passa a ser executado no ano de 2004 e suas metas principais atendiam a três 

eixos de ação87, sustentados pelo trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). O 

primeiro eixo estava voltado à educação do campo no município de Irará e na sua região, com 

ênfase na formação da juventude, filhos dos pequenos agricultores. O trabalho desse eixo 

influenciou na criação do Coletivo da Juventude Participativa de Irará (JPI) e a Escola Família 

Agrícola dos Municípios Integrados da Região de Irará (EFAMI). 

O segundo eixo olhava a produção, a produtividade, a diversificação da agricultura, 

dando ênfase ao acompanhamento das famílias de agricultores, gestão da propriedade e o modo 

de inserção do trabalho das mulheres, que passaram a se organizar em grupos. O terceiro eixo 

tratou da organização da produção e do acesso a mercados pelos pequenos agricultores, os quais 

apresentavam forte dependência ao atravessador. A partir das ações desse eixo, se instala no 

município a cooperativa de crédito SICOOB CREDITE e é criada a Cooperativa dos Produtores 

Rurais de Irará (COOPRIL).  

O trabalho da CEDITER no município de Irará, tinha como um dos objetivos 

fundamentais a organização do agricultor para o acesso às políticas públicas, sobretudo as 

políticas de acesso ao crédito, a exemplo do PRONAF, e políticas de comercialização pelos 

mercados institucionais do PAA e PNAE. Neste sentido, as ações realizadas com os pequenos 

agricultores, se voltaram para a dimensão socioeconômica das relações de produção no campo. 

Assim, se observa que ao passo que sustenta a necessidade de melhoria das condições de vida 

desse agricultor de base camponesa, suas ações reforçam a figura do agricultor familiar, na 

dimensão da institucionalização da agricultura familiar88.  

 
86 O DISOP Brasil trabalhava com uma rede de instituições de ATER, com atuação muito forte no semiárido, o 

MOC, APAEB, COOPERA, CEALNOR, Diocese de Ruy Barbosa, Rede Pintadas, CEDITER, Cáritas. Esse 

processo culminou na formação da REPARTE, Rede Parceiros da Terra, instituição jurídica que atuava no âmbito 

da formação e qualificação dos profissionais da rede, com destaque para a capacitação em projetos sociais e 

desenvolvimento rural. 
87 Dados coletados em entrevista feita a Lucimara santos, membro da equipe da CEDITER no projeto GEAF e 

atual coordenadora do Projeto BAHIATER Sustentabilidade, na região de Irará. 
88Categoria definida pela Lei 11.326, de 2006, conhecida como Lei da Agricultura Familiar.  
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Desse modo, sua atuação, na organização do espaço rural de Irará, enfrenta 

conflitualidades vividas no âmbito das relações entre os objetivos do seu trabalho, o 

direcionamento da política pública e as relações no contexto da organização e do trabalho 

camponês. Não obstante, começam a se firmar, novas relações no espaço rural do município, 

marcadas pela inserção dessas políticas, as quais ao tempo que possibilitam formas de melhorar 

a organização do trabalho no campo, também agem no sentido de reproduzir a perspectiva do 

controle do espaço e da expropriação do camponês. As relações que reforçam a estrutura da 

propriedade privada da terra não são afetadas. Portanto, este é o contexto da atuação da 

CEDITER no município de Irará.  

As relações, mediadas pelas ações da CEDITER, irão influenciar na organização do 

espaço rural do município de Irará, possibilitando a criação de espaços representativos dos 

pequenos agricultores para o acesso às políticas públicas. A Cooperativa dos Produtores Rurais 

de Irará (COOPRIL) é um dos resultados dessas ações e da materialização das conflitualidades. 

Também são criadas algumas condições para que as mulheres agricultoras conquistem espaços 

nas relações sociais no campo, através da formação de grupos de mulheres que irão trabalhar 

sobretudo com os derivados da mandioca. Outra frente se abre para que os jovens do campo 

possam ir ampliando suas perspectivas de formação e de inserção no trabalho agrícola. 

É justamente no contexto em que o poder político local agia na tentativa de controlar os 

espaços da organização coletiva dos agricultores, que vai ocorrer I Feira da Mandioca de Irará, 

no ano de 2004. Essa primeira Feira foi organizada pelo STRI e CEDITER e envolveu 

organicamente muitos agricultores, a exemplo dos grupos de mulheres, grupo de jovens e 

pessoas da cidade89. Pode-se aferir que essa Feira foi uma experiência de trabalho coletivo que 

contribuiu para despertar a coesão socioespacial da relação campo e cidade no município de 

Irará, tendo como elo motivador a produção camponesa e a necessidade de criação de um 

instrumento viabilizador da sua comercialização. 

Na Primeira Feira da Mandioca, os agricultores fortalecem a necessidade de criar um 

instrumento de organização da produção agrícola, de maneira a superar a ação dominante do 

atravessador nesse espaço. Desse processo ocorreu a formação de uma cooperativa denominada 

Cooperativa dos Produtores Rurais de Irará (COOPRIL), composta por 29 sócios fundadores, 

e concretizada no ano de 2005 (Figura 17). 

 
89  Professora Nilzete, uma moradora vizinha ao local onde ocorreu a Feira da Mandioca, foi importante 

colaboradora nas atividades, cedendo sua casa como uma espécie de ponto de apoio, para que o grupo de mulheres 

do Candeal pudesse fazer suas reuniões preparatórias e guardar seus equipamentos. Houve também um grupo de 

pessoas da cidade que ajudaram em várias frentes de trabalho, ao longo da realização da Feira. 



238 
 

Figura 17 - Marcação do alicerce da sede da COOPRIL, Irará (BA), 2005 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Os agricultores e, posteriormente grupos de mulheres do campo, que vivenciaram 

experiências de trabalho com a CEDITER, passaram a fazer parte dessa Cooperativa. Em 

relatórios da CEDITER, se constatou que havia divergências entre os agricultores, a CEDITER 

e o STRI, acerca dos resultados que deveriam ser alcançados pela COOPRIL. O relatório da 

CEDITER (2010), reconhece que o papel estratégico pensado por estes grupos para ser 

concretizado pela COOPRIL na organização da produção, com o propósito de viabilizar acessos 

dos produtos via PNAE e PAA, não se consolidou, conforme propósito. Mediante tal fato, 

destaca a necessidade de se retomar o trabalho com uma maior intervenção. Mesmo assim, 

mantém entendimento de que a COOPRIL tem se configurado enquanto “um dos instrumentos 

de comercialização regional da agricultura familiar, diminuindo assim, a presença do 

atravessador e melhorando a renda e a qualidade de vida dos agricultores(as)” (CEDITER, 

2012, p. 21). Além disso, destacou outras ações a serem implementadas no município. 

Estamos também em fase de implantação de alguns projetos como a 

Empacotadeira de Farinha, que já está em processo de licitação para definir a 
empresa que assumirá a obra, o Centro de Formação da Agricultura Familiar 

que é um projeto que está sendo negociado com o MDA e a implantação de 

um abatedouro de galinha caipira, no município de Irará, através da 
Cooperativa dos Produtores – COOPRIL (CEDITER, 2010, p. 3). 

 

Forte viés do trabalho da CEDITER, no município de Irará, objetivava o fortalecimento 

da organização, da produção e comercialização da pequena agricultura, assim como o incentivo 

e fortalecimento de grupos de mulheres agricultoras sob a orientação da economia solidária. 

Realizava assessoria aos grupos de agricultores familiares e de associações, no sentido de 
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levantar as pendências de documentação para viabilizar o contrato e o acesso às políticas 

públicas, sobretudo de comercialização (CEDITER, 2012). 

Desse modo, o trabalho da CEDITER contribuiu para que as mulheres camponesas em 

Irará, produzissem uma certa ruptura nas relações sociais de poder existentes no campo, 

colocando-se na liderança da organização de grupos sociais. É daí que nasce o Movimento de 

Mulheres Solidárias de Irará (MMSI), que se inicia com mulheres agricultoras da comunidade 

rural do Candeal, particularmente das famílias de Dona Adélia e Alzira. Depois envolve 

mulheres das comunidades rurais de Juazeiro e Saco Velho. O MMSI era um grupo informal 

em que as mulheres se reuniam para produzir alimentos aproveitando, sobretudo os subprodutos 

da mandioca, e depois comercializavam na feira livre de Irará. Esse grupo foi o embrião da 

formação de vários grupos de mulheres do campo em Irará, os quais permanecem se formando 

até os dias atuais90. 

A necessidade do MMSI na obtenção de equipamentos para desenvolver a atividade de 

produção, desembocou na elaboração de um projeto para a aquisição desses equipamentos via 

apoio financeiro da Fundação Banco do Brasil. Mediante informalidade do MMSI, o projeto 

apresentado pela CEDITER, beneficiou o grupo de mulheres do Candeal, cuja formalidade se 

dava pela associação rural dessa mesma comunidade. Assim, fatos como a existência da maioria 

das mulheres do grupo ser do Candeal e a presença de uma associação rural formalizada e forte 

na organização, foram aspectos que favoreceram ao grupo de mulheres do Candeal, a tornarem-

se beneficiárias do projeto da Cozinha Comunitária. 

Problemas internos ligados às dificuldades vivenciadas pelo grupo de mulheres do 

Candeal quanto ao tratamento dado aos conflitos internos, gerou fragmentações no grupo e 

fragilizou sua organização. Assim, os equipamentos da cozinha entraram em condição de 

ociosidade, deixando espaço para apropriação privada desse bem coletivo. Os equipamentos 

foram levados para a casa de um particular, gerando situações de descontentamentos ao grupo 

de mulheres e conflitos nas relações sociais da comunidade. Em posição de enfrentamentos a 

tal atitude, o MMSI, através de uma de suas lideranças, forçou a devolução dos equipamentos, 

de maneira que parte dos mesmos foram devolvidos para o grupo de mulheres do Candeal e 

 
90 Em trabalho de ATER realizado na comunidade rural do Juazeiro, desde o ano de 2016, a CEDITER tem apoiado 

a formação do Grupo de Mulheres Sabores e Artes do Juá. Esse grupo com predomínio de mulheres negras, tem 

se colocado no enfrentamento a questões como machismo, preconceito étnico, pobreza, conflitos de classe e 

disputas políticas, imperantes nesse rural. E através de atuação tática nas brechas, esse grupo tem desenvolvido 

trabalhos de liderança na Associação rural dessa comunidade, produzindo mudanças concretas no espaço 

associativo local.  
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outra parte foi emprestado à EFAMI91, cujo momento inicial de funcionamento da escola, 

demandava de tais equipamentos para serem utilizados na cozinha e viabilizar o preparo da 

refeição dos estudantes. 

Desse modo, quando se observa os desdobramentos da CEDITER no campo em Irará, 

constata-se uma amplitude acerca do trabalho de organização e formação com as mulheres 

agricultoras, organizadas em grupos de trabalho. Sua atuação tem sido direcionada, sobretudo 

para a produção de subprodutos da mandioca, a fim de garantir a venda de alimentos para o 

PNAE, através da COOPRIL. Com isso tem havido a inserção da mulher em espaços 

tradicionalmente masculinos, contribuindo para a reconfiguração do papel da mulher no espaço 

rural do município de Irará. 

Do processo sociopolítico de trabalho que envolvia as ações de planejamento, avaliação 

e monitoramento da CEDITER no campo no município de Irará, é que também surge um 

coletivo de jovens do campo, formado por filhos de pequenos agricultores. O coletivo foi 

denominado Juventude Participativa de Irará (JPI). Esse movimento de jovens do campo, nasce 

no ano de 2003, em um contexto que agrega os eixos organização social de base e educação do 

campo, envolvendo o âmbito da juventude camponesa no município de Irará e as suas 

reivindicações. Pela dimensão expressa por essa experiência voltada à organização juvenil 

camponesa em Irará, no enfrentamento aos problemas vivenciados no campo, nesse município, 

foi feita a opção de tratar esta questão específica da formação, desenvolvimento e 

desdobramentos do trabalho do JPI, no último capítulo desta Tese. 

Além da formação com as mulheres camponesas, outra frente de trabalho da CEDITER 

estava voltada à formação dos jovens do campo, filhos dos pequenos agricultores. No ano de 

2006, a CEDITER propõe a realização de um projeto denominado “Abelha Rainha”, voltado à 

geração de trabalho e renda na produção de abelhas. Neste projeto o problema da terra é citado 

como um dos fatores limitantes para justificar as dificuldades de obtenção de renda dos jovens. 

Porém, em relação ao que indicam as informações disponibilizadas nos relatórios acessados, 

não se encontra sob as ações dessa organização, inserir na formação desses jovens o conteúdo 

político da luta por terra.  

O público-alvo do Projeto Abelha Rainha encontra-se na faixa etária de 16 a 

24 anos (jovens), estudantes, que residem nas comunidades rurais dos 
municípios, e enfrentam dificuldades, como: falta de mercado de trabalho; 

poucos trabalham na propriedade familiar por conta da pouca quantidade terra 

de suas famílias, além da falta de profissionalização, pois as escolas rurais não 

 
91 Informações apresentadas por Suzethe da Silva Araújo, integrante da equipe da CEDITER no projeto GEAF. 

(27.06.2018). 
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oferecem estudos voltados para a realidade, na maioria das vezes são precárias 

(CEDITER, 2006, p. 6.). 
 

Outra frente de ação da CEDITER, esteve voltada à educação do campo e formação 

profissional técnica dos filhos dos pequenos agricultores de Irará e região. Desse trabalho 

marcado por um esforço conjunto da CEDITER, do STRI, do Coletivo JPI e dos agricultores 

de Irará e região, foi criada a Escola Família Agrícola da Região de Irará (EFAMI), uma escola 

de Ensino Médio e Profissional com habilitação em Agropecuária. A CEDITER mediou junto 

ao DISOP BRASIL, a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais), no ano de 2006, para a compra de um terreno com área de 17 tarefas, localizado 

na comunidade rural de Boca de Várzea. Para a construção da primeira parte do prédio houve 

intensa participação dos agricultores, de jovens do JPI, de pessoas que trabalham na CEDITER 

e também da comunidade de Boca de Várzea (Figura 18). 

 

Figura 18 - Frente do Prédio da EFAMI, Irará (BA). 

 
Fonte: Arquivo da Escola, 2017. 

 

Em se tratando da construção e funcionamento da escola, a CEDITER articulou 

encontros junto aos prefeitos da região de Irará, para definir responsabilidades. As negociações 

centraram-se mais no âmbito do funcionamento em termos da cessão de profissionais para 

trabalhar na escola, a exemplo de professores, técnicos agrícolas e monitores. Embora os 

prefeitos firmassem este compromisso, observa-se na realidade da escola, que a cessão de 

professores tem sido, desde o início do seu funcionamento, um aspecto que dificulta o trabalho, 

sobretudo quando ocorre mudança de governo nos municípios.  De um lado havia a situação de 

instabilidade vivida pela EFAMI, mediante indefinições de algumas prefeituras. Do outro, a   

CEDITER estava tendo que enfrentar as limitações de recursos para desenvolver as ações, 
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sobretudo aquelas voltadas ao funcionamento da EFAMI. Este cenário marcou o contexto da 

formação da EFAMI em suja fase inicial. 

O projeto Gestão de Empreendimentos da Agricultura Familiar no ano de 
2009 centrou força na implantação da Escola Família Agrícola. Apesar das 

dificuldades, a EFA iniciou suas aulas este ano, graças à mobilização de 

diversos parceiros, comunidades e alguns representantes do poder público. Foi 
uma grande vitória após tanta luta e a soma de vários esforços, ver alunos e 

professores desenvolvendo trabalhos na EFA. Tivemos dificuldade também 

em realizar os convênios e parcerias, como o da SUAF, que assinamos o 
convênio e estamos aguardando a liberação dos recursos para iniciarmos o 

trabalho. Já a parceria com a ASCOOB, dentro do Projeto MDA não se 

consolidou apesar de termos acordado a manutenção da parceria durante uma 

reunião com REPARTE, COOPERA, CEALNOR e CREDITE. Em virtude 
de não conseguirmos obter esses recursos o trabalho de formação ficou 

inviabilizado pois os recursos provenientes do DISOP eram destinados ao 

pagamento de pessoal e funcionamento da EFA. As poucas atividades de 
formação que foram realizadas foi graças as parcerias que temos (CEDITER, 

2009, p. 1). 

 

Sendo assim, os resultados produzidos pelo projeto GEAF, junto a famílias de pequenos 

agricultores, no município de Irará, passaram a se manifestar nas relações socioespaciais locais, 

inserindo nessas relações, novos conteúdos sociopolíticos na dinâmica do campo. A COOPRIL, 

o SICOOB CREDITE e a EFAMI, ilustra a inserção de novos elementos integrados ao trabalho 

de organização do campo no município de Irará. O trecho citado abaixo, retirado de relatórios 

da CEDITER, referente aos anos de 2011-2013. 

Deixamos no município de Irará três organizações que atuam em conjunto 

cada uma com um diferente papel na consecução do desenvolvimento: aa 
COOPRIL que é responsável em organizar os Agricultores para a 

comercialização de seus produtos; o SICOOB CREDITE que trabalha com a 

questão do crédito e outros serviços aos Agricultores/as; a EFAMI cujo papel 

é oferecer uma educação contextualizada aos jovens Agricultores. 
Acreditamos que essas organizações ainda necessitam de acompanhamento e 

assessoria mais dispõe dos elementos necessários para o cumprimento da sua 

missão (CEDITER, 2011-2013, p.22).  
 

A finalização do GEAF, acompanhado da retirada do apoio do DISOP Brasil, nos 

projetos desenvolvidos em Irará pela CEDITER, levou organizações como o STRI, a COOPRIL 

e sobretudo a EFAMI, a passarem por um processo de enfraquecimento da sua base social e 

política. Embora com dificuldades, a CEDITER retoma trabalhos de organização dos 

agricultores, porém, através de projetos financiados pelo governo do estado da Bahia, por meio 

de chamadas públicas. Um exemplo é a Chamada Pública Sustentabilidade 001/2015, 

apresentada pelo Governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural 

(SDR), cujas ações do projeto foram iniciadas no campo em Irará, desde o ano de 2016. Tais 

ações se desenrolam no âmbito do projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 
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denominado Promoção da Sustentabilidade das Unidades Produtivas Familiares do Estado da 

Bahia.  

Este projeto é acompanhado pela CEDITER, via Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER), nos municípios de Irará, Coração de Maria, Santanópolis e Água Fria, no Território 

de Identidade Portal do Sertão. São 720 famílias92 de agricultores, identificadas a partir da 

Unidade de Produção Familiar (UPF), em 24 comunidades rurais e 56 jovens. No município de 

Irará, o projeto trabalha com 180 famílias de agricultores em 6 comunidades, contemplando 18 

jovens, identificados nas comunidades de Quebra Fogo 1, Candeal 6, Massaranduba 4, 

Sobradinho 5, Largo 2.   

O Projeto definiu um percentual de 15% de inserção de jovens do campo. Contudo, esse 

percentual não foi atingindo, o que condicionou a redução do mesmo para um total de 9%. A 

pequena inserção do jovem no projeto, é justificada por fatores como a defensiva dos jovens 

para não se cadastrar no mesmo93. Essa postura tem sido justificada pela descrença da juventude 

quanto às possibilidades concretas de conceber o campo como um lugar de viver bem, aspecto 

que se vincula a uma histórica representação do rural como lugar de atraso. Outra justificativa, 

se encontra no fato de que a contabilização do cadastro do beneficiário do projeto é feita pelo 

CPF e não pelo número de jovens existentes nas famílias dos beneficiários. Desse modo, na 

perspectiva dos agentes que desenvolvem o projeto no município de Irará, os limites da inserção 

do jovem no trabalho agrícola, reverberada no projeto, e encontra uma das suas explicações no 

modo como essa juventude vem se relacionando com o campo.  

[...] a gente teve uma dificuldade muito grande de cadastrar o jovem [...] o 

jovem quer ver as coisas se materializarem mais rápido, porque eles não 
querem perder tempo. Então eles pensam assim, esse projeto vai me dar o que? 

O que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho ficando no campo? Eu 

só vou fazer curso, curso, porque é um processo de formação, o resultado, ele 
só vê após todo esse processo de formação produtiva, política, de base 

organizacional, ele não vai perceber o resultado no primeiro ano de contrato 

(Depoimento de Lucimara Santos, membro de equipe de trabalho da 

CEDITER. Trabalho de campo, 2018).  

 

Em se tratando do trabalho de formação e organização dos jovens do campo no 

município de Irará, observa-se o papel estratégico da CEDITER, sobretudo na continuidade do 

apoio junto à EFAMI. Com isso tem mediando processos que fortalecem a existência da escola, 

na dimensão do apoio interno, em se tratando do seu funcionamento, e também na dimensão da 

profissionalização dos estudantes, pois alguns são contratados pela CEDITER ao se formarem, 

 
92 Na perspectiva do projeto da SDR, família é entendida na dimensão da unidade de produção familiar. 
93 O cadastro é feito pelo CPF, condição que identifica os beneficiários do Projeto. 
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conforme dados apresentados no Quadro 8. Ao tratar dos jovens que se formam na EFAMI, e 

das condições que os coloca a não permanecer no campo, um jovem ex-estudante da EFAMI e 

estudante da Licenciatura em Educação do Campo na UFRB, e atualmente técnico agrícola da 

CEDITER, interpelou: 

Essa situação é atribuída por causa da questão agrária do município. Não 

somente do município de Irará, mas de toda região. Porque os agricultores, ou 
seja, os pais dos alunos, geralmente tem pouca terra. Então não vai ter terra 

para o filho poder produzir. Ele tem a técnica, não tem a terra, e também não 

acha emprego na área que ele se formou, em técnico em agropecuária. Então 

ele acaba indo para outros empregos que acha. Construção civil e vários outros 
empregos na área. Por isso que acabam indo embora (Depoimento Jadson. 

Técnico agrícola da CEDITER. Trabalho de campo, 2018).  

 

A abertura de oportunidades de experiência de trabalho para os jovens técnicos em 

agropecuária que se formam na EFAMI, tem sido umas das preocupações da CEDITER, 

embora os contratos estejam relacionados aos projetos viabilizados por meio das chamadas 

públicas. Dos 8 jovens contratados, 3 são de do município de Irará; 2 do município de Água 

Fria; 1 de Ouriçangas; 1 de Coração de Maria e 1 de Santanópolis. Destes, 2 permanecem 

trabalhando na CEDITER, em projeto que será finalizando no mês de março de 2019.  

Quanto aos demais, 1 migrou para o estado do Mato Grosso, iniciou trabalho em fazenda 

de soja, mas desistiu, retornou para seu município - Água Fria, e está trabalhando em Feira de 

Santana, em loja de materiais e implementos agrícolas; 1 migrou para Salvador, trabalhou na 

construção civil e retornou para a comunidade rural de Origem; 1 trabalhou em 

acompanhamento de projeto habitacional pelo STRI, depois no Programa Mais Educação e em 

Posto de Combustível no município de Irará, ficou desempregado e agora irá trabalhar como 

vendedor externo em empresa de moto. Quanto à continuidade dos estudos, após conclusão de 

curso na EFAMI, 4 acessaram o curso de Licenciatura em Educação do Campo, na UFRB, no 

município de Amargosa. 
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Quadro 8 - Técnicos em agropecuária da EFAMI, contratados pela CEDITER. Irará (BA), 2019 

 

Nome Município Comunidade de origem Situação atual 

Edvaldo Irará Candeal Aprovado em seleção para trabalhar em na Motopel, em Feira de 

Santana, para trabalhar como vendedor externo.  

 

Luís Carlos Irará Baixinha Agricultor no município de Irará; 

Concluindo curso de Educação do Campo em Amargosa. 

 

Jadson Irará Candeal Permanece na CEDITER; 

Concluindo curso de Educação do Campo em Amargosa. 

 

Maria Lúcia Santanópolis Sítio Ceilão Cursava Educação do Campo em Amargosa. 

 

Simone Ouriçangas Iraí Formada em Educação do Campo em Amargosa 

Diretora de Agricultura na Prefeitura do município de Ouriçangas 

Josenildo Coração de Maria Santa Rosa Estava trabalhando em Salvador, na construção civil, mas voltou 

para sua comunidade. 

 

Urbano Água Fria Topo Permanece na CEDITER. 

 

Marcone Água Fria Sapucaia Migrou para Mato Grosso, mas voltou e está trabalhando em Feira 

de Santana em loja de material e implementos agrícolas. 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados levantados em pesquisa de campo, Irará (BA), 2018.
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7  JOVENS NO/DO CAMPO EM IRARÁ: CONFLITUALIDADES E MIGRAÇÃO 

EXPRESSANDO A QUESTÃO AGRÁRIA 

 

 

Mandacaru 
Onde não havia nada 

 Onde a flor era capim 
 E o fruto era a fome 

 Comendo a raiz do homem 

 Fez-se aviso e presságio 
 Que se aproximava o fim 

 Onde a cegueira imperava 

 E a letra era um sinal 

Que o dominador usava 
 Para aumentar seu sinal. 

 Nesse mesmo horizonte 

 O mandacaru Florim  
Cheio de mãos, de enxadas 

 De espinhos superados 

 Botando cercas no chão 

 Pelas estradas do Brasil, 
 E também passando as mãos 

 De quem constrói a riqueza 

 E produz o que comer  
Os instrumentos da liberdade 

 Onde a vida faz-se ler. 
 (Ana Claudia Pessoa)  

 
Este capítulo tem como propósito compreender as relações sociais tecidas na trama 

política que envolve os jovens do campo do município de Irará, oriundos de famílias de 

pequenos agricultores de comunidades rurais, na interface que articula a migração desses jovens 

para centros urbanos à questão agrária. Esse processo é dinamizado no contexto das estratégias 

de reprodução das relações sociais de produção capitalista no campo brasileiro, espaço no qual 

são produzidas espacialidades e conflitualidades, dadas por projetos de campo com interesses 

distintos.  

Tais projetos se movem na lógica da produção capitalista do espaço, orientados por 

estruturas sociais de dominação e expropriação, as quais se encontram com a resistência de 

grupos, movimentos sociais e organizações sociopolíticas, sustentadas no esforço da luta 

camponesa. Nessa dinâmica de conflitualidades, esses sujeitos, de algum modo, exercem 

posições em que os direcionamentos assumidos manifestam contestações à ordem dominante 

no campo. E sob esta perspectiva, diferentes estratégias são acionadas com o propósito da 

reprodução social no campo. 
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Nesse sentido, o poema “Mandacaru”, que abre esse capítulo, está sendo entendido na 

condição de “totem”, posto que simboliza a realidade de resistência e luta das populações 

camponesas do Brasil, em sua trajetória de recriação identitária coletivista, no “front” do século 

XXI. Portanto, mesmo reconhecendo a diversidade em que se constitui essas populações, seu 

caráter de unidade identitária se estabelece como amálgama, que permite identificar tais 

populações atuando e produzindo as suas condições de existência, no lastro das contradições e 

sob diferentes circunstâncias socioespaciais e políticas, sem, no entanto, perder de vista, 

elementos da sua organicidade. Frente ao exposto, consoante se coloca entendimento de Santos:  

[...] o espaço não pode ser apenas um reflexo do modo de produção atual 

porque é memória dos modos de produção do passado. Ele sobrevive, pelas 
suas formas, à passagem dos modos de produção ou de seus momentos. Essa 

característica do prático-inerte de Sartre que se volta contra seu criador é o 

fundamento mesmo da existência do espaço como estrutura social, capaz de 

agir e reagir sobre as demais estruturas da sociedade e sobre esta como um 
todo. As determinações sociais, não podem ignorar as condições espaciais 

concretas preexistentes. Um modo de produção novo, não pode fazer tábula 

rasa das condições espaciais existentes (SANTOS, 2008, p. 181-182).  
 

Mediante esse entendimento, é possível identificar em capítulos anteriores desta Tese, 

aspectos que situam as comunidades rurais do município de Irará na esfera sociopolítica da 

fração camponesa do espaço. Nessa fração socioespacial, um dos condicionantes da reprodução 

da vida, é a ausência de terra, seguida de outras condições que limitam, dificultam, e, de certa 

maneira, desviam as possibilidades de reprodução da vida no campo. No entanto, as restrições 

impostas aos sujeitos dessa fração do espaço, em lugar de os eliminar, incita também reação 

contrária, dada a sua natureza de resistência.   

Sendo assim, mais uma vez se recorre ao poema “Mandacaru”, quando a este pode se 

associar as relações sociais e políticas que permeiam a produção da realidade do campo. São 

relações que engendram mecanismos de apropriação e transformação de espinho em letra, 

demonstrando as contradições que movem as relações sociais, nas quais são produzidas as 

condições dotadas de poder de dominação, ou aquelas que permitem ir de encontro a estas.  

Do campo dessas contradições, emerge um cenário propício à manifestação da questão 

agrária sob a perspectiva das suas diferentes expressões. Assim, no âmbito das espacialidades 

que se conflituam na conformação do espaço rural do município de Irará, a juventude do campo, 

se coloca enquanto um sujeito dinamizador deste processo. Neste sentido, a análise das 

condições de reprodução dessa juventude, no contexto da produção do campo em Irará, coloca 

em evidência o papel tencionador desse sujeito no espaço dessas relações. Assim sob 

perspectivas diferentes, vai tomando posições que assegure a melhoria da vida, as quais são 

dadas na permanência no campo e/ou migração. 
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Desse modo, se identifica a migração dos jovens do campo, egressos de famílias de 

pequenos agricultores das comunidades rurais de Irará, para centros urbanos do Brasil, como 

uma das expressões da questão agrária local. Vista sob esse patamar, a migração não se 

configura enquanto uma escolha do sujeito juvenil do campo em Irará. Notadamente, ela revela 

as condições sob as quais vive essa juventude, na interface da produção capitalista e no modo 

de sua implicação nas comunidades rurais deste município.   

Sendo assim, os limites impostos às condições de reprodução social dos jovens no/do 

campo, impõem outros ordenamentos, que extrapolam o da permanência. Neste sentido, a saída 

do jovem no/do campo, com destino a outros lugares, quer seja campo-cidade e/ou cidade-

campo, se coloca como processo determinante, muito embora, o retorno também se inclua a 

este processo. Desse modo, permanência, saída e retorno, dinamizam a migração dos jovens 

do/no campo, revelando nuances e conflitualidades da questão agrária. 

 

7.1 A EXPERIÊNCIA ORGANIZATIVA DA JUVENTUDE DO/NO CAMPO EM IRARÁ 

 

Nesta seção a juventude camponesa foi tratada por um lado, sob o olhar da própria 

juventude, por outro, no modo como outros sujeitos sociais do campo, vem concebendo essa 

juventude. Também abordou alguns aspectos referentes ao contexto socioespacial rural, os 

quais se apresentam como desafios à permanência dos jovens no campo, no município de Irará. 

Os dados de pesquisa de campo que deram suporte às análises desta seção da Tese, resultaram 

da realização de entrevistas semi-estruturadas com 3 jovens que participaram do JPI, sendo que 

1 mora no município de Conceição do Jacuípe e 2 moram no município de Irará. Com essas 

entrevistas, foi possível levantar informações sobre a formação do Coletivo JPI, seus 

participantes e documentos existentes. Posteriormente, foi realizada uma roda de conversa, por 

meio de um Grupo focal que contou com a participação de 5 jovens do JPI, os quais residem 

no município de Irará, e posteriormente foram aplicados questionários aos jovens do Coletivo94. 

Outros dados identificados nesta seção, foram levantados por meio da realização de uma oficina 

com representantes jovens e não jovens de 5 associações rurais do município de Irará e 

aplicação de questionário com 14 lideranças de associações rurais. Também foram feitos alguns 

trabalhos de campo, nas comunidades rurais de Palma e Lessa, Sucupira e Juazeiro, onde foram 

identificados novos elementos que estão sendo inseridos no espaço rural, os quais tornam ainda 

mais complexa a permanência da juventude no campo. 

 
94Dos 47 jovens identificados em Ficha de cadastro do JPI, foi possível fazer contato com 32 jovens. 
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Inicialmente, a análise voltou-se a uma experiência de organização de base popular que 

reuniu jovens de comunidades rurais, do município de Irará, a partir do ano de 2003 até 

aproximadamente 2010. Essa experiência gerou um coletivo municipal de jovens denominado 

Juventude Participativa de Irará (JPI), movimento de caráter sociopolítico que agregou jovens 

do campo. Na continuidade, se fez uma inserção no processo de trabalho das associações rurais 

de Irará, no sentido de verificar a relação estabelecida entre estes espaços, os jovens do campo, 

caráter do trabalho associativo nas comunidades e os desafios da sua permanência no campo.  

Desse modo, se analisou o papel da juventude do campo no município de Irará na luta 

política e enfrentamento aos problemas que afetam o campo neste município. Isto remeteu 

reconhecer a relação dessa juventude com a organização e produção das relações sociais no 

campo, no contexto das experiências voltadas à formação, organização sociopolítica e de 

trabalho, nesse município, percebendo as implicações desses processos para a própria juventude 

e para o desvendamento da questão agrária. 

Olhar as relações sociais tecidas pelos jovens do campo do município de Irará, cujas 

propriedades se assentam na estrutura do minifúndio, marcada por um continuado processo de 

parcelamento da terra da família, foi um exercício importante para reconhecer, nessa realidade, 

a concretude da existência da questão agrária e perceber seus mecanismos locais de 

escamoteamento e de superação.  

Em vista disto, constata-se que as diferentes formas de tratamento dado às juventudes 

do campo e sua correlação com os fatores que orientam as estratégias de reprodução social, se 

definem enquanto uma face do conflito agrário, por ela vivenciado. A compreensão desse 

processo é importante para que se possa reconhecer os atributos acionados nas diferentes formas 

de ver a juventude do campo, possibilitando a superação da miopia social construída em seu 

entorno. Essa miopia esvazia de sentidos, a percepção sobre essa juventude e sobre o campo, 

criando limites a esta relação.  

7.1.1 Juventude Participativa de Irará (JPI): atuação política e reprodução 

socioespacial 

 

O Coletivo Juventude Participativa de Irará (JPI) foi um movimento criado em 2003, no 

contexto das ações que estavam ocorrendo no município de Irará, as quais contaram com o 

trabalho do STRI, da CEDITER e do Movimento de Organização Comunitária (MOC), 

organizações que naquele contexto atuavam em conjunto, inserindo nas relações sociais do 

campo nesse município, o conteúdo da luta e da organização dos pequenos agricultores. No 
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tocante ao trabalho dessas organizações, o entendimento é que o STRI assumia a tarefa de 

articular e mobilizar esses trabalhadores no sentido de refletir sobre a sua realidade e avançar 

nos aspectos tangentes à organização do trabalho agrícola.  

Mediante essas ações, os jovens das diversas comunidades rurais de Irará, passam a se 

inserir nos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, sobretudo no espaço do STRI, cobrando 

a participação em atividades e espaços. Isto trouxe à tona a questão da juventude e do seu papel 

frente aos problemas enfrentados no campo no município de Irará, o que demandou pela 

necessidade de pautar ações voltadas ao trabalho formativo com essa juventude. Esse 

entendimento acerca da necessidade de fortalecer o diálogo com os jovens do campo, 

coadunava com um trabalho que havia sido iniciado pela Pastoral da Juventude em Irará, em 

que se vinha despertando sobre o sentido da participação popular com os jovens do campo.  

A gente era um tipo de jovem sonhador, todos nós. Mas, naquele momento, a 
gente tinha oportunidade de interagir com outros jovens, conversar. E tinha a 

parte de igreja, e teve contato, e pelo contato a gente começou a sonhar. Pra 

mim hoje foi um dos pontos positivos. Um alicerce pra gente, porque a gente 

sabe que a maior parte da juventude hoje está se perdendo, e a gente não, a 
gente teve outro foco. Não está todo mundo no mesmo patamar, mas está todo 

mundo trabalhando com sua profissão de professora, comerciante, agente de 

saúde (Depoimento de Uindson, participante do JPI: Grupo Focal, 
02.07.2018)95. 

 

Essa frente de formação junto aos pequenos agricultores do município de Irará, era 

desenvolvida pela CEDITER. Em outros momentos, as formações também tiveram o apoio do 

MOC, sobretudo no tocante aos trabalhos com os jovens do campo96. A CEDITER intermediava 

com o MOC o desenvolvimento de atividades formativas com esses jovens, cujos princípios se 

voltaram à inserção, compreensão e superação da realidade do campo na região semiárida. Esse 

trabalho que coadunou com a formação do JPI, é colocado em narrativa de uma jovem, que foi 

participante do mesmo. 

Eu acho que era um anseio da gente, porque assim Jairo, ele sempre convidava 

para os jovens estar nas reuniões do Sindicato, aí depois chegou a CEDITER 

em Irará ne, e a CEDITER foi a nossa incentivadora, essa organização que nos 

organizou na verdade. Chegou e viu que tinha muitos jovens lá. E aí a gente 
começou a fazer formações. A CEDITER começou a trazer formações ne, 

voltadas para os jovens do campo, para os nossos desejos e tal, e daí a gente 

foi gostando. Criou o grupo (Depoimento de Aninha, participante do JPI: 
Grupo Focal, 02.07.2018)97. 

 

 
95Atualmente é vereador do município. 
96Além da mediação feita pela CEDITER, Claudiano, estudante de História na UEFS e professor do cursinho pré-

vestibular organizado pelo JPI, também estabeleceu diálogo sobre o JPI com Emanuel Sobrinho, que atuava no 

MOC. Isto também ajudou o JPI a participar das formações de jovens da região do sisal, realizadas pelo MOC em 

Valente.  
97Trabalha no município de Água Fria como Auxiliar Administrativo e em Irará, como professora. 
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Neste sentido, os jovens do campo encontravam-se envolvidos no trabalho de formação 

política ocorrido em Irará. Contudo, para além desses encontros, eles participavam de 

intercâmbios para conhecer a realidade do campo em outros municípios, sobretudo na região 

do sisal, área onde o MOC vinha atuando de maneira mais sistemática. Esses jovens também 

participavam de encontros com coletivos de jovens do campo da região de Feira de Santana e 

região do sisal98, no sentido de fortalecer o diálogo para a organização e a luta da juventude 

camponesa da Bahia e do Brasil.    

Na verdade, o JPI foi um momento único aqui na história do município de 
Irará entre a juventude, porque a gente conseguiu de fato reunir os jovens do 

campo e articular e buscar um objetivo ne! E era realmente a formação dos 

jovens do campo para tá ocupando os espaços nos movimentos (Depoimento 

de Davi, participante do JPI: Grupo Focal, 02.07.2018). 
 

Sendo assim, era propósito desse movimento, montar as bases para a construção da 

identidade de luta da juventude camponesa em Irará, posicionando-se enquanto um sujeito do 

campo. Era tarefa ampliar forças para atuar no sentido de fortalecer a participação e organização 

sociopolítica, tendo como perspectiva a conquista de espaços para o enfrentamento dos 

problemas vividos por esta juventude, nas comunidades rurais de Irará. O reconhecimento do 

papel político do JPI, no tocante ao processo de formação dos jovens do campo, é colocado por 

um dos seus membros, em passagem que segue. 

Aquele início de organização do espaço da área de capinar, porque o JPI tudo 
participava. Eu já cheguei com o JPI andando ne. Eu era muito nova também 

ne, tinha 15 pra 16 anos e o JPI foi um alicerce pra mim. Essa base que eu 

tenho de integração social hoje se formou no JPI, porque até então ne, com 15 

anos você é só uma jovem. E minha tinha que é Viviane, que me trouxe, vamos 
lá e tal, com a formação do JPI que já estava andando. Mas a formação que eu 

tenho hoje, enquanto indivíduo social é tudo do JPI. É isso que me leva a 

querer buscar outras coisas, mas tudo incentivo de lá do JPI (Depoimento de 
Rafaela, participante do JPI: Grupo Focal, 02.07.2018). 

 

Dos 32 jovens, dos quais se teve contato, identificados como aqueles que constituíram 

o JPI, apenas 1 jovem era oriundo da cidade e na época tinha idade aproximada de 20 anos. Sua 

inserção no Coletivo, inicialmente foi conflituosa, pois para a maioria dos jovens participantes 

do JPI, tal presença não justificava o propósito defendido pelo grupo. Isto porque havia a 

 
98O JPI conquistou representação no Coletivo regional do sisal, denominado Coletivo Regional Juventude e 

Participação Social (CRJPS), conquista que demandou muita luta. O município de Irará pertencia ao Polo Sindical 

da região de Feira de Santana e assim a inserção do JPI no Coletivo regional do sisal, levantou questionamentos, 

sobretudo das bases sindicais dessas regiões, acerca das disputas por recursos e políticas públicas para essas 

distintas regiões. E isto gerou um entendimento inicial de que a abertura de espaço para a inserção do JPI na 

regional do sisal pudesse gerar um “desvio” desses recursos para municípios que extrapolassem o marco regional 

do sisal. Assim, incialmente esses jovens do JPI, eram vistos no Coletivo regional como forasteiros. 
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predominância de uma compreensão de rural reproduzida entre os membros desse grupo, 

resultante da produção na realidade das relações sociais no campo, que não concebia um 

processo de organização e de luta da juventude camponesa que integrasse, naquele momento, 

o diálogo com a cidade. Na perspectiva posta, isto poderia desvirtuar tal propósito, o que não 

se configurou como verdade, pois este jovem permaneceu contribuindo no Coletivo.  

A Tabela 14 retrata o universo dos 31 jovens do campo que participaram do JPI, entre 

2003 e 2008, os quais eram oriundos de 14 comunidades rurais de Irará, destacando uma maior 

presença de jovens das comunidades rurais de Massaranduba, Paramirim e Juazeiro. Neste 

Coletivo, havia predominância de jovens com idades entre 16 a 20 anos. Do universo dos jovens 

identificados, se observou que havia uma prevalência de mulheres, sendo que o percentual 

identificado sobre as mesmas era de 61% em relação à presença masculina que correspondia a 

um quantitativo de 39%99.  

 

Tabela 14 - Caracterização dos jovens do JPI, de comunidades rurais, Irará (BA), 2003-2008 

Nº Comunidade 

rural 

Homens 

(Nº) 

Mulheres 

(Nº) 

Jovens 

(Nº) 

Média de 

Idade (Nº) 

01 Brotas 0 1 1 17 

02 Bom Sucesso 1 1 2 19 

03 Quebra Fogo 0 2 2 24 

04 Massaranduba 2 5 7 16 

05 Paramirim 2 3 5 16 

06 Preguiça 0 2 2 18 

07 Catete 1 0 1 23 

08 Pedras 1 0 1 20 

09 Boca de Várzea 1 0 1 20 

10 Juazeiro 0 4 4 15 

11 Barnabé 2 0 2 22 

12 Manã 1 0 1 17 

13 Saco do Capim 0 1 1 13 

14 Santo Antonio 1 0 1 20 

Total 12 19 31  

Fonte: Entrevistas e questionários feitos em 2017 e 2018 e consulta a fichas de cadastro do JPI, 2005. 

 

Não obstante a esta realidade de gênero, deflagrada pelos números, faz-se necessário 

considerar que no âmbito das relações de poder do Coletivo JPI, os homens asseguraram sua 

prevalência, sobretudo nos espaços de coordenação do grupo, na condição de representantes 

locais e regionais. Tal postura estabelecida no interior desse coletivo, revela a demarcação de 

 
99Em se tratado da organização dos dados referentes aos jovens que viviam nas comunidades rurais do município 

de Irará, ressalta-se que 1 jovem da cidade que fazia parte do JPI, não foi inserido. Por esta razão se faz referência 

a 31 jovens. 



253 
 

relações sociais pautadas em uma posição de poder que é atribuída ao homem no grupo social. 

A reprodução dessas relações nos micros espaços sociais, encontra correspondente em outras 

relações do âmbito mais geral da sociedade, cuja condição de produção se sustenta na luta entre 

distintas classes, o que toca também as questões de etnia, geração, dentre outras. 

Embora esse coletivo estivesse se constituindo por meio de um processo em que se 

procurava superar modelos predominantes na estrutura social e histórica brasileira, alicerçada 

no patriarcado, ainda muito comum nas relações no espaço rural, a postura mantida no seu 

interior, expressava a existência de tensões no âmbito da figura da representação social. Isto 

revela a posição social dos sujeitos no Coletivo e demonstra a natureza contraditória e 

excludente da dinâmica das relações sociais e de poder nos diferentes espaços sociais. 

Os jovens que estavam constituindo o coletivo JPI eram filhos de pequenos agricultores 

de comunidades rurais de Irará, dotados de fortes traços étnicos, de gênero e classe. A realidade 

fundiária vivida pelos mesmos era marcada pela ausência de terra para o trabalho agrícola, em 

que uma das suas faces se explicava pelo parcelamento da terra de herança, a qual havia sido 

conquistada por gerações anteriores, na condição de posseiros. Essa realidade é verificada por 

jovem que participou do JPI, ao destacar aspectos do cenário agrário sob o qual vivia:  

                                         Era uma calamidade na época. A gente não tinha terra. Nossos pais tinham 

pouca terra. Mas a gente tinha uma visão assim: meu Deus como é que a gente 
vai sobreviver com pouca terra, sem condições assim? A gente não tem os 

maquinários, por exemplo, porque a gente só pensava que não tinha como, não 

tinha condições (Depoimento Aninha, participante do JPI: Grupo Focal, 
02.07.2018). 

 

Essa realidade fundiária apresentada por jovens do coletivo JPI, expressa não somente 

a sua realidade particular, pois a mesma também é reveladora da condição fundiária sob a qual 

vive a maioria dos jovens do campo em Irará, situação que não destoa da Bahia e do Brasil. 

Desse modo, ao passo que essa juventude vivia as agruras de uma condição social que limitava 

as possibilidades de reprodução da vida no campo, do mesmo modo, essa condição era 

reforçada por pensamentos que se sustentam na perspectiva do projeto de campo produzido pela 

lógica do agronegócio, conforme afirmaram alguns participantes do JPI, na sessão do grupo 

focal: “A gente pensava em trator, maquinários grandes”. “É que tinha hora que a gente olhava 

e não tinha recurso. Não tinha, sabe! E aí, como é que vamos sobreviver? A gente via tanta 

coisa, tantas ideias boas, mas cadê o recurso pra poder implantar”.  

Na escala das comunidades rurais de Irará, esses jovens que vinham despertando quanto 

à sua condição camponesa e quilombola, se viam destituídos do direito à terra e às condições 

para reproduzir-se nela com dignidade. Assim, passavam a perceber as contradições que 
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demarcavam as relações sociais nesse espaço. Do interior dessas relações emergiam conflitos 

que afetavam a reprodução social das famílias e que se expressam, sobretudo pelas disputas e 

enfrentamentos para a garantia do acesso à água e para a permanência na terra. Na sessão do 

Grupo focal, uma jovem destaca aspectos inseridos no conflito por água no campo no município 

de Irará: “E lá na minha comunidade, um fazendeiro de Irará, colocou foi um tipo de óleo dentro 

da fonte para a gente não usar a água”.  

Nesse contexto, ações intencionais de “aprisionamento” da água e de controle da terra, 

eram constantes na dinâmica das relações sociais que moviam a vida dos jovens nas 

comunidades rurais do município de Irará. Porém, é necessário destacar que as relações se 

moviam no sentido de evitar que tais propósitos fossem identificados em sua essência. Assim, 

sempre vinham escamoteados sob o jugo do poder dos fazendeiros e políticos locais. Consoante 

a este entendimento, é que foi retratado esse processo de luta no campo em Irará, por meio de 

passagem que segue, retirada de narrativa de jovem participante do JPI na sessão do Grupo 

focal:  

Então isso tudo foi fazendo com que a gente criasse forças para buscar outros 

projetos. [...]. Hoje, eu falo com orgulho da minha comunidade, que é uma 

comunidade distante e que tem uma imensa dificuldade de tudo. Mas na 

comunidade hoje em dia, por causa da luta da associação, que a gente se 
organizou, hoje a gente tem energia, apesar que foi um projeto do governo 

federal, mais também a água que foi uma luta nossa e que a gente atende uma 

grande parte da região, não só da comunidade. É que as vezes as pessoas das 
outras comunidades ficam pensando, mais porque a Massaranduba tem tudo 

hoje, a gente acha que não tem nada. Mas o pessoal dos arredores fica falando: 

tudo que vem é pra Massaranduba. Não sabendo que ali tem uma luta, para a 

gente conquistar um projeto daquele, um direito a água tratada, que a gente 
mora numa comunidade quilombola e aí a gente tinha que atravessar várias 

cercas, várias cancelas, os fazendeiros correndo atrás da gente pra a gente não 

pegar água, as vezes ia, botava o trator pra mexer a água e fazer lama pra a 
gente não beber a água. Acontecia assim, as vezes trancava, cortava tudo lá, 

dava delegacia, porque a gente pulava acerca do fazendeiro (Depoimento 

Davi, participante do JPI: Grupo Focal, 02.07.2018). 
 

Sendo assim, do que se observou da realidade em voga, constata-se que, de alguma 

maneira, esse cenário de tensões marcadas por um lado pela ação dos fazendeiros e de demais 

agentes locais do poder constituído, e por outro, pela inserção da juventude na luta política, 

trouxe à tona as contradições que movem a produção do campo no município de Irará. Junto a 

isto, também veio a compreensão acerca das engrenagens sociais e políticas que movem as 

relações sociais no espaço rural do município, o que ia possibilitando a esses jovens do campo, 

se posicionar contra as estruturas de poder que produzem essa realidade.  

Um conjunto de condições sociais e políticas marcavam a realidade dos jovens do 

campo em Irará, no contexto da formação do JPI. Isto se manifestava nos processos sociais, 
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demarcando os limites enfrentados quanto às possibilidades de assegurar a reprodução 

camponesa, no que tange à garantia dos aspectos essenciais à vida, a exemplo da água, terra, 

energia elétrica, transporte, educação, entre outros.  

Nessas circunstâncias, a juventude do campo vive as conflitualidades da reprodução 

socioespacial, manifestada na interface entre o reconhecimento da identidade camponesa e as 

tensões provocadas pelo ideário urbano nas relações de trabalho camponês, decorrente da 

inserção das relações capitalistas de produção no campo no município de Irará. Essa 

conflitualidade identitária, aparece em depoimentos de membros do JPI, conforme identificado 

em trecho a seguir:  

A gente era jovem do campo, a gente queria, ao mesmo tempo, estudar para 

sair do campo, mas também a gente pensava na permanência no campo, 

entendeu? [...] acho que isso era o sonho de todos né! Porque a gente que 
estuda, a gente queria ser doutor. Mas, a gente queria permanecer no campo. 

[...] O sonho de ter um apartamento, todo mundo queria! (Depoimento de 

Uindson, participante do JPI: Grupo Focal, 02.07.2018). 
 

Nesse contexto, os jovens do JPI vislumbravam em seus projetos de vida, a possibilidade 

de assegurar a elevação da sua condição social. Defendiam a permanência no campo, na medida 

que viviam e enfrentavam nesse espaço, os dilemas da juventude trabalhadora camponesa. 

Assim, a juventude se coloca enquanto um sujeito social que vive as contradições do tempo 

histórico e produz sua condição de existência nas relações entre sujeito e espaço.  

As Figuras 19 e 20 referem-se à camisa do JPI, cuja simbologia denotava significativa 

importância para a existência do grupo. Na perspectiva dos membros do JPI, a imagem retrata 

a ideia de um processo de transformação vivenciado pelo Coletivo, expresso na simbologia de 

uma semente, que inicialmente era entendida como sonho, porém por meio do trabalho 

empreendido, oportunizou condições à germinação, ou seja, tornou-se uma realidade. Com isto, 

houve uma passagem da perspectiva do trabalho individual, para o esforço em organizar o 

trabalho na unidade do Coletivo100. 

Pra escolha desse desenho a gente fez várias reuniões. A gente pensou de 

colocar na frente somente uma semente e atrás uma semente germinada, 

porque antes era só um, cada um por si. A gente sonhava individualmente, de 
se organizar, de conseguir algo, de ser uma juventude camponesa organizada. 

Mas isso era só sonho. A partir do momento que surge o JPI, a gente vê que é 

possível, que tudo que a gente pensava pra juventude camponesa agora era 
realidade, porque agora a gente tava junto (Depoimento de Jucelino, 

participante do JPI: Entrevista, 20.08.2016). 

 

 
100A camisa do JPI foi guardada por algumas mulheres, participantes do grupo.  



256 
 

  Figura 19 - Camisa do JPI, parte de traz                Figura 20 - Camisa JPI, parte da frente    

                      

  Fonte: Foto cedida por Elene, membro do JPI.                        Fonte: Foto cedida por Elene, membro do JPI. 

 

Sendo assim, os sentidos atribuídos pela juventude à sua existência, resultam dos modos 

de apropriação do espaço para a reprodução da vida em suas múltiplas dimensões. Nessa 

direção, segundo Carlos (2017), os processos que daí se arrolam, não se encerram no mundo do 

trabalho, pois ultrapassam a produção de objetos, produtos e mercadorias, abrangendo a 

produção da humanidade do homem e revelando as condições nas quais a vida se realiza na 

sociedade. Isto diz respeito ao plano da vida cotidiana enquanto prática real e em suas 

possibilidades, que faz emergir as relações de apropriação e de conflito, abarcando a dialética 

entre uso e apropriação dos lugares de realização da vida e imposição do espaço enquanto valor 

de troca. Nesses termos, afirma Carlos (2017): 

O plano da produção articula, portanto, a produção voltada ao 

desenvolvimento das relações de produção de mercadorias e a produção da 
vida em suas possibilidades, num sentido mais amplo e profundo e este é o 

fundamento da desigualdade que explicita o conflito. Refere-se também aos 

modos de apropriação que criam a identidade a partir da escala do habitar 

como elemento de construção/estabelecimento e sustentação da memória. 
Esse contexto implica o desenvolvimento do conceito de produção enquanto 

modo de apropriação que constrói o ser humano criando a identidade, que se 

realiza pela mediação do outro (sujeito da relação). Em sua materialização, 
realiza-se na indissociabilidade espaço-tempo que aparece através da ação 

humana em sua reunião (CARLOS, 2011, p. 77).     

 

Estudo realizado por Marcassa (2017), sobre juventude pobre da periferia urbana e 

escolarização, dialoga com essa questão da produção das condições que permitem a realização 

da vida. Trata-se de jovens oriundos sobretudo de famílias de agricultores das regiões norte e 

nordeste, que a partir do início desse século, emigraram do campo, pelo empobrecimento do 

trabalho e da vida, e vivem no Maciço do Morro da Cruz (MMC), uma das regiões mais pobres 

da cidade de Florianópolis, passando a enfrentar as contradições e problemas na cidade. Nesse 
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estudo a autora investigou as múltiplas determinações e dilemas que concorrem para a 

manutenção e o afastamento da juventude na escola, chamando atenção sobre os modos de se 

conceber a juventude, observando o que as diferencia e as identifica, compreendendo as 

condições reais em que vivem. Nesse sentido, afirma a autora: 

[...], quando falamos em “juventude”, a concebemos como categoria social 

que se caracteriza, ao mesmo tempo, pela heterogeneidade e pelo 
agrupamento, pela diversidade e pela semelhança, portanto, marcada por 

determinações de classe, gênero, etnia e também clivada por diferenças 

produzidas pelas condições educacionais e culturais, pelo local de moradia e 

pela relação que estabelece com outras gerações, em especial com o mundo 
adulto e sua entrada nele. Por isso, é importante compreender as experiências 

concretas nas quais a juventude se produz, articulando expectativas, o 

ambiente cultural, trajetórias, modos de pensar e agir com as condições 
materiais e concretas nas quais esses jovens estão inseridos (MARCASSA, 

2017, p. 14). 

 

Sendo assim, no processo de (re)produção da sua existência, a juventude em termos 

gerais e a juventude do campo, em suas particularidades, cria mecanismos de apropriação do 

espaço, os quais agem dialeticamente, enquanto condição viabilizadora de permanência e 

também de mudança. Neste sentido, cabe dialogar com a ideia de Vergés (2011), quando aciona 

o paradigma da questão agrária em sua tendência campesinista, para analisar a condição dos 

camponeses mexicanos sob a mediação das profundas contradições da sociedade capitalista 

contemporânea. Assim, afirma: “a condição camponesa não é uma repetição, mas uma 

mudança; um modo específico de mudança” (VERGÉS, 2011, p. 75).  

Dessa maneira, ao tomar por referência as categorias permanência e mudança, no âmbito 

do coletivo JPI, infere-se que estas se movem dialeticamente, no espaço da constituição das 

condições concretas de existência da juventude do campo. E, mediante situações e problemas 

impostos à sua reprodução, ela vai recriando-se na dinâmica da resistência, no interior do modo 

de produção dominante. Esse processo mediado por práticas que repercutem distintas formas 

de organizar e produzir o espaço, também produz distintas formas de explicitar o conflito, visto 

que as condições concretas de sua produção implicam o plano da produção humana e material. 

Por conseguinte, as condições de reprodução social dos jovens do campo no município 

de Irará, inserem-se no âmbito das conflitualidades, sendo que uma das suas expressões toma 

concretude e significado nas concepções de campo e de juventude do campo que sustentam as 

práticas sociais e mediam as relações no contexto do município. No contexto socioespacial em 

que se firmava o trabalho do JPI, constata-se a prevalência de uma concepção de juventude, 

vinda sobretudo das relações sociais do campo no município de Irará, dotada de um caráter 

limitante das potencialidades inerentes a esse sujeito.  
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Essa concepção, reproduzia um ideário de juventude centrado na esfera do espaço 

privado da família. Não obstante, esse ideário estava sendo tensionado no propósito da 

subversão e da ruptura, assumida nas práticas do JPI. Nesse sentido, era atribuída à juventude, 

distintas condições de existência, pois se de um lado ela deveria portar-se por obediência ao 

outro, sua posição de enfrentamento por mudanças sociais, a colocava em situação de ameaça, 

sob o ponto de vista de determinados sujeitos no poder.  

[...] Alguns cargos dentro dos próprios movimentos, não viam os jovens como 
uma pessoa assim, capaz com uma formação e pudesse estar ocupando aqueles 

espaços. [...] Eu acho que a maior dificuldade da gente foi o Sindicato, não 

por parte do presidente, que acolhia a gente muito bem. [...] Era da parte de 
alguns diretores, que via a gente lá porque não tinha jeito. [...]. Quando era 

para a gente se filiar, falaram assim, criava uma maior dificuldade para a 

filiação, sendo que a gente participava das formações e a todo momento 
falava, os jovens a partir dos 16 anos já pode está se filiando no sindicato. [...] 

As pessoas viam o jovem naquele momento como uma ameaça. O jovem era 

bom para tá ajudando a construir a luta no campo, mas quando tratava de se 

filiar para ocupar um espaço dentro do Sindicato, esse jovem já era visto como 
uma ameaça (Depoimentos de Davi e Aninha, participantes do JPI: Grupo 

Focal, 02.07.2018).  

 

Assim, na escala do município de Irará e na particularidade do contexto que mediava as 

relações em que o coletivo JPI se inseria, o embate entre distintas concepções atribuídas à 

juventude, se concretizava na prática social do STRI, particularmente nas posições de alguns 

dos seus membros. Caberia à juventude a realização de tarefas, desde que não interferisse com 

mudanças nos espaços de decisão política. Tal concepção, além de colocar o campo enquanto 

espaço deslocado da luta e vazio de novas possibilidades, invisibilizava o jovem e a sua 

condição, limitando este da possibilidade de ocupar os espaços coletivos de decisão e 

transformação social. 

Ainda que estivesse se desvelando uma juventude conformadora de mudanças sociais, 

predominava nas práticas sociais dos sujeitos do campo no município de Irará, uma concepção 

de juventude que a colocava no lugar comum da inação, quando o pressuposto da prática se 

apoiava nas disputas pelos espaços de poder. Todavia, na perspectiva do JPI, o propósito da 

juventude do campo era o de se colocar enquanto sujeito de ação. Sujeito que vinha se 

posicionando no enfrentamento às práticas reforçadoras do modelo de campo, que ocultava as 

contradições produtoras da permanência da questão agrária e do silenciamento dos problemas 

dela decorrentes.  

Desse lugar de sujeito que reclamava pela reprodução socioespacial da juventude 

camponesa, os jovens do JPI mediaram processos sociopolíticos de resistência no campo, 

geradores de mudanças nas estruturas sociais locais. Tais processos materializaram 
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espacialidades, as quais justificam o caráter político do trabalho dessa juventude do campo, no 

município de Irará. Essa juventude ocupava estrategicamente os espaços e neles disputava 

ideias, concepções, atividades e políticas públicas. Essa luta na escala local e regional foi 

motivada na escala nacional com a criação da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), em 2004, 

cujo objetivo era integrar e articular políticas públicas para a juventude. Depois, pela criação 

do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (Projovem), em 2005. 

A Figura 21 trata de intercâmbio realizado pelo JPI para o município de Valente, no ano 

de 2005, quando o grupo estava ampliando conhecimentos para acessar o PRONAF Jovem. Em 

Valente, conheceu três experiências de trabalho cooperado: a cooperativa de crédito ASCOOB, 

a cooperativa de mulheres artesã de Valente, que produziam peças de sisal e um grupo de 

agricultores, vinculados ao sindicato rural, que trabalhavam com a extração das fibras do sisal.  

 

Figura 21 - Intercâmbio do JPI para Valente (BA), 2005. 

 
Fonte: Foto cedida por Eliana Nascimento de Oliveira, participante do JPI. 

 

Dentre as espacialidades produzidas a partir das mudanças sociais ocorridas no campo 

no município de Irará, e que tiveram influência do processo de trabalho empreendido pela 

juventude do campo no âmbito do coletivo JPI, encontra-se a EFAMI 101 . Esse espaço se 

caracteriza símbolo da permanência da juventude do campo no âmbito regional, e uma das 

formas de enfrentamento às expressões da questão agrária local e da disputa por um projeto 

camponês popular para o campo, a partir da elevação do pensamento dos sujeitos. 

 
101 Consta em Ata do Coletivo JPI, de 2 de março de 2005, proposta de formação de jovens em Irará para “trabalhar 

nas bases como multiplicadores de EFAS” (JPI, 2005, p. 2). Na Ata de 6 de abril de 2005, consta que o JPI irá 

enviar “ofício pedindo espaço na tribuna da Câmara de vereadores para propor uma Emenda no orçamento para 

ajuda na implantação da EFA em Irará” (JPI, 2005, p. 3). 
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Nessa direção, a juventude do campo interfere na mudança da cultura política local, 

propondo ações voltadas à concretização do projeto educativo camponês, identificado como 

tática para o reconhecimento do problema agrário e enfrentamento das formas como este se 

manifesta no espaço. O relatório produzido pelo MOC no ano de 2006, retrata essa posição da 

juventude do campo em municípios como Antônio Cardoso, Araci, Serrinha e Irará.  

Os jovens rurais têm pouca chance de acesso à universidade devido às 

experiências de estudos serem precárias. Em quatro municípios os coletivos 

municipais de jovens desenvolveram ações para mudança dessa realidade. Em 
Antônio Cardoso, Araci e Serrinha os jovens se mobilizaram e criaram – 

gestão própria – experiências de curso pré-vestibular que estão funcionando 

com média de 40 jovens por turma. Por outro lado, em Irará os jovens fizeram 

um amplo processo de discussão política, envolvendo inclusive as entidades 
da sociedade civil – Ong (CEDITER - Comissão Ecumênica dos Direitos da 

Terra) e sindicato dos trabalhadores rurais – e poderes públicos locais 

circunvizinhos, para criação de uma Escola Família Agrícola Regional. A 
proposta elaborada já obteve o apoio e aprovação institucional e encontra-se 

em processo de implementação, com uma comissão interinstitucional sob a 

coordenação de uma representante do coletivo de jovens de Irará (MOC, 2006, 
p. 55). 

 

Outra espacialidade, resultante do trabalho do JPI, se deu através da formação de um 

cursinho pré-vestibular comunitário para os jovens do campo. Entretanto, esse cursinho atendeu 

predominantemente a jovens da cidade. No Grupo focal, os participantes do JPI justificaram 

esse desvio de objetivo em virtude de dois fatores: o primeiro ligou-se à dificuldade de 

transporte noturno para o deslocamento dos jovens das comunidades rurais do município, até a 

cidade; o segundo se justificou porque o JPI permitiu que um grupo de jovens da cidade se 

apropriasse da gestão do cursinho e o levasse à destruição. 

O trabalho do JPI dimensionava estratégias de participação popular em espaços diversos 

do município e também em espaços regionais. Sua atuação no Conselho da Alimentação Escolar 

foi necessária para demarcar no cardápio da merenda escolar das escolas municipais, a inserção 

de alimentos produzidos pelos pequenos agricultores, na escala das comunidades rurais do 

município de Irará. Essa ação se fortaleceu com a realização de um diagnóstico da alimentação 

escolar nas escolas públicas, realizado pelo MOC e que articulou jovens do campo de três 

territórios de identidade da Bahia, sendo 20 jovens da Bacia do Jacuípe, 10 jovens do Portal do 

Sertão e 75 jovens do Sisal. Desse universo, 5 jovens do JPI participaram como agentes locais 

responsáveis pelo levantamento de informações no município de Irará102 (MOC, 2008).  

 
102 Foram agentes locais no diagnóstico da alimentação escolar, em Irará: Rafaela Cerqueira de Brito, Luziana de 

Jesus Santos, Silvani de Jesus Ferreira, Silvânia Barbosa dos Santos e Viviane Cerqueira Brito. 
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Esses jovens também realizaram o I Fórum Municipal de Juventude de Irará, no ano de 

2008, cujo objetivo era “identificar a situação atual da população juvenil para subsidiar e 

enriquecer o debate na I Conferência Territorial de políticas públicas de juventude do Portal do 

Sertão” (JPI, 2008).  

O fortalecimento dessas estratégias tomou a dimensão da participação do JPI na Câmara 

de vereadores de Irará, na qual alguns jovens desse o coletivo, fizeram uso da Tribuna livre 

para tratar de conteúdos inerentes à problemática da juventude do campo. Nesse espaço, 

também participaram de audiências públicas, sendo que um dos principais temas levantados por 

essa juventude, era a necessidade de criação do Conselho Municipal de Juventude103, sob cuja 

Lei Nº 683 de 05 de novembro de 2010, assegura na sua composição, 15 membros, sendo 

distribuídos do seguinte modo: 4 representantes das secretarias de governo do município; 1 

representante do poder legislativo; 4 representantes estudantis; 1 representante da juventude 

religiosa; 1 representante jovem de movimento ético; 1 representante jovem do movimento de 

gays, lésbicas , bissexuais e transgêneros; 1 representante do Conselho tutelar e 2 representantes 

da juventude rural (PMI, 2010). 

O coletivo JPI via nas táticas de inserção nos diversos espaços sociais e políticos, a 

exemplo do STRI e das associações rurais, a possibilidade de fortalecimento da participação de 

jovens do campo nos espaços das organizações e movimentos sociais, na escala do município. 

Chegaram a propor a criação da Secretaria de jovens no SRTI. Estava com uma formação de 

base bastante alicerçada, o que motivou para a realização de uma etapa nova em seu processo 

de trabalho, conforme trecho que segue.   

A maioria dos jovens começou a se filiar nas associações rurais e no STRI e a 

ocupar espaço nessas instituições de organização do movimento. Foi se 

identificando o perfil de lideranças de alguns. Eu fui convidado a fazer parte 
da diretoria do Sindicato. Outros colegas foram chamados a ser presidentes de 

associações. Olinda, na Massaranduba. Teve uma menina que assumiu a 

secretaria no Juazeiro (Depoimento de Jucelino, participante do JPI: 
Entrevista, 20.08.2016). 

 

Nos espaços das associações rurais, ampliaram a participação como associados e 

ocuparam funções nas diretorias como presidente, secretário, tesoureiro. Acerca das tentativas 

de inserção e demarcação dos espaços de poder popular, segue abaixo uma das táticas utilizadas 

pelo coletivo JPI nas associações rurais: 

Participava de uma reunião. Aí a gente já chegava falando, que a gente era 
falante lá na comunidade! De uma certa forma a gente aprendia quando 

chegava em outros municípios. [...] A gente começou assim: a gente ia em 

 
103 Em Ata de 15 de abril de 2006, o JPI já indicava a necessidade de “criação do Conselho de Juventude” (JPI, 

2006, p. 7). 
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alguns espaços, por exemplo, eu participava da igreja, Ezequiel participava da 

igreja, mas assim, não era da associação. E aí a gente chegava falando de 
coisas que era viável ali. E você leva a novidade pra eles. E aí eles vão te 

dando abertura de uma certa forma, porque você traz novidade. Você chega 

em Valente e ver aquela realidade e chega lá na comunidade e a gente sonha. 

Não, a gente nem sonha, a gente vai e fala: a gente pode fazer isso aqui ô! 
Pode fazer dessa forma. E a gente vai ganhando os espaços desse jeito. Depois, 

eles mesmos perceberam que Aninha pode participar, Davi pode participar. 

Eles podem nos ajudar ali dentro das associações. E a gente começou a 
participar (Depoimento de Aninha, participante do JPI: Grupo Focal, 

02.07.2018).     

 

A atuação política dos jovens do JPI e seus desdobramentos na produção das 

espacialidades reforçadoras da luta dos jovens do campo, tinha como horizonte a dialética da 

permanência no campo, mediada pelas possibilidades de mudança nas condições materiais de 

existência. Ocorre, porém, que a efetivação de tais mudanças, nem sempre se davam através da 

permanência no campo, visto que muitos desses jovens tiveram que partir em direção à cidade, 

imbuídos pelo propósito da melhoria da vida.  

De todo modo, embora estivessem vivendo os dilemas e conflitos da permanência, e 

neles reconhecendo a alternativa da emigração para a cidade, esses jovens iam atuando por 

diferentes frentes, ocupando espaços em variadas esferas, dentro e fora do município e 

promovendo a espacialização da sua luta, articulada à unidade da luta da juventude camponesa 

brasileira. Envolto a este processo, a permanência se manifestava sob diferentes sentidos, sendo 

também a ela requeridos desafios quanto à criação de novos significados e da continuidade da 

implementação de práticas políticas, cabíveis à superação dessa realidade.  

 

Figura 22 - Membros do JPI, Irará (BA). 

 

 
Fonte: Grupo Focal, 2018. 
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Sendo assim, os jovens do JPI, que colaboraram na realização do Grupo Focal e estão 

presentes na Figura 22, enfatizaram que tanto a migração, quanto a permanência, eram aspetos 

presentes nas preocupações do coletivo, sendo conteúdos que giravam em torno das discussões 

e dos trabalhos realizados pelo mesmo. Desse modo, observa-se que migração e permanência 

de jovens no campo, na perspectiva do JPI, manifestavam-se enquanto um problema 

diretamente vinculado ao contexto social, político e econômico que afetavam as condições de 

existência material dos jovens do campo, no município de Irará. 

7.1.2 Migração e permanência da juventude no campo no contexto do JPI 

 

A gente aprendeu a respeitar e valorizar nossa terra.  

A gente tem orgulho de ser do campo. 
(Davi. Participante do JPI) 

 

 

A permanência no campo, suas diferentes formas de manifestação e seus desafios, no 

contexto do JPI, se revelaram enquanto uma problemática que afeta a juventude do campo, no 

município de Irará, sendo por ela também enfrentada sob distintas perspectivas. Assim, a análise 

da realidade concreta em torno das condições em que se manifesta a permanência, explicita os 

diferentes conflitos no qual se insere a problemática da juventude do campo no referido 

município. 

Esses conflitos respondem às diferentes estratégias de resistência acionadas pelos jovens 

para assegurar a sua reprodução social no território camponês. De outro modo, quando esses 

jovens se encontram impossibilitados de realizar seu projeto pessoal no campo, os conflitos se 

ampliam, tornando-se mais complexos, porque adentram outros espaços e agregam novas 

relações, passando também a responder à estratégia da migração, especialmente para a cidade.  

 Em se tratando das condições de permanência dos jovens do campo no município de 

Irará, distintos conflitos se articulam para revelar as condições de reprodução dessa juventude, 

no interior das famílias camponesas. Essas famílias produzem suas condições de existência nas 

comunidades rurais desse município através do trabalho agrícola e não agrícola, haja vista as 

novas configurações existentes no campo104. São mudanças que afetam as diferentes escalas 

socioespaciais, resultantes de processos contraditórios. De um lado, decorrem das novas 

modulações do capital ao produzir redefinições no modelo agrícola brasileiro, cujo caráter 

 
104Nas famílias, há agricultores que intercalam o trabalho agrícola com atividades como pedreiro, marceneiro, 

pintor, no campo e na cidade. Outros tem um barzinho e intercalam essa atividade com a atividade agrícola. 
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histórico é extrativista e monocultor. Do outro, emergem da resistência camponesa agindo no 

enfrentamento às contradições geradas nesse ínterim.  

Há múltiplas determinações confluindo para desvelar esses conflitos. Eles encontram 

fundamentos e elementos que os movem em direções antagônicas, no âmbito da conjuntura 

social e política, assim como na estrutura econômica, e cujo epicentro é identificado na questão 

agrária. 

No contexto do município de Irará, esses conflitos que se produzem nos processos de 

enfrentamento pela permanência dos jovens no campo, se manifestam sob diferentes dimensões 

sociais.  São dimensões que se enlaçam em uma trama de relações envolvendo questões como 

acesso à terra e ao trabalho, articulando-se a outras como socialização, sucessão geracional da 

agricultura camponesa, estando todas elas inseridas no movimento contraditório das 

conflitualidades da migração. Olhados em seu conjunto, esses elementos se entrelaçam no 

espaço, engendrando as relações que movem a questão agrária local, ligando-se a outras 

relações, que manifestam e justificam a persistência da problemática agrária brasileira. 

Esses processos que se desenvolvem na escala local, encontram correspondentes em 

outras escalas, como é o caso da escala nacional. Isto coloca em pauta o fato de que as relações 

que se estabelecem em espaços como comunidades rurais e pequenos municípios, a exemplo 

de Irará, ligam-se a uma complexidade de outros processos externos. Mas, por outro lado, 

respondem a estes também pelas suas contradições internas, resistindo e vinculando-se à 

totalidade das relações do modo de produção capitalista. 

Frente ao exposto, cabe considerar que no momento atual, o espaço brasileiro tem sido 

marcado por um cenário complexo, marcado pelo rebaixamento do conteúdo político orientador 

da vida social e propulsor das lutas populares.  Junto a isto, vai se dando o acirramento das 

contradições que movem a conjuntura brasileira e afetam os processos sociais, sem, contudo, 

se tornarem explícitas à grande maioria da população, inserindo-se aí frações da juventude do 

campo e da cidade. Observa-se assim, que a superação do conjunto dessas problemáticas 

aferidas à permanência da juventude no campo, requer um incremento na unidade da luta da 

juventude do campo, para disputar espaços e políticas na esfera do Estado em suas múltiplas 

escalas e nas diversas dimensões da vida.  

A reversão dessa realidade cobra a união de forças populares do campo e o diálogo com 

a cidade, pela retomada e fortalecimento de políticas públicas para o campo, acompanhadas de 

Políticas Públicas de Juventude (PPJs)105 . Essas políticas assumem papel fundamental no 

 
105São políticas que contemplam diversos temas ligados à nossa realidade: trabalho, educação, esporte, lazer, 

moradia, segurança, sexualidade, cultura, drogas, meio ambiente, e outros. Como em qualquer política pública, as 
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sentido de proporcionar condições para a continuidade do trabalho camponês e a permanência 

da juventude no campo com qualidade de vida, trabalho e renda, evitando também que essa 

população se desloque para a cidade, quando está ausente aí a garantia das oportunidades de 

fixar-se nesse espaço sob condições dignas de fruição da vida. 

Nessa direção, a permanência juvenil no campo se desenvolve ao passo das 

conflitualidades, desafios e contradições engendradas nas relações sociais de produção 

capitalistas. Assim, a imersão nos espaços das associações rurais do município de Irará e a 

articulação desses espaços com a juventude do campo, permitiu construir um entendimento 

acerca da permanência do jovem no campo, sob diferentes e contraditórias perspectivas.  

Terra e trabalho expressam uma das faces do conflito da permanência dos jovens no 

campo no município de Irará. Embora em capítulos anteriores essa dimensão já tenha sido 

explicitada, aqui a sua validação se faz necessária no que diz respeito bem mais aos processos 

dela decorrentes. A terra tem sido entendida enquanto meio de produção, base material e 

concreta da reprodução da vida e relação social que engendra contradições e conflitos a serem 

enfrentados, posto que o controle da terra remete à investida pelo controle do poder político. 

Portanto, as diferentes faces do conflito da permanência da juventude no campo no município 

de Irará, se articulam pela dimensão terra, em seus aspectos correlatos à dialética socioespacial 

do trabalho, como necessidade material de sobrevivência e processo de constituição das 

condições que permitem a reprodução social da existência material.  

Os conflitos decorrentes da ausência das condições favoráveis à reprodução social da 

juventude no campo com qualidade de vida, desembocam no reconhecimento da migração 

juvenil camponesa do município de Irará para várias cidades da Bahia e do Brasil, justificada 

pela necessidade do trabalho. Neste contexto, a permanência vai se construindo em torno da 

luta que envolve o projeto histórico de campo protagonizado pela diversidade da juventude 

camponesa do Brasil, sob a perspectiva das distintas formas de enfrentamento por ela acionada. 

Esse processo de luta vai de dando, mediante estratégias de esvaziamento do campo para 

apropriação de novas terras e aumento da sua concentração e da riqueza, pela exploração do 

trabalho.   

Na perspectiva da juventude organizada no JPI, a permanência dos jovens no/do campo 

significava a possibilidade de transformação dessa realidade, pelo incremento de novos 

 
PPJs também são temas de disputas políticas e ideológicas. Defendemos a ampliação dessa discussão, com garantia 

de participação de toda a sociedade civil, e principalmente dos movimentos juvenis. Em outras palavras, são os 

próprios jovens que podem contribuir melhor para a formulação de políticas mais próximas de suas reais 

necessidades (UJS, 2008). 
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processos reveladores da inserção política da juventude no campo. Em seus projetos de vida, 

esses jovens do campo anunciavam os dilemas da permanência no campo, problematizando a 

realidade contraditória que a sustentava. Ao fazer isto, tensionavam as estruturas sociais nas 

quais se produziam as condições socioeconômicas e políticas favoráveis à manutenção e/ou 

expulsão desses jovens do campo. Isto porque o modo como as relações de produção capitalistas 

se estabelece nas comunidades rurais, pressiona a produção camponesa para patamares 

inferiores, evidenciados pelo empobrecimento das famílias dos pequenos agricultores. Assim, 

a permanência desses jovens no campo vai se movendo na conflitualidade da resistência 

camponesa à subordinação imposta ao trabalho. Sobre isto, eis o que é relatado por um membro 

do JPI: 

Acho que naquele momento foi um período também de transformação, de 
mudança e assim, por exemplo, quem concluía o ensino médio, raramente 

ficava no campo. Porque eu tive também ofertas. Como é que tu concluiu o 

ensino médio e tu vai ficar no campo? Tu tem que vir pra cá rapaz, pra 
Salvador! [...] Mas o jovem não queria sair do campo, queria permanecer. 

Porém, a gente não tinha condição. E era praticamente inviável. Então a gente 

também se jogou, se entregou ao movimento pra ver se a gente tentava buscar 
mudar essa realidade do campo (Depoimento de Davi, participante do JPI: 

Grupo Focal, 02.07.2018).     

 

Essa consciência acerca dos limites impostos à reprodução das condições materiais da 

vida camponesa, é identificada por Vergés (2011), quando coloca a luta dos camponeses 

mexicanos no interior do modo capitalista de produção. Essa luta é mediada pela correlação de 

forças provenientes do sistema dominante e da resistência camponesa à decomposição. O autor 

identifica no campesinato uma classe social que se reproduz por meio da economia camponesa 

a serviço da acumulação do capital. Enquanto classe social, a luta dos camponeses se dá por 

dentro do modo de produção dominante, para não ter o seu trabalho subsumido pelo capital. Ou 

seja, a luta procura “reivindicar uma parcela da terra e os meios para trabalha-la, condições que 

o livraria da necessidade de vender sua força de trabalho” (VERGÉS, 2011, p. 11). 

Consideradas as devidas particularidades que permeiam a luta dos camponeses no 

México e no Brasil, nesse entremeio, há que se reconhecer que a luta de classes é processo 

determinante da reprodução global do modo desigual de produção capitalista. Dessa maneira, 

a inserção sempre renovada dessas relações no campo brasileiro, vai gerando novos processos 

que impõem à produção camponesa, uma condição de subordinação, aferindo-se a ela também 

uma posição de resistência política. Esta última é alavanca para manter sua existência enquanto 

classe do campesinato, estando nela inserido o segmento da juventude do campo. Nesses 

moldes, a permanência reivindicada por esses jovens do campo, na particularidade do campo 
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no município de Irará, vai se manifestando enquanto processo social constituído e constituinte 

das relações de produção da sociedade capitalista no campo.  

Observa-se com isto que a inserção dessa juventude nas lutas políticas pela continuidade 

da produção camponesa, permitiu uma apropriação dos mecanismos de elevação do 

pensamento, por meio da consciência da sua condição de classe. O instrumental de luta 

apropriado pela juventude do campo, vai favorecendo identificar na historicidade do real 

concreto as contradições existentes, assim como o modo como elas se movem influindo na 

produção dos distintos projetos de campo. Este exercício possibilitou estabelecer, naquele 

contexto, parâmetros de compreensão e superação de algumas relações que mediavam a vida 

nas comunidades rurais de Irará.  

Constata-se desse modo que a luta pela permanência não se dá no campo das escolhas 

pessoais, e sim, no âmbito dos antagonismos que permeiam os processos sociais. Isto porque 

conforme pressuposto outrora verificado por Marx, e ainda válido em tempos atuais, homens e 

mulheres decerto que fazem a sua própria história. Porém, não a fazem segundo suas escolhas 

e conforme querem, porque se confrontam com circunstâncias legadas e transmitidas do 

passado e que determinam a sua existência material.  

Em se tratando da dinâmica que envolveu o processo de luta desses jovens do campo, 

originários de comunidades rurais de Irará, os dados revelam que do universo daqueles 31 

jovens do campo do JPI, se observou a predominância da migração campo-cidade, conforme 

Tabela 15. Parte significativa desses jovens emigraram do campo, representando um 

quantitativo de saída de 21 jovens, perfazendo um total de 68%. Permaneceu em suas 

comunidades rurais de origem, um total de 10 jovens, correspondendo a 32%. Observa-se nesse 

processo socioespacial da dialética permanência-migração, a saída de jovens do campo 

provocada pela ausência de condições socioeconômicas favoráveis ao acesso à terra, à 

manutenção do trabalho, da renda, de políticas públicas para o campo e de sociabilidades vindas 

do aporte da cultura e da arte, demandadas pela juventude do campo.   

 

 

Tabela 15 - Migração e permanência de jovens no campo do JPI, Irará (BA), 2018 

Nº Comunidade rural Nº de jovens Migração 

 

Permanência 

01 Brotas 1 1 0 

02 Bom Sucesso 2 2 0 

03 Quebra Fogo 2 1 1 

04 Massaranduba 7 3 4 

05 Paramirim 5 4 1 

06 Preguiça 2 2 0 
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07 Catete 1 1 0 

08 Pedras 1 0 1 

09 Boca de Várzea 1 1 0 

10 Juazeiro 4 2 2 

11 Barnabé 2 1 1 

12 Manã 1 1 0 

13 Saco do Capim 1 1 0 

14 Santo Antonio 1 1 0 

Total 31 21 10 

Fonte: Trabalho de campo (Questionários e entrevistas), Irará (BA), 2018. 

 

Neste sentido, a migração se coloca enquanto uma condição social manifestada no 

processo das tentativas de reprodução da juventude do campo no município de Irará. Sendo 

assim, conforme se observa no Quadro 9, dentre os 21 jovens do campo que emigraram no 

universo dos 31 que compunham o JPI, 13 eram mulheres, perfazendo um total de 62% e 8 

eram homens, correspondendo a 38%. Aqui é notada a prevalência da emigração das mulheres 

sobre os homens. Esse fato pode estar associado à cultura patriarcal da família camponesa que 

atribui aos homens da família uma posição de centralidade nas decisões de herança, sobretudo 

em se tratando do trabalho na terra. 

 A melhoria da escolaridade tem sido perseguida pela maioria desses jovens, a propósito 

da luta para conquistar novos espaços de trabalho, sobretudo no setor de serviços. Assim, 

quando se observa a condição de escolaridade desses jovens que emigraram, nota-se que um 

quantitativo de 12 desses jovens encontram-se com nível superior completo, ainda cursando ou 

já possui curso técnico, 5 possui o ensino médio, 1 concluiu o ensino fundamental. 

Recentemente, 2 desses jovens abandonaram o curso superior e 1 trancou o curso de Serviço 

Social, alegando dificuldades financeiras.  

 

Quadro 9 - Situação da migração dos jovens do JPI, Irará (BA), 2018.  

 JPI Migração Formação Ocupação 

M
u

lh
er

es
 

     

M
u

lh
er

 

s 

Ana 
Lúcia 

Feira de 
Santana 

Abandonou Faculdade de Serviço 
Social 

Autônoma 

Josilene Rio de janeiro Ensino médio  Operadora de caixa em 

drogaria 

Jaciene Irará (cidade) Técnica agrícola; Bióloga; vai 
iniciar curso Tecnólogo em 

Alimentos na UFRB 

Técnica da CEDITER em 
Irará 

Ailma Irará (cidade) Técnica agroindústria; Estudante de 

Agronomia 

Tesoureira da COOPRIL 

Olinda Irará (cidade) Cursa Pedagogia na UEFS Operária de limpeza pública 

na Prefeitura de Irará 

Adriana Irará (cidade) Tecnóloga em gestão ambiental e 

técnica em agropecuária 

Técnica em agropecuária na 

CEDITER 
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Solange Conceição do 

Jacuípe 

Ensino médio Vendedora de móveis 

Aninha Irará (cidade) Formada em letras/Inglês e 
graduanda em administração 

pública  

Auxiliar administrativo e 
professora, ambos na rede 

pública 

Viviane Salvador Técnica de enfermagem e 

Resgatista106 

Técnica de enfermagem  

Silvani São José (SC) Ensino médio Operadora de triagem em 

terceirizada dos correios 

Vanessa Feira de 

Santana 

Pedagoga Coordenadora Pedagógica em 

instituição de cursos 
profissionalizantes 

Vilma São José (SC) Tecnólogo em gestão de recursos 

humanos e Pedagogia em 
andamento 

Auxiliar de classe 

Rafaela Irará (cidade) Licenciatura em Letras 

 

Secretária na EFAMI 

H
o
m

en
s 

Davi Irará (cidade) Graduando em Lic. em Educação 
do Campo 

Agente público 

Reginald

o 

Salvador Ensino médio Manipulador de saneantes na 

obra social irmã Dulce 

(Hospital Santo Antonio) 

Martim Feira de 

Santana 

Abandonou Pedagogia Autônomo 

Jucelino Conceição do 

Jacuípe 

Ensino médio Servidor público municipal 

Neto Feira de 

Santana 

Técnico eletrotécnica Eletricista da Coelba 

Nelson Salvador Ensino fundamental completo Eletricista de automóvel 

Ezequiel Irará (cidade) Trancou Serviço Social  Agente de Saúde e 

Comerciante 

Ersilho Salvador Administração de Empresas Gerente financeiro de empresa 
de alimentação 

Fonte: Trabalho de campo (Questionários e entrevistas), Irará (BA), 2018. 

 

Em relação à dinâmica da migração campo-cidade, tem-se um quantitativo de 8 jovens 

que migraram para a cidade de Irará, 4 seguiram para Feira de Santana, 4 para Salvador, 2 para 

Conceição de Jacuípe, 2 para São José, em Santana Catarina e 1 para Rio de Janeiro. Prevalece 

aí a emigração para distâncias curtas, com destaque para as cidades de Irará, Feira de Santana 

e Salvador. Nota-se também que entre os jovens que emigraram para a cidade de Irará, há forte 

procura pela ampliação da escolaridade na educação superior, sendo que apenas 1 trancou o 

curso de Serviço Social. 

O que se observa no entrecruzamento entre os dados da realidade e as relações sociais 

que os produzem, é a existência de um processo de migração ancorado na luta pela 

 
106 É o mesmo que socorrista no trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nos 

atendimentos pré-hospitalares. 
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permanência. Nota-se que a realidade que demarcava a luta pela permanência desses jovens no 

campo, em sua diversidade, emanava contradições. Nesse ínterim, lutar significava para os 

jovens, viver o enfrentamento dos conflitos para alcançar a melhoria das condições de vida no 

campo e também, na cidade. O alinhamento ao propósito da luta, forçou muitos jovens à saída 

do campo para a cidade, posto que, nas circunstâncias por ora elucidadas a respeito do contexto 

do JPI, migrar, longe de se manifestar como uma escolha do sujeito, foi sim, uma condição 

encontrada para a reprodução social da vida. Desse modo, a migração vai se manifestando na 

conflitualidade dos processos que a liga contraditoriamente à luta pela permanência, traduzindo 

as distintas faces da questão agrária em Irará.  

 

Quadro 10 - Membros do JPI que permaneceram no campo, Irará (BA), 2018 
Nº JPI Ocupação Formação 

01 Angela Agricultora, à procura de trabalho fixo 
em atividade não agrícola 

Ensino médio 

02 Elene Agricultora Estudante de Lic. em Educ. do Campo 

(UFRB) 

03 Girlande Agricultora Ensino médio 

04 Silvânia Proprietária de casa de produtos agrícolas 

na cidade de Irará; mora na comunidade 
rural 

Cursava Lic. em Educ. do Campo na UFRB 

(abandonou) 

05 Luiz 

Carlos 

Agricultor Estudante de Lic. em Educ. do Campo 

(UFRB) 

06 Agnaldo Assist. Educacional (Prefeitura de Água 
Fria)  

Tecnólogo em Segurança do Trabalho 

07 Florisvald

o 

Serviços Gerais (Prefeitura de Pedrão); 

Tesoureiro da Assoc. rural da 
comunidade onde mora 

Ensino médio 

08 Carine Vendedora em loja de confecções Estudante de Ciências Contábeis em 

Faculdade privada 

09 Marcleide Agricultora Estudante de Pedagogia, em Faculdade 
privada 

10 Uindson Agente de saúde, vereador e vice-

presidente da assoc. rural da comunidade 

onde mora 

Pedagogia 

Fonte: Trabalho de campo (Questionários e entrevistas), Irará (BA), 2018. 

 

Conforme se identifica no Quadro 10, dentre os 10 jovens que permaneceram no campo, 

residem em suas comunidades de origem e se reconhecem camponeses, 6 são mulheres e 4 são 

homens. Dos que permaneceram, 5 se identificam na condição de agricultores, sendo que 3 

desses estão fazendo um curso universitário107 e 2 concluíram o ensino médio. Desses 2, apenas 

1 informou que está à procura de trabalho fixo, pois alega que “apesar de estar trabalhando na 

 
107Dois egressos do JPI estão no Curso de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, em Feira de Santana e uma está cursando Pedagogia em Faculdade Privada.  
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roça, a renda é muito baixa, quando tem”, o que a torna dependente do trabalho de pedreiro do 

marido e do benefício do Bolsa família. Os demais 5, que não se identificaram como 

agricultores, mas moram no campo, desenvolvem atividades no comércio e no serviço público 

municipal, nos municípios de Irará, Água Fria e Pedrão. Desses, 3 estão atuando no serviço 

público e 2 trabalham no comércio. 

No que tange à inserção desses jovens nos espaços de participação e organização do 

campo no município de Irará, identificou-se que no universo total dos 10 jovens que 

permaneceram, 4 encontram-se atuando na condição de representantes da comunidade em que 

moram, como membro da associação rural, sendo que um desses também é vereador. Com 

relação aos que emigraram para a cidade de Irará, a relação com as lutas do campo permanece 

forte108, sendo que 1 é presidente do CMDS, 1 atua na diretoria da COOPRIL, 1 na diretoria da 

EFAMI.  

A constatação da permanência de jovens no campo em Irará, permite verificar uma 

mudança na aquisição da renda gerada pelo trabalho. Isto se deve ao fato de que 50% do 

universo dos jovens que permaneceram, precisaram construir outras alternativas de renda, fora 

do trabalho agrícola. Justifica esse processo não somente a ausência de terra, pois soma-se a 

isto condições de baixa produtividade do solo, escassez de chuvas, dificuldades de acesso a 

crédito, queda da produção e dos preços, dificuldades de comercialização, dentre outras 

condições que determinam a reprodução social da vida no campo. 

A dinâmica da permanência da juventude no campo no município de Irará, também tem 

sido verificada no que tange à luta pelo direito de acesso ao conhecimento científico, entendida 

como parte de uma luta maior que reivindica direitos a uma parcela da terra, em sua dimensão 

de território ancestral e por meios para aí se reproduzir. O conhecimento ora referido, é visto 

enquanto instrumental tático a ser apropriado sob a perspectiva política identitária quilombola, 

que inserida no conjunto das lutas dos povos tradicionais e na unidade da classe camponesa, 

serve à reprodução ideológica do seu projeto de campo.  

Quanto ao exposto, constatou-se um incremento na entrada dos jovens, particularmente 

das comunidades quilombolas de Irará, na educação superior em universidades públicas, 

sobretudo UFRB e UEFS, ambas localizadas em Feira de Santana. A materialização dessa luta 

 
108Até o início do ano de 2018, havia um egresso do JPI que era funcionário do município de Água Fria e trabalhava 

na EFAMI, na condição de monitor e atendendo ao regime de cooperação, conforme acordo firmado no início da 

instalação da EFAMI, entre esta escola e os 6 municípios que fazem parte da escola. Porém na emergência de um 

conflito que envolveu a disputa pelo projeto camponês defendido pela EFAMI, na correlação ao projeto de 

desenvolvimento da zona rural, defendido pelos governos dos municípios de Irará e Água Fria, esse funcionário 

foi convocado pelo Prefeito de Água Fria, a sair da escola e retornar ao município de origem do seu trabalho, no 

caso, Água Fria.  
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tem ganhado força nas comunidades quilombolas de Irará. Um exemplo significativo é a 

comunidade da Tapera Melão, onde se identificou um quantitativo de 20 jovens universitários. 

O outro diz respeito à comunidade quilombola de Massaranduba. Nesta comunidade houve 

identificação de 16 estudantes, sendo 13 no curso de Educação do Campo da UFRB e 3 na 

UEFS. Esse cenário tem evidenciado o papel da política de cotas e de modo particular o acesso 

ao auxílio financeiro através das bolsas, como condição determinante para assegurar o processo 

de entrada e permanência desses jovens quilombolas na educação superior.  

Essa realidade revela o desenrolar de processos socioespaciais que se interligam no 

âmbito da permanência e da migração do jovem no campo. Ambos se referem aos processos de 

trabalho, sendo um manifestado pela articulação de atividades agrícolas e não agrícolas, e outro 

pela conquista do direito da inserção universitária e apropriação do conhecimento 

historicamente bloqueado a essa fração camponesa da população. Desse modo, a migração e a 

permanência dos jovens no campo, são faces que manifestam a problemática agrária no 

município de Irará. 

Nesse contexto, a experiência protagonizada pela juventude do campo do JPI aparece 

na face reprodutora dessas relações, instigando a prática social e política predominante nesse 

espaço e possibilitando revelar nuances que conformam a questão agrária no município de Irará. 

Parcela dessa juventude assume uma posição de sujeito em ação na disputa pelos espaços de 

organização e de representação do campo em Irará, demandando atividades sociais e políticas, 

voltadas à permanência no campo, muito embora a emigração para lugares mais próximos, 

tenha marcado suas trajetórias. 

7.1.3 Os desafios da permanência de jovens no campo no município de Irará 

 

As mudanças empreendidas no processo de trabalho, na totalidade das relações sociais, 

e o modo como essa lógica produtiva entra no campo, impõe novo ritmo às relações de produção 

e ao trabalho camponês. Concomitante a isto, se delineiam processos de resistência no 

enfrentamento à lógica dominante. Essas mudanças afetam diretamente a produção das famílias 

camponesas, inserindo-se aí os jovens, seus projetos pessoais, enfrentamentos e delineamentos 

quanto ao que está sendo projetado para o campo.  

O resultado desses processos, na escala das relações sociais no campo, no município de 

Irará, vem se manifestando, por exemplo, por meio de fatores como, inserção de atividades não 

agrícolas no campo, diminuição de jovens no campo, fechamento de escolas no campo, redução 

do trabalho e da produção agrícola das famílias, fracionamento e não disponibilização da terra 
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para o trabalho camponês, existência de terra ociosa para o uso agrícola familiar camponês, em 

decorrência da instalação de galpões de frango no regime integrado e da reserva de terra para a 

criação de gado bovino e mais recentemente, de cavalos, expressando-se pela instalação de 

haras. 

As Figuras 23 e 24 ilustram de modo significativo esses aspectos vinculados aos limites 

impostos à reprodução camponesa no município de Irará. Trata-se de duas realidades que se 

confrontam na comunidade rural da Lessa. A Figura 23, refere-se a uma escola municipal 

fechada no ano de 2005 e ocupada por uma família que migrou do estado de Rondônia para a 

área rural do município de Irará em 2009. Essa família é composta por quatro pessoas, a mãe 

que nasceu em Inhambupe, emigrou para Irará e depois para Rondônia, no ano de 1998, 

retornando a Irará com quatro filhos, pois três permaneceram naquele estado.  Em volta dessa 

escola encontra-se ilustrada pela Figura 24, uma propriedade rural, cujas terras estão reservadas 

para a criação de gado.  

 

Figura 23 - Prédio escolar na comunidade rural da Lessa, Irará (BA) 

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2018. 

 

A realidade representada nas imagens (Figuras 23 e 24), traduz um conjunto de relações 

que se coadunam por diferenças, expressando desigualdades socioespaciais, que encontra um 

dos seus vetores na estrutura social que fundamenta a propriedade da terra e a coloca como 

privilégio de poucos. Essas desigualdades vão sendo incorporadas ao cotidiano das 

comunidades rurais de Irará, através da dialética do retorno de parte da população camponesa 

que havia emigrado para a cidade, em tempo passado. 
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Figura 24 - Propriedade para criação de gado, comunidade rural da Lessa, Irará (BA) 

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2018. 

 

No âmbito da atividade agropecuária, observou-se que processo produtor da reserva de 

terra, implica na aquisição de novas áreas dotadas de potencial para a criação de animais (Figura 

24). Essas áreas somam-se em extensão territorial, mas nem sempre apresentam contiguidade. 

Nesse sentido, para além da criação de gado bovino, vem se despontando, no município a 

atividade de instalação de haras para a criação de cavalos. O trabalho que daí decorre tem 

modificado a configuração do espaço agrário no município, gerando cenários que se contrastam, 

tanto do ponto de vista das relações sociais produzidas, quanto dos resultados gerados.  

Outro fator expressivo nas relações que permeiam o campo no município de Irará, está 

relacionado ao “fatiamento” da terra através da venda para a prática dos loteamentos, 

estruturados sob o modelo urbano. Essa prática tem sido consentida e legitimada pelas 

representações do governo municipal, cujo discurso é reproduzido por parte das populações das 

comunidades rurais, sob a justificativa das oportunidades que serão geradas pela inserção dessas 

novas formas de desenvolvimento no campo (Figura 25). 
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Figura 25 - Loteamento na comunidade rural da Sucupira, Irará (BA) 

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2018. 

 

Não obstante a percepção defendida por parte da população local, a inserção dessa lógica 

de loteamentos no espaço rural de Irará, tem gerado significativas mudanças na dinâmica 

interna desse espaço, fazendo emergir novas problemáticas no campo. Um exemplo tem sido a 

alteração da rotina noturna da população das comunidades rurais, que em virtude da ocorrência 

de atos de violência, sobretudo ligados a assaltos, evitam sair de suas casas a noite. Situações 

dessa natureza têm sido justificadas pelo aumento da criminalidade109.  

A figura 26 refere-se a um loteamento instalado na comunidade rural do Juazeiro, 

situada ao sul do município de Irará. Ela ilustra exemplo significativo das contradições inerentes 

à produção de novas relações no espaço rural do município, decorrentes das investidas do 

capital imobiliário especulativo. Esse empreendimento, atuando na escala dessa comunidade 

rural, se caracteriza em fato emblemático, frente ao contexto de vida dos pequenos agricultores 

que residem nessa Comunidade, pois aí está sendo implantado um processo de parcelamento da 

terra para formação de núcleo urbano, em área cuja caracterização responde aos aspectos do 

espaço rural e da produção agrícola familiar camponesa. Além disso, esta comunidade é 

identificada como a que apresenta maiores índices na produção agrícola familiar do município. 

 

Figura 26 - Planta de loteamento na comunidade rural do Juazeiro, Irará (BA) 

 
109 Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, o conjunto dos principais delitos ocorridos 

no município de Irará, envolvendo desde homicídio doloso, a roubo de veículo, estupro, latrocínio, uso de 

substância entorpecentes, entre outros, gerou um total anual de 55 delitos em 2014; 67 delitos em 2015; 59 delitos 

em 2016 e 82 delitos em 2017. A diferença percentual entre os anos de 2014 e 2017, acusou um dado de 42% na 

taxa de aumento desses delitos (SSP-BAHIA, 2018). 
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Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2018. 

 

Em se tratando desse processo de parcelamento do solo rural, cabe ressaltar que, 

segundo a Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, 

nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do 

módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento da terra. No caso de 

Irará, o módulo rural é de 30 hectares, já a fração mínima de parcelamento da terra, fixado para 

este município é de 2 hectares, ou seja, 20.000 metros quadrados.  

Além disso, a Instrução Normativa do INCRA, nº 17-B/1980, que dispõe sobre o 

parcelamento de imóveis rurais, informa que os parcelamentos com vistas à formação de 

núcleos urbanos, ou à formação de sítios de recreio, ou à industrialização, somente poderão ser 

executados em área que: a) por suas características e situação, seja própria para a localização 

de serviços comunitários das áreas rurais circunvizinhas; b) seja oficialmente declarada zona 

de turismo ou caracterizada como de estância hidromineral ou balnearia; c) comprovadamente 

tenha perdido suas características produtivas, tornando antieconômico o seu aproveitamento 

(INCRA, 1980, p. 4 e 5).  

Ocorre, porém, que nenhuma dessas características dispostas nesta instrução foram 

identificadas na comunidade rural do Juazeiro. Somando-se a esta questão, está o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Municipal de Irará (PDDMI), aprovado em Lei complementar nº 12 de 30 

de dezembro de 2009. No artigo 4º está explícita a defesa da promoção do desenvolvimento 

sustentável com geração de renda, trabalho e inclusão social, visando a melhoria da qualidade 

de vida e a redução da migração rural. Já no artigo 54º, referente à macrozona rural de 

requalificação produtiva é vedado o parcelamento do solo para fins urbanos (PDDMI, 2009). 

Contrariando as referidas leis, a implantação desse loteamento apresenta uma planta 

com disponibilidade de 437 lotes, tendo cada unidade loteada, área de 160 metros quadrados, 

com venda anunciadas chegando em média a R$ 7.300,00, a unidade. Há neste caso, 
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explicitamente, a formação de um arranjo espacial com características urbanas em área rural, 

baseada na atividade agrícola. Sendo assim, mediante as condições em que o referido 

loteamento está sendo forjado, está posto que a comunidade sofrerá severas alterações no que 

diz respeito à sua configuração socioespacial.  

Outra face da permanência vai sendo explicitada através da relação entre outros sujeitos 

que articulam e produzem relações sociais no campo em Irará. Nesse viés encontram-se os 

representantes do governo municipal e das associações rurais. Na perspectiva do governo local, 

“o projeto pensado para o desenvolvimento do município, na zona rural110” tem como aporte 

um conjunto de estratégias voltadas à manutenção do trabalho na agricultura, dentre as quais, 

tem ganhado evidência o trabalho por dentro das associações rurais.  

Soma-se a esta questão, dois argumentos utilizados pelos representantes do governo 

municipal. O primeiro centra-se nas dificuldades encontradas pelo governo para manter o 

agricultor no município. A justificativa para essas dificuldades, apoia-se, sobretudo, em 

questões vinculadas à escassez de chuva e crise de água, que tem gerado continuadas perdas na 

produção agrícola. O segundo se ampara em atributos que desqualificam o trabalho das 

associações rurais. Há um entendimento vindo da realidade concreta que atesta que esses 

espaços associativos de inserção do conteúdo político das lutas no campo, se encontram 

fragilizados, e, portanto, precisam se fortalecer. No entanto, na perspectiva dos agentes políticos 

locais que se encontram no exercício do poder, a condição para essa mudança qualitativa será 

dada pela tutela da política institucional, mediada por ações de apropriação e controle das 

associações rurais.  

Neste sentido, constata-se na produção das relações sociais no município de Irará, a 

existência de práticas alicerçadas na manutenção do domínio político do espaço, nutrida pela 

ideologia do latifúndio, a mesma que também mantém o minifúndio. Essa prática foi explicitada 

em oficina desenvolvida com representantes de 5 associações rurais de Irará e que contou 

também com a participação de pessoas das comunidades dessas associações. Com relação a 

essa prática social, assevera um representante de associação rural de Irará: 

Eu só não irei fazer a mudança que a comunidade precisa, mas se a diretoria e 
o povo se juntarem, isso é possível. [...] Toda a associação, dá para observar, 

iniciou-se com a política partidária no meio. As associações, todas elas 

tiveram problemas. E hoje, todas as associações estão procurando soluções 
para os problemas da sua comunidade, e conseguir sair desse laço, né, dos 

coronéis de Irará. O que temos que falar que é verdade, ne? (Depoimento de 

Edvan, Associação rural da Baixinha: Oficina, 14.10.2017). 

 
110 Apresentação feita na EFAMI, por representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município 

de Irará, em seminário sobre as possibilidades do desenvolvimento rural da região de Irará, ocorrido 13 de julho 

de 2018.  



278 
 

 

Na referida oficina ficou evidenciado o processo de incursão submetido às associações 

rurais de Irará, configurando o vício político que media as relações entre representantes do 

governo municipal e lideranças das associações e vai reproduzindo-se na trajetória dessas 

organizações. Também foi identificado o enfraquecimento no nível da participação popular 

nesses espaços, processo que tem ressonância com o descenso das lutas sociais na conjuntura 

brasileira dos governos de frente progressista.  

No tocante à juventude do campo nas narrativas das representações associativas, essa se 

encontra ausente deste espaço. Nessa direção, a juventude do campo vai conformando um 

universo com outros interesses, os quais não encontram assento na agenda das associações e 

cujas perspectivas futuras irão comprometer a continuidade desses espaços. Isto porque há o 

entendimento de que a renovação da comunidade não se dá na mesma medida das práticas que 

sustentam as relações sociais da associação, pois essa última tem se fechado ao novo. Nesse 

contexto, cabe interlocução com a juventude do campo, presente na oficina, quando evidencia 

parte do contexto que afeta sua reprodução. 

Eu acho que o jovem não tá inserido nas associações porque não é do interesse 

dele. Assim, hoje em dia ele tá querendo saber de festa, ou então redes sociais 

pra ter amigo, conversa. O jovem não tá tipo... Por exemplo, nas escolas não 
tem essa estimulação para você participar da comunidade, pra você tá lá 

interagindo com os seus vizinhos, seus parentes, com sua família. Então o 

jovem tá buscando o que? Pra ele é interessante, o que lhe é mostrado. Quanto 
mais for mostrado que é interessante ele participar da associação.... Acredito 

que vai ser uma dispersão maior da informação que também acontece né? É 

disseminada a ideia de que é interessante você ter whatsApp, facebook, mas 

não é disseminado que é importante você participar da associação 
(Depoimento de Beatriz, Associação rural do Juazeiro: Oficina, 14.10.2017). 

 

Nesse contexto, observa-se que o conflito de interesses elucidado no âmbito da 

juventude do campo, ressoa nas disputas por distintos projetos de sociedade.  Assim o 

tratamento dado ao conteúdo político nos espaços de socialização da juventude do campo e as 

intencionalidades nele imperantes, irão interferir nas decisões dessa juventude, que muitas 

vezes é levada a não viver a experiência de ser do campo111. Ou seja, a essa juventude é negada 

a possibilidade de experimentar o trabalho como condição de humanização. O desdobramento 

desse processo inibe a participação política da juventude nos espaços de fortalecimento da 

ideologia camponesa. Esse caráter de inserção política da juventude do campo tem sido 

esvaziado nos espaços de interação social no município de Irará. Nesse sentido cabe aqui crítica 

 
111 Em seminário de juventude rural da região de Irará, ocorrido na EFAMI no ano de 2017, algumas reflexões 

perpassaram por falas do tipo: “Muitos jovens não sabem a maneira de viver no campo”. “A minha sogra não quer 

os filhos dela na zona rural”. “O jovem não está na atividade rural junto com o pai”.  
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aos processos socializadores da juventude camponesa, conforme exposto em trecho que segue 

por liderança de associação rural de Irará. 

Falar da desmotivação da juventude do campo, envolve um conjunto de 
fatores. Já começa de uma concepção de que o jovem não quer nada. Partindo 

desse pensamento, questiono, como é que a gente vai avançar. Todo o 

pensamento é levado a tirar esse jovem do campo e levar para os centros 
urbanos. E nossa agricultura é de pensamento familiar ou patronal? E o 

fechamento das escolas rurais? O carro leva para a escola da cidade! E os 

fatores de risco. No fechamento da escola do Quebra Fogo, os pais acharam 
melhor. Mas será que é melhor mesmo? (Depoimento de Jaciene, Associação 

Rural do Quebra Fogo: Oficina, 14.10.2017). 

 

Esse cenário dos conflitos da permanência do jovem no campo também foi objeto de 

avaliação em entrevista semi-estruturada feita com 14 representantes de associações rurais do 

município de Irará. Nele, o esvaziamento da experiência do trabalho camponês, aparece como 

uma das faces do conflito. Quanto aos dados levantados, foi constatado que as associações 

rurais vêm se firmando enquanto espaço para viabilizar a aposentadoria rural e o benefício do 

auxílio maternidade. Com isso, muitos agricultores, ao alcançarem a aposentadoria, se afastam 

desses espaços. Na perspectiva das lideranças das associações rurais, os jovens não procuram a 

associação rural, pois alegam ser um espaço que não tem nada a lhes oferecer, em termos dos 

objetivos seguidos pela mesma.  Por outro lado, as mulheres jovens, que frequentam a 

associação, a fazem de maneira provisória, sob o propósito de adquirir o aval para solicitação 

do benefício do salário maternidade rural. 

Desse modo, o que se observa na realidade das comunidades rurais do município de 

Irará, quanto à presença de jovens no campo, é a prevalência de processos de socialização 

portadores de cultura e sociabilidade, estranhos às experiências juvenis do campo. E junto a 

isto, a identificação de um número significativo de jovens que não se sentem motivados pelo 

trabalho agrícola ou por frequentar espaços aferidos a essa questão.  

Sendo assim, a verificação de tal realidade torna mister o desafio da permanência do 

jovem no campo em Irará, e isto remete ao papel político das associações rurais frente ao 

processo de socialização dos jovens que vivem nas comunidades rurais. Para tanto, é requerido 

compreender as condições em que o trabalho se realiza no campo, identificar suas contradições 

e rever o estatuto das práticas em que o mesmo se assenta, identificando outras dimensões da 

produção que extrapole a formalidade do trabalho para assumir relações com a cultura em sua 

dimensão política humanizadora e produtoras de sociabilidades que dialogue com essa 

juventude. 

Frente ao exposto, observa-se que, o enfrentamento dos conflitos que produzem a 

permanência implica em desvelar as condições que sustentam tanto os limites impostos à 
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reprodução da juventude no campo, quanto a sua saída para a cidade, sendo esta última, 

propulsora de mecanismos reforçadores quanto ao predomínio de uma população envelhecida 

no campo. O desenvolvimento desse processo afeta diretamente a sucessão familiar rural, 

entendida no escopo das contradições e possibilidades de reprodução social camponesa entre 

as novas gerações. 

O problema da sucessão familiar rural, envolto nas condições entre o ficar e o sair do 

campo, não se define pelo atributo da vontade do jovem. Esse problema se situa na seara das 

políticas públicas para a juventude do campo, visto que é a condição da sua existência material 

que orienta a trajetória a ser seguida pelo jovem. Dito de outro modo, o tema da sucessão se 

coloca na perspectiva das mudanças políticas estruturais ocorridas na sociedade brasileira, o 

que remete às condições de acesso à terra, educação, trabalho e produção, renda e participação 

política. No que tange aos aspectos que orientam a dinâmica da sucessão rural juvenil no campo, 

a passagem que segue, retirada de diagnóstico realizado pela CEDITER em uma comunidade 

rural de Irará, é bastante elucidativa.  

A participação dos jovens na comunidade no tocante a produção vem 

diminuindo a cada ano. A comunidade explica que os jovens não veem a 

atividade agrícola como fonte de geração de renda, e tentam buscar 

oportunidade de trabalho em outros locais como comércio, alegam que a 
atividade rural é pouco rentável e que não há viabilidade na permanência no 

campo. Outro fator apresentado é a quantidade de terra. As famílias crescem 

e não há terra pra todos trabalharem. Isso dificulta a permanência dos jovens 
no campo. O acesso às políticas públicas, por parte da juventude, é muito 

baixo (CEDITER, 2015, p. 8). 

 

Nesse sentido, observa-se a existência de uma dinâmica contraditória mediando o 

processo socioespacial da sucessão rural da juventude do campo no município de Irará. Dois 

elementos principais articulam essa dinâmica, a saber: terra e trabalho. As relações sociais aí já 

inseridas, assim como as novas relações que dessas se desdobram, se ancoram no pressuposto 

de práticas sociais e políticas, as quais inviabilizam a permanência do jovem no campo. Com 

isto, o que de fato vem sendo produzido são ações que articulam várias escalas e dimensões da 

vida para bloquear o desenvolvimento do projeto societário de inserção da juventude na 

agricultura camponesa.  

Uma das faces desse bloqueio se manifesta nos processos que afastam a juventude das 

possibilidades de instrumentalizar a consciência para a luta política, nos diferentes espaços que 

interessa elevar o projeto camponês e enfrentar os problemas da permanência e sucessão do 

jovem no campo. O trecho que segue, retirado de entrevista com integrante do JPI, ilustra esse 

aspecto do contexto em que se encontra a juventude do campo no município de Irará. 
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[...] desorganizada, problemas de educação, precarização da saúde, sem 

formação política, à margem de situações adversas como uso de drogas, sem 
perspectiva de futuro bom para projeto pessoal e profissional. Não tem um 

projeto de formação dessas pessoas que acaba contribuindo para continuidade 

de uma sociedade com avanços de períodos (geração). Formação política de 

períodos (Depoimento de Jucelino, participante do JPI: Entrevista, 
20.08.2016). 

 

As contradições inerentes ao processo socioespacial da sucessão rural da juventude, 

alicerçam relações que produzem novas contradições frente à organização dessa mesma 

juventude.  Sendo assim, se constatam processos antagônicos conformando a juventude do 

campo no contexto da sucessão geracional, isto porque se de um lado ocorre fragilização da 

consciência política e dos processos de luta, do outro a juventude organizada se fortalece nos 

enfrentamentos às táticas de bloqueio ao projeto camponês. 

Nesse contexto, a luta pelo acesso à terra, acompanhada das condições para reproduzir-

se nela, tem sido a luta da juventude do campo organizada. Desse modo, para a juventude 

trabalhadora rural organizada no Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR), as possibilidades projetadas quanto à sucessão rural juvenil, se esbarram na realidade 

fundiária. As relações que produzem essa realidade, são dotadas de um caráter concentrador e 

excludente. Com isso, há forte pressão de mercado sobre o acesso e uso da terra, demandando 

respostas rápidas do Estado o qual ausenta os jovens do campo das prioridades da política 

pública (CONTAG, 2015).  

Essa ausência da política pública tem sido fator preponderante na permanência e 

sucessão geracional da agricultura camponesa. A concretização dessa política no plano das 

práticas sociais no campo, seguida da inserção e participação política da juventude pode 

viabilizar ações potencializadoras da produção camponesa juvenil. Por ora, tanto no contexto 

brasileiro, quanto para o município de Irará, a efetivação dessa política pública enquanto 

instrumento de conquista do direito à terra, ao trabalho, e outras sociabilidades, se coloca no 

plano dos desafios e enfrentamentos a serem tomados pela diversidade étnica, de gênero, de 

classe, que traduz a diversidade da juventude do campo.  

Com relação à política pública voltada à juventude do campo no município de Irará, o 

desafio se coloca no plano das ressonâncias a serem estabelecidas com relação à produção dessa 

política nas escalas estadual e nacional112.  Nesse sentido, compete aos jovens do campo das 

distintas comunidades rurais, olhar a experiência do JPI, alinhá-la a outras experiências da 

 
112Tramita na Câmara dos Deputados Projeto de Lei 9263/17, que pretende criar a Política Nacional de Juventude 

e Sucessão Rural. O objetivo do projeto é criar a política nacional para estimular a permanência de jovens no 

campo (AGÊNCIA CÂMARA NOTÍCIAS, 22.08.2018). 
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juventude camponesa na Bahia113 e no Brasil e retirar delas aprendizados oportunos ao seu 

fortalecimento enquanto sujeito em ação política no campo. Retomar a mística que orienta a 

organicidade da luta camponesa juvenil para fortalecer-se no propósito do projeto camponês. E 

assim colocar em ação instrumentos legitimadores da espacialidade dessa luta, a exemplo do 

Conselho Municipal da Juventude, proposto na Lei orgânica do município de Irará, artigo 123, 

inciso VI, datada de 1990 e instituído pela Lei nº 683 de 05 de novembro de 2010, mas que até 

o momento permanece letra morta.  

Outra dimensão da luta pela construção e apropriação da política pública da juventude 

do campo, na relação entre as escalas municipal e federal, é identificada no PRONAF Jovem, 

que se caracteriza como instrumento da política, ausente da perspectiva de autonomia do 

trabalho camponês juvenil.  

Segundo dados do censo agropecuário 2006, o número de estabelecimentos da 

agricultura familiar para o município de Irará é de 2.764. Esse cenário para o município de Irará, 

contrasta com a diferença entre o número de DAPs ativa, que é de 1.617, ou seja, 50,48% e a 

quantidade de DAP inativa, que chega a um quantitativo de 1.586, gerando um total de 49,52%. 

Com relação aos valores de acesso ao PRONAF nos anos 2013-2014, houve um total de R$ 

1.616.230,81 (SRA/MDA, 2014). Nesse município, a população rural é de 16.219 e o percentual 

de jovens no campo em Irará é de 29% dessa população. Apesar da expressiva presença de 

jovens no campo, não se identificou acesso de PRONAF Jovem em Irará114.  

Desse modo, quando se observa o quantitativo de DAP inativa no município e a 

repercussão desse processo frente aos limites no acesso ao PRONAF pelos agricultores, vem a 

relevo a dimensão dos desafios impostos à produção camponesa115. Constata-se, desse modo, 

que a política de crédito para a agricultura das famílias camponesas em Irará encontra-se 

fortemente afetada, quadro que repercute nas condições de reprodução da juventude 

camponesa.      

Desse contexto se observa a existência de barreiras quanto ao acesso ao PRONAF 

Jovem. Esse aspecto se relaciona aos critérios do programa e à cultura patriarcal ainda 

 
113 Referência significativa é o Plano Estadual de Juventude da Bahia, aprovado em 2011 (BAHIA, 2011). 
114 Conforme informação fornecida pela CEDITER para o âmbito do projeto que desenvolve na região de Irará, 

referente à Chamada Pública Sustentabilidade 001/2015, o universo de jovens do campo participantes é de 56, e 

deste, 18 jovens são beneficiários em Irará, sendo que o PRONAF Jovem não foi acessado por nenhum desses 

jovens do projeto. Essa realidade também foi confirmada pelo presidente do STRI, informando não ter acesso de 

PRONAF Jovem para Irará, nos dados fornecidos pelo Banco do Nordeste. 
115 Desafio que se amplia com a criação da portaria nº 523, de 24 de agosto de 2018, da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), que disciplina a emissão de Declaração de Aptidão 

ao Pronaf (DAP), reduzindo sua validade de 2 anos para 1, dentre outras deliberações. 
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determinante no contexto das famílias camponesas. Na perspectiva do programa, os 

beneficiários devem ser integrantes de unidades familiares de produção rural, com idade entre 

16 a 29 anos e portador de DAP. Outras condições são exigidas, por exemplo ser concluinte de 

curso de nível médio em EFA ou escola agrotécnica, ou curso de ciências agrárias e veterinárias 

na educação superior. Além disso, precisa ser jovem agricultor com acompanhamento em 

ATER, feito por instituição reconhecida pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário e pela Instituição Financeira Credenciada. 

No que tange à barreira da cultura patriarcal na família camponesa e da sua relação com 

o PRONAF Jovem, a realidade do campo no município de Irará permitiu verificar a prevalência 

dessa cultura no interior das relações sociais nas comunidades rurais. Essas relações 

estabelecem uma hierarquia entre os membros da unidade familiar camponesa, atribuindo ao 

pai um papel central nas decisões e colocando os demais membros da família em uma condição 

de subordinação.   

Nesses termos, além da terra ser dotada pelo regime privado, sua chancela na 

propriedade familiar se dá pela figura avalizadora do pai, “chefe da família”. Isso recai sobre a 

aquisição da DAP, pois esse instrumento responde à demanda de uma unidade familiar e 

expressa a forma dominante de representação da família camponesa, imperando aí uma relação 

hierarquizada de poder. Nesse caso, o trabalho é realizado pela família, porém os resultados 

não são distribuídos em equidade, ficando sob o controle da figura do pai. Além disso, a 

possibilidade do jovem gerir sua própria produção tendo o aporte creditício do PRONAF 

Jovem, recai sobre o fator terra e sua disponilidade. Desse modo, o acesso a essa política de 

DAP acessória116 pelo jovem na unidade familiar camponesa, irá requerer a concessão de uma 

área de terra, condição que em muitos casos encontra impedimento no tamanho da terra que 

compõe a unidade familiar.     

Tendo em vista os aspectos apresentados acerca da dialética da permanência do jovem 

no campo no município de Irará, fica posto que os limites impostos à política pública para a 

juventude do campo, afetam a sucessão juvenil camponesa, assim como sua permanência no 

campo. Isto coloca para essa juventude o desafio de buscar melhores condições de vida na 

cidade. Esse cenário favorável ao esvaziamento do campo pela inserção de atividades que 

fogem aos princípios da produção camponesa, evidencia o bloqueio das condições que 

possibilitam a reprodução do jovem no campo. Assim, ao ausentar a juventude do campo, do 

espaço prioritário das políticas, o Estado brasileiro, põe em xeque não somente a reprodução 

 
116  A DAP acessória atende aos componentes da unidade familiar, a saber, jovens e mulheres do campo. É 

instrumento vinculado à DAP principal, e refere-se à unidade familiar de origem (BRASÍLIA, 2011). 
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dessa juventude, mas o desenvolvimento do projeto de campo protagonizado pelas forças 

populares do/no campo. 

Dessa forma, a questão da permanência do jovem no campo passa a ser entendida 

enquanto processo que se produz na conflitualidade da questão agrária, abarcando múltiplas 

escalas socioespaciais e diversas dimensões da sociabilidade juvenil, engendradas no modo 

contraditório de apropriação da natureza por intencionalidades distintas e antagônicas em 

disputas. Isto permite revelar a perspectiva política dada ao projeto societário de 

desenvolvimento do campo, os condicionantes sociais decorrentes e o lugar atribuído à 

juventude camponesa.  

Frente ao exposto, fica evidenciado que a condição material que sustenta a produção do 

espaço agrário brasileiro, afeta a reprodução social da juventude camponesa, imprimindo a esse 

processo novas relações, as quais voltam-se à estratégia da migração campo-cidade. Em sua 

dinâmica socioespacial, a migração dessa juventude, longe de manifestar-se enquanto 

possibilidade superadora dos limites impostos às condições de vida no campo, expressa as 

contradições que movimentam a produção da vida no campo e a inserção de parcela dessa 

população na cidade. Desse modo, a migração expressa uma dimensão da questão agrária, 

permitindo também evidenciar a existência de duas questões que a esta se integra, as quais 

sejam, a questão social e a questão juvenil.  

 

7.2 ENTRE PARTIR E/OU FICAR: DILEMAS DA MIGRAÇÃO DE JOVENS NO/DO 

CAMPO DO MUNICÍPIO DE IRARÁ PARA CIDADES DE SANTA CATARINA 

 

o real não está na saída nem na chegada:  

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia 

(Guimarães Rosa). 

 

Traçar um panorama acerca dos dilemas e processos condicionantes da migração de 

jovens que saem de comunidades rurais de Irará, com o propósito de conquistar a melhoria da 

vida na cidade, em virtude da ausência de trabalho no campo, será tarefa desta última seção da 

Tese. Esse exercício de análise requer, na perspectiva de Freire (1981), um adentramento crítico 

na realidade pesquisada, para mirá-la desde dentro, implicando mutuamente as partes e o todo. 

Assim, para Santos (2012, p.119), “é o movimento permanente que interessa à análise 

geográfica”. Com isto, o que se pretende é trazer a relevo as contradições e tendências impressas 

nos processos de permanência e mudança aferidos aos jovens do campo, posto que a questão 

agrária prevalece movendo as relações e processos sociais no campo e jogando com a cidade 
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aspectos que tocam a juventude e os conflitos por ela enfrentados, estando situado neste 

contexto, a migração dessa juventude.  

Essas relações vão sendo demarcadas por sujeitos com distintas intencionalidades e cuja 

correlação de forças, remetem aos modos de organização e de produção da vida no campo. Isto 

vai determinando as condições em que estes sujeitos se reproduzem socialmente, ao passo que 

também influi na posição ocupada na estrutura social e na direção a ser dada aos processos 

socioespaciais. Destarte, a compreensão a fundo do conjunto dessas ocorrências, requer que se 

vá considerando os sentidos assumidos pela correlação desses elementos em cada espaço e 

momento histórico, articulando acontecimentos sucessivos e sobrepostos, fazendo emergir 

formas espaciais traduzidas pelos conteúdos sociais que articulam distintas temporalidades e 

espacialidades.  

Desse modo, quando se observa a questão agrária e nela as formas de relação com a 

juventude no/do campo no município de Irará, uma das faces que emerge desse cenário é a 

migração, em especial, a migração do campo para a cidade. Vista sob esta perspectiva, a 

migração é processo socioespacial movido pelas contradições que nutrem e movimentam a 

questão agrária no município de Irará. olhando por dentro do fenômeno, ela manifesta uma face 

do conflito agrário aludido às relações sociais de produção no campo neste município, sendo 

decorrente, sobretudo, do modo de organização da estrutura fundiária e das relações de 

produção no campo. Outrossim, ela é processo e forma espacial que intercambia a reprodução 

social dos jovens migrantes do campo. 

Sendo assim, ao propor mirar a estrutura social no campo no município de Irará, entra 

em evidência a problematização das questões que tocam a migração dos jovens do/no campo, 

na dimensão de processo social oriundo das distintas relações que alicerçam a produção no 

campo e mediam a reprodução da existência camponesa. Isto requer olhar a fundo a realidade, 

em suas múltiplas relações. Uma contribuição nesse âmbito analítico acerca do modo de olhar 

a realidade, é compartilhada por Guimarães Rosa em “Grande Sertão Veredas”, quando traz a 

lúmen as palavras do personagem Riboaldo, reconhecendo a travessia como suporte 

metodológico que auxilia na busca do real, pois nas palavras do autor, “o real não está na saída 

nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. 

A apropriação desse caminho metodológico se coloca enquanto suporte para orientar a 

direção proposta na análise dos dados do campo empírico, levantados sobre migração da 

juventude camponesa do município de Irará para centros urbanos do Brasil. Nesse contexto, a 

travessia é entendida como atributo que vai significando a reprodução social do jovem no/do 

campo neste município, sendo movida pela questão agrária e implicando no movimento campo-
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cidade. Ela é processo que oportuniza a mudança, muito embora se manifeste sob uma estrutura 

detentora de permanências. 

Assim, para desvelar as condições que determinam a migração de jovens do campo do 

município de Irará para centros urbanos do Brasil e os significados implícitos a ela, foi 

acionado, o dispositivo das trajetórias sociais desses sujeitos, identificados como jovens 

migrantes do campo. O tratamento dado a estas trajetórias, situadas no contexto da migração, 

orientou a elaboração de quadros interpretativos e de exercício analítico, identificando 

vinculações com os processos de trabalho e de socialização. Procurou-se com isto, buscar os 

traços essenciais da problemática migratória da juventude do campo no município de Irará, para 

apreender os sentidos atribuídos à migração e identificar as estratégias acionadas pelos jovens, 

especialmente no contexto das comunidades rurais.  

Para Bourdieu (1986), a compreensão acerca da noção de trajetória, se constitui por uma 

série de acontecimentos referentes à vida de um agente ou de um grupo, que para além de se 

sucederem, se interconectam no espaço, por meio de uma rede de relações objetivas e sem um 

alinhamento uniforme. Este autor identifica nessa noção a possibilidade de análise dos 

processos sociais, os quais forjam posições diferentes, atribuídas aos sujeitos, cujos percursos 

demandam por colocações e deslocamentos em um determinado espaço social. Assim, destaca 

a importância de se observar na trajetória, as relações que integram os sujeitos aos contextos, 

considerando as posições, os sentidos e valores atribuídos.  

No entendimento de Santos (2012), o valor do objeto está ligado à maneira como a 

sociedade dele se utiliza. Para interpretar essa valoração é importante considerar o lugar de 

ocorrência do fenômeno, em sua forma particular, a idade enquanto momento estabelecido em 

função da instalação do fenômeno no espaço e a sequência que marca a inserção, na história de 

vida dos lugares, segundo uma ordem e atribuindo um sentido aos mesmos. Assim, a trajetória 

do fenômeno é marcada por ações particulares referentes ao tempo da sua realização em cada 

momento do espaço, mas que encontra ressonância nas ações que tocam o conjunto da 

sociedade em sua forma social de produção.   

A trajetória envolve a correlação espaço e tempo, e, portanto, a diversidade e unidade 

em suas ressonâncias. Sobre esta questão, assevera Santos (2012) que a compreensão do espaço 

coloca a necessidade de entender o tempo não somente como sucessão de acontecimentos 

sociais, que identifica períodos distintos, mas também como simultaneidade, percepção do 

tempo como rede de relações que entrelaçam o viver comum. Para ele, homens, empresas e 

instituições, atuando em seus espaços, percebem o tempo de maneira diferente. Daí recorrer-se 
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às temporalidades agindo simultaneamente sobre um espaço, ou ao tempo concreto que afeta a 

vida de todos. Nesse sentido, afirma o autor:  

O espaço é que reúne a todos, com suas múltiplas possibilidades, que são 
possibilidades diferentes de uso do espaço (do território) relacionadas com 

possibilidades diferentes de uso do tempo (SANTOS, 2012, p. 161). 

 

Desse modo, a trajetória de jovens migrantes do campo do município de Irará, se 

constitui como processo que traz à tona traços pertinentes da sua vida ou do grupo a que 

pertence, expressando a objetivação das relações entre os sujeitos e as forças presentes no 

espaço e se desenvolvendo através do tempo. Nela se identificam marcas distintivas ligadas ao 

sujeito em suas individualidades e aspectos referentes ao percorrer histórico dos sujeitos os 

quais se articulam a outros traços dos grupos sociais, definindo trajetórias comuns, ou feixe de 

percursos semelhantes. Logo, elementos como terra, trabalho e socialização, conduzem as 

relações sociais que fundamentam a estrutura do espaço rural no município de Irará e 

juntamente a outros fatores orientam a trajetória dos jovens do campo, definindo sua posição 

nesse espaço e determinando a migração para a cidade e também para o campo.   

Sendo assim, o tratamento a que foram submetidos os dados levantados na pesquisa 

empírica referente a esta Tese, com os jovens migrantes, egressos de famílias de pequenos 

agricultores das comunidades rurais do município de Irará, ponderou sobre os aspectos que 

atravessam as suas vidas e que lhes imputam um determinado lugar na hierarquia social. Nesse 

sentido, as experiências vivenciadas por esses jovens em suas trajetórias, na correlação com os 

contextos sociais, vão forjando modos de vida, influindo no espaço e demarcando a condição e 

posições do sujeito, quer estejam vivendo no campo ou na cidade.  

Essa perspectiva, abriu caminhos para análise das relações que encontram assento na 

“cultura do silêncio” e em sua correspondente opressão, manifestada pela face da privação da 

terra e das condições para nela reproduzir a existência material. Isto traz a reboque o bloqueio 

do pensamento, pela via da produção das ideias dominantes, manifestadas a contento da 

manutenção dessa estrutura de poder, e encontra no sujeito em condição de inferiorização, sua 

face irmã siamesa. Nesses termos, alerta Castro (2012): 

Assim, “ficar ou sair” do campo é mais complexo do que a leitura da atração 
pela cidade e nos remete à análise de juventude como uma categoria social-

chave pressionada pelas mudanças e crises da realidade no campo, e para a 

qual a educação do campo tornou-se uma questão estratégica (CASTRO, 

2012, p. 444). 
 

Frente ao exposto, se procurou compreender a dinâmica da migração de jovens do 

campo do município de Irará, no contexto das estratégias de reprodução das relações sociais de 
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produção capitalistas no campo, sob a perspectiva dos jovens e de parte das suas famílias que 

permanecem nas comunidades de origem. A intenção foi construir o significado da migração 

de jovens camponeses de Irará que ingressaram no mundo urbano, considerando o fato desta 

ser explicitada por um processo condicionado pela necessidade do trabalho. Com isto, se 

procurou identificar como tal processo se manifesta para esses jovens migrantes atualmente 

residentes na cidade, tomando como parâmetro a correlação com suas experiências nas 

comunidades rurais de origem, as quais antecederam sua saída do campo. 

O contexto dos anos de 1990, é o cenário que influencia a trajetória social desses jovens 

no/do campo de Irará. Foi um contexto marcado pelo aprofundamento da política econômica 

de orientação neoliberal. Para Katz (2016), esta política se dá na América Latina e 

particularmente no Brasil, pela hegemonia do capital, cujas “ideias significava a subordinação 

de nossa economia e nossos povos aos interesses da acumulação do capital estadunidense e 

europeu associado a diversas frações do capital local” (KATZ, 2016, p. 7).  

O Estado brasileiro assume esse modelo privatista de desenvolvimento, favorecendo 

novo ciclo de acumulação e concentração de riqueza, ampliando o controle dos gastos públicos, 

a exploração do trabalho e a exclusão social. No campo brasileiro, esse modelo traz em sua base 

a agroindustrialização da agricultura, agora pela face do agronegócio; a continuidade do 

processo de concentração da propriedade da terra; a definição de subsídio aos setores 

exportadores de produtos primários; a retração do crédito agrícola subsidiado; o sucateamento 

da agricultura familiar camponesa, dentre outros fatores.  

No contexto desse recorte temporal e dos processos socioespaciais a ele associados se 

insere uma juventude brasileira camponesa que vive as agruras e problemas resultantes da 

territorialização do modelo neoliberal no campo. Tentam responder a tais ofensivas, dentro das 

suas condições concretas de existência, identificando caminhos para assegurar a vida e resistir, 

sob diferentes formas de luta. Nesse mesmo contexto, inserem-se os jovens do campo, do 

município de Irará, cujas trajetórias sociais foram influenciadas por esta conjuntura. Trata-se 

de jovens oriundos de famílias de agricultores destituídos da terra para a reprodução social no 

campo e cuja trajetória de luta pela reprodução social da existência se dá no curso da migração 

do campo para cidades distantes da sua comunidade rural de origem.    

Esses jovens são sujeitos da recente migração de comunidades rurais do município de 

Irará, para cidades do sul do país. Em suas comunidades de origem, enfrentam os limites 

impostos às condições sociais de reprodução da vida no campo, dados sobretudo pela ausência 

de terra e trabalho. Por essa razão, foram forçados a sair de suas comunidades, a saber: Juazeiro, 
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Mocó, Manã, Trindade, para as cidades de São José e Florianópolis, no estado de Santa Catarina 

(Figura 27). 

Os dados da pesquisa de campo presentes nesta última seção da Tese, resultaram de um 

conjunto e atividades, realizadas com os jovens migrantes. Nessas atividades, os dados foram 

gerados da seguinte forma: i) realização de entrevistas aprofundadas, com os 5 jovens com 

idades entre 24 a 29 anos, que migraram de comunidades rurais de origem, no município de 

Irará, no contexto dos anos de 2007 a 2017, para as cidades de São José e Florianópolis, no 

estado de Santa Catarina; ii) levantamento de dados com os Agentes Comunitários e Saúde das 

Comunidades rurais do Juazeiro, Mocó, Manã e Trindade; iii) aplicação de questionário com 

entrevistas semi-estruturadas nas 5 famílias dos jovens migrantes, residentes nas comunidades 

rurais de Juazeiro, Mocó, Manã, Trindade; iv) após filtrar algumas informações, também, foram 

aplicados questionários por amostragem com a população residente nas comunidades rurais de 

Juazeiro e Mocó, no município de Irará.  

No universo das 4 comunidades rurais de origem dos jovens migrantes, o Juazeiro e o 

Mocó foram selecionadas, para a aplicação dos questionários, porque apresentaram certa 

diferenciação, em relação às demais. No caso da comunidade do Juazeiro, chamou atenção a 

atividade agrícola praticada. Já a comunidade rural do Mocó, destacou-se por apresentar 

reduzida produção agrícola e significativo número de jovens que tem emigrado do campo. 

A aplicação dos questionários nas comunidades rurais do Juazeiro e do Mocó, atendeu 

a um nível de confiança de 90% com margem de erro de 10%. Na comunidade rural do Juazeiro, 

se trabalhou com um número total de 220 famílias, obtendo uma amostra de 52, mas que se 

ampliou para 55 famílias. Na comunidade rural do Mocó, o número de famílias identificado foi 

108, com amostra de 42 famílias, porém ampliada para 50 famílias. Em suma, foram aplicados 

55 questionários em famílias no Juazeiro e 50 questionários em famílias no Mocó.  
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Figura 27 - Cidades de destino dos jovens migrantes do campo de Irará (BA) 

 

 

Somaram-se a estes dados, resultados de entrevistas e conversas com outros jovens 

migrantes de Irará, que também estiveram presentes no rol deste campo empírico, parte dos 

quais permanece em Santa Catarina, e outra parte que retornou para Irará. Com estes migrantes 

retornados, também foi aplicado um questionário. Embora este segundo grupo de jovens 

migrantes não tenha conformado o espaço principal dessa análise, as informações apresentadas 

pelos mesmos, também serviram de parâmetro para a sistematização e escrita dessa fase do 

texto da Tese. 

Na análise das trajetórias dos jovens migrantes do campo do município de Irará, foram 

tratados os aspectos que se colocam como condicionantes da migração, os significados 

atribuídos a ela e o retorno enquanto atributo que explicita a permanência da questão agrária. 

Os deslocamentos e as posições ocupadas por estes jovens expressam em uma determinada 

escala, a condição por eles enfrentada quando está em jogo a reprodução da vida no campo em 

Irará. Já em outra escala, representa a trajetória do campesinato em suas lutas, enfrentamentos 

e estabelecimento de estratégias para continuar existindo no campo brasileiro. 
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7.2.1 Terra, trabalho e reprodução camponesa no cenário socioespacial das 

comunidades rurais dos jovens migrantes 

 

Segundo Lessa e Tonet (2011, p. 71), a reprodução social, em seu processo de 

desenvolvimento histórico e social, segue algumas tendências. A primeira delas, informa sobre 

a humanidade e sua integração a uma visão comum, orientada pela constituição de relações 

sociais mais genéricas, envolvendo parcela cada vez maior da humanidade, em que os 

indivíduos compartilham de uma mesma experiência histórica. A segunda diz respeito ao 

caráter cada vez mais heterogêneo e complexo da constituição de sociedades, marcadas por 

relações que se interligam por complexos divisão social do trabalho, classes sociais e Estado. 

A terceira, reconhece no desenvolvimento social dos indivíduos a necessidade de se firmarem 

ações cotidianas cada vez mais complexas, requerendo, portanto, a existência de indivíduos 

mais capacitados, a título de assegurar a continuidade do desenvolvimento. A quarta tendência 

cobra uma priorização da evolução das forças produtivas, para o desenvolvimento das 

sociedades e superação do modo de produção dominante.  Nesta tendência, é identificado o 

caráter fundante do trabalho, na organização da sociedade priorizando o desenvolvimento das 

forças produtivas para a (re)produção da vida.  

Desta feita, ao desenvolver as sociedades, os indivíduos se constroem na condição de 

humanos. Por essa razão, a reprodução social e a reprodução do indivíduo são processos sociais 

articulados. Assim, são basilares à reprodução social, conforme afirma Lessa e Tonet (2011), o 

desenvolvimento do indivíduo como sendo fundamental para a evolução da sociedade e a 

evolução da sociedade como fundamento do desenvolvimento do indivíduo, condição primaz 

para desenvolver o gênero humano. Isto leva ao entendimento de que a reprodução social de 

espaços particulares se justifica pela sua articulação com a reprodução cada vez mais ampliada 

dos processos de trabalho e de produção. Assim, vão sendo forjadas novas posições e situações 

numa dada sociedade.  

Desse modo, a trajetória dos jovens do campo de Irará, que identificam uma saída para 

a mudança de vida e consecução do desenvolvimento social, na migração para a cidade, 

encontra correspondente no processo da reprodução social como um todo e na particularidade 

da reprodução social da juventude camponesa. É assim, a reprodução social, um complexo de 

processos socioespaciais que identifica na reprodução dos indivíduos nos espaços particulares 

a chave para acompanhar e interpretar os processos que condicionam a reprodução da sociedade 

e vice-versa.  
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Assim, tanto mais complexas forem as relações na sociedade, maiores serão os desafios 

requeridos ao desenvolvimento dos indivíduos, cujas personalidades assumem maior 

complexidade (LESSA e TONET, 2011). Importa, fundamentalmente, nas palavras de Moraes 

e Costa (1999), captar o caráter essencial do modo dominante de produção e as formas sutis ou 

não, que desenvolve para assenhorar-se do excedente de natureza e de trabalho. Visto desta 

forma, significa dizer que a produção material da vida envolve relações sociais entre indivíduos, 

grupos e classes sociais em determinado espaço. Estas relações implicam na reprodução 

socioespacial no campo e nas estratégias trabalhadas pela juventude aí existente, a exemplo da 

migração para a cidade, aferida em sua superficialidade, como via de superação das condições 

de vida no campo. 

Destarte, se a ocorrência da migração no percurso social de jovens no campo estiver 

desalinhada das tendências históricas do desenvolvimento social, a transmutação desse 

processo impõe fortes limites à reprodução social da juventude camponesa. A realização dessa 

perspectiva, embora assumindo diferenciações no contato com distintas formas espaciais, 

atinge com igual rigor o campo e a cidade, aferindo fragilidades aos jovens migrantes do campo 

quanto à posição assumida na sociedade e a direção a ser dada, mediante os enfrentamentos e 

disputas sociais. 

7.2.1.1 O cenário socioespacial das comunidades rurais dos jovens migrantes 

 

Frente ao exposto, tomou-se como ponto de partida o entendimento da migração dos 

jovens do campo do município de Irará, a partir das comunidades rurais de origem desses jovens 

migrantes e do direcionamento dado à sua reprodução social, referenciando as relações que 

integram estes jovens ao trabalho, enquanto pressuposto da migração.  

O intuito foi traçar um panorama da realidade socioespacial da migração, mediante 

movimento de conflitualidades que envolve a relação entre a permanência e a saída dos jovens. 

Este exercício demandou a realização do levantamento de informações com Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), que atuam nas comunidades de origem dos jovens migrantes; 

entrevistas com as cinco famílias desses jovens nas comunidades rurais do Juazeiro, Mocó, 

Manã e Trindade, no município de Irará; aplicação de questionários semi-estruturado com a 

população residente nas comunidades rurais de Juazeiro e Mocó. Na entrevista com as famílias 

dos jovens migrantes, a fala das mães e dos pais se destacaram, por essa razão a elas será dada 

maior ênfase na análise. 
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Juazeiro e Mocó são comunidade rurais que se encontram localizadas em direções 

distintas. A primeira está localizada no sentido sul do município, em direção à vila de Bento 

Simões, sendo recortada pela BA 084 sentido Coração de Maria, Conceição do Jacuípe e BR 

324. A segunda, se encontra localizada ao sudoeste do município, configurando-se como área 

de fronteira, entre os municípios de Irará, Santanópolis e Coração de Maria, sendo que neste 

último estabelece relação mais próxima com o povoado do Retiro, pertencente ao município de 

Coração de Maria. Manã e Trindade, são também comunidades situadas ao sudoeste do 

município, que se avizinham ao município de Coração de Maria (Figura 28). 

É possível aludir a estas comunidades a condição de formações camponesas com 

predominância de uma população negra, muito embora este elemento étnico não seja notado 

como objeto de reconhecimento identitário pelas suas populações. São comunidades formadas 

por camponeses que se identificam como lavradores e que em sua maioria, estão despossuídos 

do acesso à terra para o trabalho agrícola. Em outros casos, detém uma área de terra muito 

pequena, a exemplo de meia tarefa ou até menos, a qual é insuficiente para a reprodução 

familiar. A organização do trabalho é mediada pelo sistema de “roças”, conformando a pequena 

produção agrícola, que em alguns casos também é mesclada por atividades não-agrícolas, 

junção necessária para a manutenção da família. 

Predomina, portanto, nestas comunidades, a estrutura de minifúndio, conforme dados que serão 

apresentados na continuidade deste texto, no tópico sobre “Feições da produção do espaço das 

comunidades”. Em período mais recente além da terra passar por um processo de 

fracionamento, em decorrência da sua divisão por herança, ainda tem havido a prática da venda 

de pequenos lotes, normalmente com tamanhos de 10x30m (300 metros quadrados). Isto vem 

impondo mudanças na feição do espaço rural do município de Irará e é bem provável que em 

um futuro próximo comece a apresentar problemas para as populações que vivem nas 

comunidades. O parcelamento da terra nas comunidades rurais de Irará, em pequenos lotes, é 

um fenômeno em expansão, com significativa importância para pesquisa acadêmica.  
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Figura 28 - Comunidades de origem dos jovens migrantes do campo, Irará (BA), 2018 

 

 

Com relação às condições de saneamento básico nas comunidades dos jovens migrantes, 

as situações de moradia já apresentam alguns avanços, pois nas casas predominam a estrutura 

de alvenaria. Mesmo com a existência de fossa nas quatro comunidades, no Juazeiro e Mocó, 

ainda permanece um percentual, chegando a 6% da população, que realiza suas necessidades 

fisiológicas a céu aberto. No que se refere ao destino do lixo, apenas a comunidade de Trindade 

é beneficiária do serviço de coleta pública (Quadro 11). 

 

Quadro 11 - Condições do saneamento básico nas comunidades rurais de Mocó, Juazeiro, 

Manã e Trindade, Irará (BA), 2018 

 

 Situação da Água Destino do lixo Destino dos 

degetos humanos 

Condição das 

casas 

Juazeiro Sistema de 

abastecimento 
público 

Queima Fossa Predominam 

casas de 
alvenaria. 

 

Mocó Não tem água 

encanada. 

Queima Fossa Predominam 

casas de 
alvenaria. 

Trindade Sistema de 

abastecimento 

público 

Coleta pública Fossa Predominam 

casas de 

alvenaria. 
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Manã Sistema de 

abastecimento 

público 

Queima Fossa Predominam 

casas de 

alvenaria. 
Há apenas duas 

casas de taipa 

 

 

Síntese 

População servida 
por água encanada, 

vinda de sistema 

público de 

abastecimento, 
exceto a 

comunidade do 

Mocó. 

Predomínio da 
prática de 

queimar o lixo; 

baixa cobertura 

da coleta pública 
do lixo 

Predomina 
sistema de fossa, 

porém 6% da 

população das 

comunidades de 
Mocó e Juazeiro 

realiza suas 

necessidades a 
céu aberto. 

Predomínio de 
casas de 

alvenaria. 

Fonte: Dados levantados com os ACS do Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã - Irará (BA), 2018. 

 

As demais comunidades resolvem o problema do lixo, realizando a queima em seu 

próprio quintal, ou definindo um local, nas proximidades da sua casa, para jogá-lo. Portanto, há 

baixa cobertura da coleta pública do lixo nestas comunidades, situação que não destoa das 

demais comunidades situadas ao longo do espaço rural do município. A baixa cobertura da 

coleta pública de lixo, na maioria das comunidades rurais do município, associada a fatores 

como ausência de uma política ambiental e limitada consciência das pessoas no trato com a 

natureza, coloca o lixo como um grave prolema a ser enfrentado pelas comunidades rurais de 

Irará e também pelo governo municipal.  

O abastecimeno de água é uma situação que se encontra minimamente resolvido nas 

comunidades rurais de Juazeiro, Manã e Trindade. Diferetemente das demais, a comunidade 

rural do Mocó não é beneficiária de água encanada, o que impõe à sua população uma 

dependência quanto ao fornecimento de água que é realizado pela Prefeitura de Irará, via carro-

pipa. 

Os dados apresentados na Tabela 16, informam que do total de população destas 

comunidades, 50% está inserida na comunidade do Juazeiro, 32 % na comunidade de Mocó, 

11% na comunidade do Manã e 7% está na comunidade de Trindade. Portanto, do conjunto 

dessas comunidades, as comunidades rurais de Juazeiro e Mocó, são as que apresentam maior 

percentual de população. Contudo, quando se observa o percentual de mulheres por 

comunidade, há um destaque para as comunidades de Manã, com 62% e Trindade com 60%. 

Quanto ao percentual de homens, é maior nas comunidades de Juazeiro com 49% e Mocó com 

46%. Com relação ao Programa Bolsa Família, o percentual de famílias beneficiárias por 

comunidade é de 40% para o Juazeiro, 60% para o Mocó, 56% para o Manã e 68% para a 

Trindade. 
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Tabela 16 - Situação sócio-populacional nas comunidades rurais do Juazeiro, Mocó, Manã e 

Trindade, Irará (BA), 2018 

 

Fonte: Dados levantados com os ACS do Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã. Irará (BA), 2018. 

 

Apesar da comunidade do Juazeiro apresentar a maior população e o maior número de 

famílias, desse conjunto de comunidades, os dados informam para ela o menor percentual de 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Em situação oposta está a comunidade da 

Trindade, com menor população dentre as quatro e apresentando maior percentual das suas 

famílias beneficiárias desse Programa. O Mocó também apresenta um número significativo de 

famílias assistidas pelo Programa. Quanto à inserção do Programa Bolsa Família nestas 

comunidades e na correlação com as condições materiais de reprodução da existência dessas 

populações, se observa um peso significativo, sobretudo nas comunidades de Trindade e Mocó. 

Isto traduz o problema social da pobreza que afeta estas comunidades. 

Os dados apresentados na Tabela 17 entram no universo populacional das comunidades 

de Juazeiro, Mocó, Manã e Trindade, para indicar sua distribuição por faixa etária. Assim, se 

observa que não há crianças menores de 1 ano na comunidade de Trindade. Quanto às demais, 

nota-se a presença de 2 crianças no Manã, 6 crianças no Mocó e 9 crianças no Juazeiro. Isto 

corresponde a 2% do total da população de cada uma dessas três comunidades. 

No universo da população de crianças na faixa etária de 1 a 6 anos, o maior percentual 

está na Trindade com 12%, seguida do Mocó com 11%, depois vem o Juazeiro com 9% e Manã 

com 3%. O percentual de população de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos está assim 

distribuído: 15% no Juazeiro, 13% no Manã, 10% no Mocó e 8% na Trindade. Já a população 

jovem e adulta identificada na faixa de 15 a 39 anos, apresentou 42% para o Manã, 36% para o 

Mocó, 33% para o Juazeiro e 31% para a Trindade. A população adulta entre 40 a 59 anos se 

encontra com 37% na Trindade, 24% no Juazeiro, 24% no Mocó e 20% no   Manã.    Quanto  à 

 
117Os limites da produção se justificam porque quase não chove na comunidade, além de apresentar solo bastante 

agredido. 

 Famílias 

(Nº) 

Pessoas 

(Nº) 

Bolsa 

Família 

(Nº) 

% Mulheres 

(Nº) 

% Homens 

(Nº) 

% 

Juazeiro 220 536 89 40 269 51 267 49 

Mocó 108117 343 65 60 185 54 158 46 

Manã 50 118 28 56 73 62 45 38 

Trindade 31 80 21 68 48 60 32 40 

Total 409 1077 203 50 575 53 502 47 
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Tabela 17 - População por faixa etária nas comunidades dos jovens migrantes 

do campo - Irará (BA), 2018 

 Juazeiro Mocó Manã Trindade 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

< 1 9 2 6 2 2 2 0 0 

1 a 4 26 5 26 7 0 0 7 8 

5 a 6 19 4 13 4 3 3 3 4 

7 a 9 30 6 12 3 4 3 3 4 

10 a 14 49 9 25 7 12 10 3 4 

15 a 19 44 8 37 11 17 15 8 10 

20 a 39 137 25 87 25 32 27 17 21 

40 a 49 72 13 47 14 12 10 7 9 

50 a 59 61 11 33 10 12 10 23 28 

> 60 89 17 57 17 24 20 10 12 

Total 536 100 347 100 118 100 81 100 

Fonte: Dados levantados com os ACS do Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã – Irará (BA). 

 

população de idosos acima de 60 anos, 20% está no Manã, 17% no Juazeiro, 17% no Mocó e 

12% na Trindade. Se verifica que ao agrupar estas populações nas respectivas comunidades, 

entre crianças e adolescentes, a comunidade do Juazeiro detém o maior percentual que é de 

26%, no grupo jovens e adultos, a Trindade apresenta 68%. Já a população idosa é maior na 

comunidade do Manã com 20%.  

Há várias demandas que são reivindicadas por estas populações no/do campo, a exemplo 

de políticas de saúde, educação, segurança, cultura, trabalho, dentre outras. Em se tratando do 

trabalho agrícola, há uma demanda de pessoas que necessitam da terra para o trabalho. No 

entanto, a tendência crescente de fracionamento da propriedade, associada a outros fatores 

limitantes da produção, a exemplo de acesso a crédito, orientação técnica, mercado justo, e 

outros, são aspectos que dificultam a permanência dessa população para se manter no campo.   

7.2.1.2 Feições da produção do espaço das comunidades sob o olhar das famílias camponesas 

 

Neste tópico do texto, foi dada ênfase aos dados produzidos com parte das famílias dos 

jovens migrantes, que permaneceram na comunidade rural de origem, sobretudo seus pais. 

Trata-se de 5 famílias residentes nas comunidades rurais do Juazeiro, Mocó, Manã e Trindade, 

no município de Irará, no estado da Bahia. Também foram utilizados nas análises, dados 

produzidos com a aplicação de questionários nas comunidades rurais do Juazeiro e do Mocó. 

O Quadro 12 identifica essas famílias e os respectivos jovens migrantes, que se 

encontram residindo nas cidades de São José e Florianópolis, no estado de Santa Catarina. No 

referido quadro são informados nomes dos jovens, seguidos da identificação jovens migrantes 
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do campo (JMC), acompanhado do número de 1 até 5. Outras informações referem-se ao local 

de migração dos jovens, seus pais e comunidade rural de origem. São 5 jovens, sendo 2 da 

comunidade rural do Juazeiro, 1 da comunidade rural do Manã, 1 da comunidade rural da 

Trindade e 1 da comunidade rural do Mocó. Desse conjunto de jovens migrantes, há 2 mulheres 

e 3 homens.  

 

Quadro 12 - Jovens migrantes do campo: pais e destino da migração, Irará (BA), 2018 

 JMC1 JMC2 JMC3 JMC4 JMC5 

Izac Edilene Éder Ane Marcio 

Local da 

migração 

São José 

(SC) 

São José (SC) São José (SC) Florianópolis 

(SC) 

São José 

(SC) 

Pai Izac Pereira Ednaldo  

 

Bento João Máximo 

Mãe Angelina Luciene 

 

Vanda Aurina Vera 

Comunidade de 

origem 

Juazeiro 

Irará (BA) 

Manã 

Irará (BA) 

Trindade 

Irará (BA) 

Juazeiro 

Irará (BA) 

Mocó 

Irará (BA) 

Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA) 2017. 

 

 Os pais desses jovens migrantes, conformam famílias de pequenos agricultores, com 

idades entre 53 a 71 anos, para as mães, e 51 a 81 anos para os pais. A escolaridade, varia entre 

1ª a 6ª série do ensino fundamental para as mães e 1ª a 4ª série para os pais. Deste conjunto, 

dois pais que não possuem escolaridade. Neste item, se observou que embora haja ocorrência 

de baixa escolaridade entre pais e mães dos jovens migrantes, ainda assim, as mães apresentam 

diferença positiva nesta relação. Este fato contribui para confirmar dado trazido no capítulo 

cinco desta Tese, por Casas (2015), quando identifica uma elevação na escolaridade das 

mulheres de comunidades rurais do município de Irará, acompanhada de redução no nível 

escolar dos homens, de maneira que esta última situação está associada ao trabalho (Quadro 13) 

 

Quadro 13 - Escolaridade e idade dos pais dos jovens migrantes do campo, Irará (BA), 2018 

 JMC1 

(Izac) 

JMC2 

(Edilene) 

JMC3 

(Éder) 

JMC4 

(Ane) 

JMC5 

(Marcio) 

Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai 

Escolaridade 1ª - 6ª 3ª 4ª 4ª 4ª  - 4ª 4ª 
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Idade 51 59 53 59 54 63 71 81 56 59 

Fonte: Trabalho de campo (entrevista), Irará (BA), 2018. 

 

Esse aspecto da diferença na elevação da escolaridade das mulheres, em relação à dos 

homens, nas famílias dos jovens migrantes, também se revelou em outras famílias das 

comunidades rurais do Juazeiro e Mocó, conforme Tabelas 18 e 19. Os dados foram decorrentes 

do questionário aplicado nestas duas comunidades, embora houvessem pais que não 

conseguiram lembrar a série em que deixaram a escola, e neste caso, optaram por informar o 

nível de ensino. Já outros, preferiram não informar.  

No questionário, foi perguntado sobre a escolaridade dos pais, por unidade familiar. 

Portanto, no questionário foi aberto um item para saber a escolaridade do pai e da mãe, em cada 

família, o que daria condição para se obter resposta de duas pessoas. Neste caso, como foram 

aplicados 55 questionários na comunidade rural do Juazeiro e 50 questionários na comunidade 

rural do Mocó, era possível chegar até o dobro desse número, referindo-se às pessoas. Porém, 

a expectativa de fechar 110 pessoas na comunidade do Juazeiro e 100, na comunidade do Mocó, 

não se concretizou, devido principalmente, à existência de famílias com presença de um 

membro separado, viúvo, ou que sempre morou sozinho. Neste caso, obteve-se um número de 

87 pessoas na comunidade do Juazeiro e 80 na comunidade do Mocó. 

 

Tabela 18 - Escolaridade da população da comunidade rural do Mocó. Irará (BA), 2018 

 Não 

escolarizado 

Ensino 

Fundamental  

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

médio 

Ensino 

superior 

Total 

Feminino 3 27 3 4 0 37 

Masculino 3 38 1 1 0 43 

Total 6 65 4 5 0 80 

% 8 81 5 6 0 100 

Fonte: Trabalho de campo com aplicação de questionário, Irará (BA), 2018. 

 

Com relação à faixa etária da população que respondeu o questionário, constatou-se que 

na comunidade rural do Juazeiro, 2% estava na faixa de idades entre menos que 20 até 30 anos, 

52% atingiu idades de 30 até menos que 50 anos, 24% apresentou idades entre 50 até menos 



300 
 

que 50 anos e 22%, idades de 60 anos em diante. Na comunidade rural do Mocó, foi identificado 

10% da população na faixa de idades de 20 a menos que 30 anos, 36%, variado em idades de 

30 até menos que 50 anos, 24% na faixa de idades de 50 até menos que 60 anos, e 30% com 

idades acima de 60 anos. Se constata, dessa forma, um predomínio de população na faixa de 

idades entre 30 a menos que 50 anos. 

Seguindo estes dados, observa-se que a comunidade rural do Mocó apresenta 8% da sua 

população não escolarizada, 81% no ensino fundamental e 6% no ensino médio concluído. Já 

a comunidade rural do Juazeiro apresenta 62% da sua população no ensino fundamental, 21% 

no ensino médio e 4% no ensino superior. Nota-se um déficit na escolarização básica das 

populações nas duas comunidades, haja vista o elevado número de pessoas que se encontra no 

ensino fundamental. Não obstante, no conjunto desses dados, observa-se que a dimensão 

escolarização, afeta e distingue as duas comunidades e coloca a comunidade do Juazeiro em 

situação um pouco melhor. Porém, ao serem confrontados os dados de escolaridade das duas 

comunidades, as evidências empíricas mostraram que a população da comunidade rural do 

Juazeiro apresenta uma escolaridade mais elevada que a população do Mocó (Tabelas 18 e 19).  

 

Tabela 19 - Escolaridade da população da comunidade rural do Juazeiro. Irará (BA), 2018 

 Não 

escolarizado 

Ensino 

Fundamental  

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

médio 

ensino 

superior 

Total 

(pessoas) 

Feminino 1 34 0 10 4 49 

Masculino 0 28 0 11 0 38 

Total 1 62 0 21 4 87 

% 1,0 71,0 0 24,0 4,0 100 

Fonte: Trabalho de campo com aplicação de questionário, Irará (BA), 2018. 

 

Outro aspecto questionado junto às famílias dos jovens migrantes e também à população 

das comunidades rurais do Juazeiro e Mocó, procurou saber a relação das pessoas com o lugar, 

pois foi notado nestas duas comunidades, a existência de uma população oriunda de famílias 

cuja base de sua formação e organização social está apoiada na formação da própria 

comunidade. Portanto, apesar das mudanças ocorridas nestes espaços, essas famílias preservam 

uma vinculação com a vida camponesa, cuja forma de relação se move no interior das relações 
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capitalistas, com aspectos de resistência. Exemplo ilustrativo dessa realidade foi apresentado 

em depoimentos feitos por pequenos agricultores camponeses da comunidade do Juazeiro e 

Trindade, quando intuitivamente se colocam em luta contra a venda da sua força de trabalho. É 

o que se conseguiu abstrair na passagem seguinte: 

Eu gosto de morar na roça. Por exemplo, aqui não tem renda. Mas se a gente 

vai morar na cidade, vai viver de que? Aqui pelo menos a gente cria uma 
galinha, tem um ovo, uma roça. E na cidade? (Depoimento de Angelina, mãe 

de Izac, JMC1, comunidade rural do Juazeiro: Trabalho de campo, 2018). 

 

[...] Além de ser uma obrigação, o trabalho é uma diversão. Quando eu tô na 
roça, eu tô todo satisfeito (Depoimento de João, pai de Ane, JMC4, 

comunidade rural do Juazeiro: Trabalho de campo, 2018). 

 
[...] Aqui a gente produz nosso alimento. Vender, quase que a gente não 

vende! Temos feijão guardado ainda do ano passado. Mas também já 

guardamos desse ano. (Depoimento de Vanda, mãe de Éder JMC3, 
comunidade rural da Trindade: Trabalho de campo, 2018). 

 

Conforme constatado pelos dados levantados em campo, tanto as famílias dos jovens 

migrantes participantes diretos desta pesquisa, e até outras famílias de agricultores das 

comunidades de Juazeiro e Mocó, expressaram uma relação de afeição com o lugar em que 

vivem. Tal relação faz crer na existência de sentimentos e valores da cultura que demonstram 

o modo particular como lidam com este espaço, traços de uma cosmovisão assentada nos 

princípios da reprodução social da vida, que resistem no lugar.  

Todavia, o confronto desta relação afetiva, quando ocorreu no âmbito dos problemas 

enfrentados pelas comunidades rurais, também fez revelar uma dada cordialidade combinada 

ao tom das desigualdades socioespaciais vividas. O olhar de observador, no domínio dessa 

cultura, permitiu verificar a existência de uma percepção notadamente comum entre as famílias, 

a qual tem contribuído para naturalizar os problemas, enfraquecendo assim, o tecido social da 

organização política comunitária. Sob esta última perspectiva, a prática social comum se 

exemplifica por uma postura social de transferência de responsabilidade, onde a resolução dos 

problemas que afetam suas vidas, passa a ser tarefa atribuída a um indivíduo “superior” e 

externo à comunidade.  

Essa posição assumida coletivamente, coloca estas comunidades rurais à mercê da ação 

dos agentes políticos, problema que nesta escala se reverbera, por exemplo, no trabalho dos 

vereadores, cuja natureza tem sido alicerçada no uso da máquina pública para ofertar e/ou 

prometer benefícios. São relações de poder que se estabelecem no espaço das comunidades, 

alocadas em um tipo de processo firmado na necessária manutenção da pobreza negociada face 

a face.  
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Isto demarca a presença política apropriada no espaço, alicerçada em processos de 

manipulação. Tais processos delineiam os redutos da ação política desses vereadores e 

determinam uma centralidade de poder sobre o espaço, que se dá na perspectiva de assegurar 

uma reserva estratégica de votos para empreitadas eleitoreiras futuras. O movimento da ação é 

determinado bem mais por táticas de contenção dos iminentes conflitos, do que na resolução 

dos problemas emergenciais que afetam a vida da população do campo. Esse processo 

comumente verificado na experiência das comunidades rurais do município de Irará, 

notadamente se fez evidenciar nas relações sociais da comunidade do Juazeiro e de modo mais 

significativo, na comunidade do Mocó.  

A concepção acerca do trabalho foi abordada nas duas comunidades. Para as famílias 

camponesas da comunidade do Juazeiro, que praticam a diversificação de cultura, com destaque 

para o cultivo da mandioca, feijão, milho e hortaliças118, o trabalho agrícola é um elemento que 

estrutura a organização socioespacial local e dinamiza sua reprodução social. Desse modo, as 

famílias informam que “o trabalho na roça é duro, difícil, praticado de sol a sol e dotado de 

pequena renda”.  

Contudo, as famílias também indicaram o outro lado desse trabalho, porquanto tem sido 

marcado pela possibilidade de obter seu próprio alimento, ou parte dele, afirmando: “[...] não 

temos renda, mas temos comida”. Neste sentido, atribuem o valor do trabalho para a satisfação 

das necessidades básicas, uma vez que o excedente da sua produção, é comercializado por 

valores que não correspondem ao esforço desempenhado na produção. 

No âmbito do município de Irará, esta situação se concretiza por meio da ação do 

atravessador, que realiza o papel de agente da reprodução do capital, atuando nas comunidades 

rurais, ou na cidade através do espaço da feira livre. Ainda assim, as famílias repassam seu 

excedente de produção no mercado, “por meio de um intercâmbio desigual”, pois necessitam 

adquirir outros produtos a serem consumidos. Nas palavras de Vergés (2011), isto se justifica 

porque a produção camponesa se realiza no contexto da reprodução social ampliada do capital.  

O camponês vende para comprar e esse é o único fim que o condiciona ao 

mercado; já o capital vende para obter lucro somente sob esta condição aceita 

o intercâmbio. [...] O camponês é aquele produtor que, como regra geral, cede 

 
118 Nesta comunidade, a atividade de cultivo de hortaliças feito pelos pequenos agricultores e suas famílias, vem 

se apresentado com impulso. Essa produção é comercializada principalmente na feira livre de Irará, aos sábados. 

As hortas se localizam próximo às casas das famílias e dependem de um volume elevado de água, a qual é retirada 

de poços artesianos perfurados nas propriedades. Recentemente, algumas pessoas de fora têm adquirido áreas de 

terra nesta comunidade, com tamanhos na faixa de 10 a 20 tarefas e implementado um modelo de pequena 

agricultura irrigada, utilizando força de trabalho de moradores locais. Nesta comunidade e nas suas proximidades, 

foram identificados aproximadamente 27 poços artesianos, sendo 26 de particulares e 1 da Associação rural que 

abastece parte da população da comunidade. São poços que em sua maioria, foram perfurados de maneira 

clandestina. 
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sua mercadoria por um preço de mercado inferior ao seu e ao seu preço de 

produção porque, diferentemente do capital, não pode deixar de vender pelo 
simples fato de não obter lucros. Além disso, ele não se encontra em condições 

de passar para outro ramo da economia, pois seus meios de produção não 

adquiriram a “forma livre do capital” (VERGÉS, 2011, p.19).  

 

Esse cenário representativo da produção agrícola na comunidade do Juazeiro, é aspecto 

que foi observado também na comunidade do Mocó, pela face da escassez, manifestada na 

baixa produção de alimentos para o consumo das famílias e também para assegurar alguma 

renda, fato sob o qual foi justificado pela ausência de chuvas, existência de pouca terra e 

redução da capacidade de trabalho na família, em virtude da emigração dos jovens. Nestas 

circunstâncias, as famílias do Mocó asseguram sua sobrevivência, principalmente pelo acesso 

ao Programa Bolsa Família e ao benefício social da aposentadoria rural.  

Um aspecto que foi ressaltado com veemência pelas famílias do Mocó foi a condição de 

abandono, em que a comunidade está submetida. Essas famílias ilustram este fato questionando 

ser esta uma comunidade esquecida pelo poder público municipal, haja vista, sua localização 

em área de fronteira entre três municípios: Irará, Coração de Maria e Santanópolis. Uma 

expressão concreta desse abandono se apresenta na ausência de água para abastecer as famílias, 

fato que na comunidade do Juazeiro não se apresentou como um problema, pois mesmo com 

alguns limites no abastecimento, as famílias são servidas por um sistema de abastecimento 

público de água. 

Quanto a esse problema da ausência de abastecimento de água, cabe ressaltar que não é 

exclusivo da comunidade do Mocó. Não obstante à existência desse problema em outras 

comunidades do município de Irará, esta pesquisa pode verificar de perto os efeitos desse 

processo na particularidade das relações sociais que mediam a vida na referida comunidade. A 

população fica na dependência do fornecimento de água pela Prefeitura de Irará, através de 

carro-pipa119 e quando há atrasos neste fornecimento120, a exemplo do Mocó, o qual tem se 

 
119 Segundo funcionário da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Irará, o serviço de 

carro-pipa cobre um total de 16 comunidades rurais, com temporalidade aproximada de atendimento de 1 mês. As 

comunidades são: Mocó, Saco do Capim, Rosália, Cacimba, Loja, Buril, parte do Saco Velho, Curral Velho, 

Palma, Quinta e Lessa, Roça Velha, Boa Vista, Massapê, Barro Vermelho e sede do povoado do Santo Antonio. 

Esta Secretaria justificou o atraso no fornecimento de água nas comunidades, pela ausência de reservatórios na 

maioria das casas das famílias, com exceção das comunidades rurais de Mocó, Loja e Buril e também porque 

atualmente a Prefeitura conta com uma frota de dois carros pipas e o contrato de mais dois carros pipas de 

proprietários particulares, para abastecer a cidade (hospital, creches) e as comunidades rurais (escolas, Postos de 

Saúde da Família e as famílias em suas propriedades).      
120Na perspectiva da ACS do Mocó, não há mobilização da comunidade para questionar o atraso no fornecimento 

de água. Segundo algumas famílias desta mesma comunidade, no ano de 2018, o fornecimento de água da 

Prefeitura iniciou com um mês de atraso, depois, passou para dois meses e já beira o terceiro mês. Na perspectiva 

do funcionário da Prefeitura de Irará, a existência de reservatório com 16 mil litros em 100% das famílias do Mocó, 

para colocar a água fornecida pela Prefeitura e também captar água de chuva, permite que os atrasos de água não 

se configurem em problema para a comunidade. Para esse funcionário, a comunidade do Mocó, devido à sua 
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estendido para bem mais que um mês, algumas famílias sacrificam parte do recurso da aquisição 

de alimentos, para adquirir um carro de água de fornecedores particulares121, desembolsando 

em média R$ 100,00 a R$ 120,00, em troca de um volume aproximado de 10 a 12 mil litros de 

água que dura aproximadamente um mês. Mediante essa realidade, parte das famílias dessa 

comunidade encontra-se submetida ao mercado de água122 que atualmente vem se expandido 

no município, atuando sobretudo no fornecimento desse recurso já escasso, para as 

comunidades rurais de Irará123.  

Uma outra face que se apresentou nas comunidades rurais do Juazeiro e do Mocó, foi a 

dimensão da cultura religiosa, enquanto um elemento político de socialização da comunidade. 

Nestas comunidades, marcadas pela tradição católica, tem havido crescimento no número de 

evangélicos. Há uma igreja evangélica da Assembleia de Deus e outra Católica em cada uma 

dessas comunidades. A igreja evangélica localizada na comunidade rural do Mocó, conta com 

poucos fiéis, ou seja, apenas uma família, com aproximadamente 10 pessoas. Isto ocorre porque 

a população evangélica local, desloca-se para uma igreja evangélica existente na comunidade 

do Saco do Capim, que é vizinha do Mocó, para realizar seus cultos. Assim, as atividades na 

igreja evangélica do Mocó, é garantida por meio da visita frequente de fiéis vindos da cidade 

de Feira de Santana.  

No caso do Juazeiro, a religião evangélica é praticada pelas pessoas que lá residem a 

menos tempo. Nesta comunidade também há uma significativa parcela da população que é 

adepta do candomblé, apesar de não declararem sua religião publicamente 124 . Os festejos 

 
localização em área fronteiriça, também pode negociar acesso do serviço de carro pipa com as Prefeituras de 

Santanópolis e Coração de Maria.   
121 São fornecedores de água oriundos de Irará e do povoado do Retiro, município de Coração de Maria. 
122No encontro do Coletivo das Associações Rurais de Irará, ocorrido em 11 de dezembro de 2018, a representante 
da Associação Rural de Lessa e Palma, comunidades que se encontram localizadas ao leste do município e que 

apresentam área de concentração fundiária, ressaltou as dificuldades da população local com a obtenção de água, 

que deveria vir de um poço que pertence à Associação da Massaranduba, comunidade vizinha. Porém, devido ao 

corte no abastecimento pela Associação da Massaranduba, devido à ausência de pagamento da taxa de água pelos 

moradores de Palma e Lesa, esta população passou a ser esporadicamente abastecida por água, via carro pipa da 

Prefeitura de Irará. Em muitas comunidades, os atrasos no abastecimento feito pela Prefeitura são frequentes, 

atualmente tem chegado a 2 meses. Assim, a população é forçada a comprar água, cujo valor do carro-pipa com 

12 mil metros cúbicos foi de R$160,00.  
123No dia 04 de dezembro de 2018, um vereador do município de Irará denunciou na sessão da Câmara municipal 

que o prefeito de Irará, devido a questões político-partidárias se negou a assinar um projeto referente a sistema de 

abastecimento de água vindo pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), com 

recursos do governo do estado e que beneficiaria as comunidades de Rosário, Preguiça, Trindade, Saco do Capim, 

Mocó, Loja, Sítio Maria, Buril, Loja I, Cascalhada, Sítio Velho I e Cacimba. Esta notícia se tornou matéria de 

entrevista na rádio comunitária da cidade, no dia 17 de dezembro de 2018. 
124Apenas uma pessoa da comunidade do Juazeiro assumiu a sua vinculação com uma religião de matriz africana. 
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religiosos católicos, sobretudo a festa da padroeira 125 , movimentam estas comunidades, 

agregando um significativo número de fiéis.  

Em relação à inserção e participação dos jovens, nos espaços religiosos, da comunidade 

do Juazeiro, foi identificado que aproximadamente 30 jovens católicos e 15 jovens evangélicos, 

participam das atividades nestas igrejas. No caso da comunidade do Mocó, a participação dos 

jovens na religião católica está sendo motivada pela formação de um grupo jovem que conta 

com 20 jovens. Quanto à presença de jovens na igreja evangélica, não se obteve esta 

informação. 

Outros espaços de socialização, como o futebol, se manifestam enquanto atividade 

praticada pelos meninos, adolescentes e jovens, especialmente nos finais de semana. Observou-

se que meninos e meninas deslocam tempo para experienciar o contato com whatsapp e 

facebook. Assim, tem se apresentado nestes espaços comunitários, a presença de uma juventude 

que passa a quebrar as relações de proximidade tradicionalmente aí ancoradas, fazendo intenso 

uso das redes sociais virtuais, estabelecendo conexões com uma gama de informações 

compartilhadas e vivenciando outras formas de socialização. O potencial das redes sociais 

digitais poderia ser utilizado na socialização desses jovens na comunidade, de maneira a 

influenciar na reversão de problemas de aprendizagem e na elaboração de ideias criativas para 

melhorar a produção da vida. Mas esta é uma questão para estudos que tratem a questão agrária 

sob a perspectiva do potencial das redes sociais digitais na socialização e espacialização da 

juventude camponesa, sob a perspectiva de integrar essa juventude para o fortalecimento da 

comunidade. 

Na perspectiva da população das comunidades rurais de Juazeiro e Mocó, um elemento 

em certa medida novo, que tem afetado a dinâmica local, é a violência, marcada pela ocorrência 

de assaltos e furtos, sendo parte dela associada ao tráfico de drogas. Essa população identifica 

esse fenômeno em seu rol de preocupações cotidianas. Assim, se manifestam nas relações 

sociais locais um sentimento de insegurança, muitas vezes materializado pela construção de 

 
125Os festejos religiosos católicos mais significativos da comunidade do Mocó são o louvor a Nossa Senhora da 

Conceição e a Santo Antonio por 40 dias consecutivos, ao longo do mês de maio e meados de junho e a Festa de 
Nossa Senhora da Conceição ocorrida na terceira semana de dezembro e que no ano de 2018, ocorreu dia 16 de 

dezembro. Já na comunidade do Juazeiro, o principal festejo é a Festa da sua padroeira, Nossa Senhora das 

Candeias, cuja data original é 2 de fevereiro. Nesta comunidade, porém, a Festa vinha ocorrendo no mês de 

outubro, situação justificada por três motivos: por ser o mês de aniversário da instalação da igreja na comunidade, 

ocorrido em 23.10.1993; devido à Festa da Padroeira da Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação, que termina 

em 2 de Fevereiro, principal festejo religioso e popular do município e também porque os padres do município 

tiram férias após esta Festa. Contudo, o novo Padre da Paróquia, decidiu que a Festa de Nossa Senhora das 

Candeias, da comunidade do Juazeiro, ocorrerá entre os dias 14 a 17 de fevereiro, de 2019.  

 



306 
 

muros, cercas de proteção e elevado número de cachorros nas casas das famílias. Isto demarca 

a dimensão socioespacial da violência percebida.  

A despeito da percepção da violência que gera a ausência da terra e da água, condições 

estruturantes da existência material dessas famílias, esta tem sido furtada com destreza e 

maestria por práticas e pensamentos de dominação. Sendo assim, é mister destacar a existência 

de relações socializadoras, capazes de efetivar a supressão das possibilidades de enfrentar a 

violência estrutural que acomete esta população do/no campo, favorecendo o atraso, dado por 

meio da exploração do trabalho e da opressão étnico-racial. Nestes termos, fazendo alusão a 

Porto-Gonçalves (2015), trabalho e classe, opressão e etnia, reintegram igualdade e diferença 

para a compreensão das relações sociais no campo.  

A Tabela 20, ilustra as informações apresentadas pelas famílias das comunidades rurais 

de Juazeiro e Mocó quando lhes foi perguntado sobre qual atividade realizava. As respostas 

apresentaram uma variedade de atividades, entretanto, do seu universo, apenas a indicação 

lavrador tem relação direta com a produção na agricultura. As demais atividades, manifestam a 

situação do trabalho na dinâmica do espaço destas comunidades e a relação com o trabalho na 

cidade. A indicação da atividade, foi comum nas duas comunidades pesquisadas.  Em se 

tratando da atividade lavrador, esta foi recorrente na comunidade do Juazeiro. Notou-se também 

que um conjunto de atividades típicas da cidade, já se faz presente, mesmo ainda com caráter 

embrionário, nas duas comunidades. O desempregado foi uma categoria bastante presente na 

comunidade do Mocó e esteve relacionado a uma população, cuja maioria era jovem, com 

escolaridade de ensino médio e com idade variando entre 18 a 35 anos e que se mantém sob a 

expectativa da conquista de um trabalho na cidade. 

 

Tabela 20 - Atividades realizadas pelas famílias das comunidades rurais de Juazeiro e Mocó, 

Irará-Bahia, 2018 

 

 Juazeiro % Mocó % Total por 

atividade 

Lavrador 118 60% 1 2% 119 

Estudante 64 33% 38 68% 102 

Desempregado126 0 0 12 21% 12 

Aposentado 6 3% 3 5% 9 

 
126Categoria acionada pela população jovem do Mocó. Uma população que concluiu o ensino médio e está na 

expectativa de obter um trabalho na cidade local, porém, enquanto não consegue, realiza algum trabalho na roça. 

Uma parcela desses jovens é migrante retornado de Santa Catarina e que já pensa em voltar para aquele estado.  
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Funcionário público 3 2% 1 2% 4 

Pensionista 1 0,5% 0 0% 1 

Auxiliar metalurgia 0 0% 1 2% 1 

Frentista 1 0,5% 0 0% 1 

Motorista 1 0,5% 0 0% 1 

Microempreendedor 1 0,5% 0 0% 1 

Total da população 195 100% 56 100% 251 

Fonte: Trabalho de campo (questionário), Irará (BA), 2018. 

 

A população das comunidades supracitadas apresentou uma identificação de atividades, 

em que distintos membros da família assumem uma diferenciação na escala da divisão social e 

territorial do trabalho, sobretudo em se tratando da relação com o trabalho, entre pais e filhos 

jovens em idade escolar. Nesse sentido, sob o ponto de vista dos pais, a atividade que realiza 

no campo, é representada pela figura do lavrador ou agricultor, pois este ocupa-se pelas 

atividades de lavrar a própria terra, ainda que precise realizar o trabalho na propriedade de outra 

pessoa. No entanto, quando a questão envolveu a atividade desenvolvida pelo filho jovem, tanto 

os pais quanto os filhos, acionaram a identificação com a experiência estudantil como atributo 

que demarca sua condição identitária juvenil.  

Desta forma, a escola, parece ser um espaço que ganha maior visibilidade na experiência 

comum do jovem do campo, do que o trabalho agrícola na comunidade rural. De certa maneira, 

as relações de socialização desses jovens por meio do processo de trabalho na família 

maximizam a dicotomia educação e contexto social rural, subsumindo o trabalho agrícola 

camponês em vista do valor atribuído ao trabalho na cidade. São relações que encontram nexos 

na reprodução geral da sociedade, cujas adversidades geradas no trabalho agrícola, pressiona o 

jovem para outras atividades, haja vista as possibilidades concretas que os orienta contra a 

sucessão rural. Portanto, a identificação desses jovens com a categoria estudante, pode ser 

entendida como uma estratégia de classe, para produzira fragmentação da família camponesa 

por meio do trabalho. 

Os dados levantados no campo empírico dessas comunidades, colocaram em evidência 

a relação entre migração juvenil e trabalho educativo escolar, enquanto outra face da questão 

agrária local. Esta dimensão extrapolou o alcance analítico desta Tese, porém a significância 

dessa temática na dinâmica do campo, neste município, requer que se façam novos estudos. Isto 
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demanda a realização de investigações focadas nos aportes teóricos críticos superadores da 

educação do campo, comprometidos por investigar por exemplo, questões voltadas às 

condições teórico-políticas em que vem se desenvolvendo a educação para esses jovens do 

campo, excluídos da terra; ao alcance da percepção da realidade de campo e de concepção de 

questão agrária na experiência comum dos professores que atuam nas escolas rurais do 

município de Irará e na educação dos jovens do campo; ao tratamento dado à questão agrária 

nos processos educativos da prática social nas comunidades rurais, olhando especialmente a 

juventude; dentre outras questões.   

Tanto nos resultados dos questionários aplicados nas duas comunidades de Juazeiro e 

Mocó, quanto nos dados das entrevistas com as famílias dos jovens migrantes do campo, a terra 

foi colocada como elemento estruturante das relações que mediam sua existência material. O 

Quadro 14, sintetiza alguns dados levantados com as cinco famílias dos jovens migrantes, 

acerca das relações sociais que mediam as condições de produção da vida no campo. A partir 

destas informações acerca da situação da produção destas famílias, se verificou o processo de 

trabalho e a correlação deste com a realidade fundiária, implicando sobre a vida das famílias. 

 

Quadro 14 - Caracterização da produção das famílias de agricultores dos jovens migrantes - 

Irará (BA), 2018.  
 Pais de  

Izac  

(JMC1) 

Pais de 

Edilene 

(JMC2) 

Pais de 

Éder 

(JMC3) 

Pais de 

Ane 

(JMC4) 

Pais  

Marcio 

(JMC5) 

Proprie 

dade 

(tarefas) 

1/2 5 2 6 1/2127 

 

Observa 

ções 

A gente tem 

que se virar 

porque a terra 

é pequena. 
Além disso a 

mandioca tá 

miúda e não 
rende. 

  2,5 tarefas, 

adquiridas 

depois que os 

filhos foram 
trabalhar na 

cidade. 

 

 

O que 

produz 

Farinha de 

mandioca, 

feijão milho, 
laranja, 

abóbora, 

galinha. 
 

Farinha 

de 

mandioca, 
goma, 

milho, 

feijão, 
galinha, 

Feijão, milho, 

abóbora, 

batata, laranja. 

Farinha de 

mandioca, 

milho, feijão, 
amendoim, 

hotaliças, 

plantas, 
galinha, porco. 

Não produz. 

 
127Na conclusão deste texto da Tese, dois irmãos de JMC5 que moram em São José (SC), adquiriram duas tarefas 

de terra na comunidade rural do Mocó, em área vizinha à propriedade da sua mãe. 
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porco, 

peru, 

saqué. 

Qem 

trabalha 

Pai e mãe Pai e mãe Pai e mãe Os pais e a 

filha Celi.  

Impossibilitada 

devido a um 

derrame 
recente. 

Onde 

vende 

Na feira da 

cidade no 

sábado 

Na feira 

da cidade 

no sábado 
 

 

Não vende. 

Usa no 

consumo 
próprio 

Na feira da 

cidade o 

sábado; 
Para 

atravessadores, 

quando vem na 
casa. 

Na feira da 

cidade no 

sábado 

Renda 

mensal 

agrícola 

400,00 de 

farinha e 

vendendo 
alguma outra 

coisa da roça, 

galinha, fruta, 
etc. 

420,00 - 6 

sacos de 

farinha 
 

Não tem 500,00 (venda 

de farinha) 

 

Complem

ento da 

renda 

150,00 (Bolsa 

Família) 

170,00 

(Bolsa 

Família) 

975,00 

(aposentadoria 

do pai) 
170,00 (Bolsa 

Família). 

1.874,00 

(aposentadoria 

dos pais) 
150,00 (Bolsa 

Família da 

filha) 

975,00 

(aposentadoria 

da mãe) 
300,00 (Bolsa 

Família das 

filhas) 

Acesso a 
crédito 

Não Não Não Não Não 

Fonte: Trabalho de campo com realização de entrevista, Irará (BA), 2018. 

 

Conforme dados apresentados no Quadro 14, se observa que do conjunto das 5 famílias 

dos jovens migrantes das comunidades rurais do Juazeiro, Mocó, Manã e Trindade, 4 atuam na 

atividade agrícola e produzem uma diversidade de alimentos utilizados, sobretudo na 

manutenção da própria família, com venda do excedente, especialmente da farinha de 

mandioca, na feira livre da cidade. Apenas 3 famílias conseguem obter uma renda mensal 

gerada da produção na agricultura. O Bolsa Família e a aposentaria rural exercem peso 

significativo na renda de todas as famílias, e de modo especial, para 2 famílias, que dispõem 

exclusivamente dessa renda.  

Esses dados do Quadro 14, também informam uma realidade camponesa marcada por 

um grave problema fundiário, cujo epicentro se manifesta na estrutura do minifúndio e na sua 

fragmentação. Tal fato encontra justificativa quando se observa que apenas duas famílias, do 

conjunto das famílias dos jovens migrantes, possuem terra cujo tamanho se encontra na faixa 

de área entre 5 a 6 tarefas, o que representa área aproximada à fração mínima da propriedade 

da terra para o município, ou seja, 2 hectares. Vivendo em situação ainda mais crítica, estão as 
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três últimas famílias, as quais se encontram em faixa de área entre 1/2 a 2 tarefas de terra. 

Algumas dessas famílias relataram a situação referida ao problema fundiário que os envolve e, 

por consequência, pressiona seus filhos a saírem do campo, apresentando as seguintes 

narrativas: 

Aqui é terra pobre que não corre dinheiro. Eles foram, atrás do futuro 

deles [...]. (Depoimento de Vera, mãe de Marcio, JMC5, 
comunidade rural do Mocó: Trabalho de campo, 2018).  

 

A gente tem que se virar porque a terra é pequena. Além disso a 

mandioca tá miúda e não rende [...]. Eles queria trabalhar. Na roça 
não tava conseguindo viver. A roça não tá dando é pra ninguém. Eles 

teve que sair (Depoimento de Angelina, mãe de Izac, JMC1, 

comunidade rural do Juazeiro: Trabalho de campo, 2018). 
 

Não tinha condições de viver aqui [...]. Lá eles estão estudando, já 

fez curso. Uma é funcionária pública, outra tá fazendo Psicologia. 
Eles gostavam de trabalhar na roça, mas aqui, em duas tarefas de 

terra, eles iam fazer o que? Mesmo assim, quando eles vêm pra cá, 

de férias, ainda ajuda na roça (Depoimentos de João e Aurina, pais 

de Ane, JMC4, comunidade rural do Juazeiro: Trabalho de campo, 
2018). 

 

Não quer trabalhar na roça. Mas precisa ganhar seu trocado. No caso 
de Ednaldo [meu filho], tem um filho de 1 ano e 3 meses e por isso 

não quer voltar para Santa Catarina. Quer ficar por aqui por perto 

mesmo. Tá tentando arranjar trabalho em Feira de Santana, porque 

em Irará, não dá (Depoimento de Ednaldo Paulo, pai de JMC2, 
comunidade rural do Manã: Trabalho de campo, 2018). 

 

Os referidos dados revelam os limites concretos que se apresentam quanto à reprodução 

da família camponesa no município de Irará, decorrentes sobretudo, do tamanho da terra e das 

relações oriundas desse processo, as quais se desdobram, por exemplo, na impossibilidade de 

projetar melhorias na produção por meio do acesso ao crédito. Isto força estas famílias a buscar 

outras estratégias de trabalho. Exemplos práticos quanto a esta realidade, tem sido, a estratégia 

da meia, da diária128 e, sobretudo, da emigração praticada pelos filhos, quando alcançam a etapa 

da escolarização do ensino médio. Na percepção das famílias, a saída dos filhos se justifica em 

decorrência das dificuldades ligadas à triangulação entre três fatores:  terra, trabalho e renda 

para os jovens se manterem no campo. Situação que os força a buscar, principalmente na cidade, 

novas possibilidades de viver e também de ajudar os pais que permanecem no campo. 

Os números expressos nas Tabelas 21 e 22, demonstram a dimensão do problema 

fundiário enfrentado pelas famílias nas comunidades do Juazeiro e Mocó, situação que não 

diverge da realidade das demais comunidades rurais inseridas na pesquisa e que também se 

 
128Venda do dia de trabalho na roça de outra pessoa, para ajudar na renda, cujo valor se encontra por R$ 40,00. 
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evidenciou nas famílias dos jovens migrantes. Predominam famílias sem a terra, ou com uma 

posse cujo tamanho é insuficiente para realizar o trabalho no campo e produzir o necessário à 

reprodução do seu grupo.  

Há constatações acerca da existência desse mesmo problema em outras comunidades do 

município de Irará. Isto pode ser verificado na pesquisa de Batista (2016b), abordando a região 

sudoeste de Irará e também por Batista (2009), quando trata da problemática da terra em 

comunidade como Mangabeira e Cirino, situadas, respectivamente, ao sul e norte deste 

município. 

 

Tabela 21 - Realidade fundiária da comunidade rural de Juazeiro - Irará (BA), 2018. 

Grupo de área 

(tarefas) 

Nº de famílias % de famílias Área (tarefas) % da Área 

0 a 1 129 20 36 13,04 2,6 

 

> 1 até 5 17 31 53,5 10,5 

 

> 5 até 10 8 14,5 79 15,5 

> 10 até 15 5 9 40 7,85 

> 15 até 30 2 4 38 7,45 

> 30 até 50 1 1,8 50 9,80 

> 50 até 120 2 4 236 46,30 

Total 55 100 509,54 100 

Fonte: Trabalho de campo, com dados de questionário, Irará (BA), 2018. 

 

Os dados resultantes da aplicação de questionário em 55 famílias na comunidade rural 

do Juazeiro e 50 famílias na comunidade rural do Mocó, demonstraram que do universo dessas 

famílias, se encontram, 36%, o que corresponde a 20 famílias no Juazeiro, e 24 %, 

correspondendo a 12 famílias no Mocó, sem a terra. Ao adentrar nas comunidades para 

desagrupar este percentual o que se tem é, no Mocó 2 famílias vivendo em lotes de 10x30 

metros quadrados, 1 família em área de 0,5 tarefa e 10 famílias em área de 1 tarefa cada. No 

caso do Juazeiro, observou-se a existência de 6 famílias vivendo em lotes de 10x30 metros 

 
129 Neste grupo de área se insere o caso de uma propriedade/lote de 10x30m², correspondendo a 0,0068 tarefas. 
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quadrados, 2 famílias vivendo com 0,5 tarefa de terra cada e 12 famílias vivendo em área 

correspondente a 1 tarefa cada.  

 

Tabela 22 - Realidade fundiária da comunidade rural do Mocó, Irará (BA), 2018 

 

Grupo de área 

(tarefas) 

Nº de famílias  % de famílias Área (tarefas) % da Área 

0,0068 a 1  12 24 10,50 8,73 

> 1 até 5  26 52 72,7 60,50 

> 5 até 10  3 6 20 16,63 

> 10 até 15 0 0 0 0 

> 15 até 30 1 2 17 14,14 

> 30 até 50  0 0 0 0 

> 50 até 120 0 0 0 0 

Não 

informaram 

8 16 0 0 

Total 50 100 120,2 100 

Fonte: Trabalho de campo, com dados de questionário, Irará (BA), 2018. 

 

Ainda conforme dados das Tabelas 21 e 22, outros dois grupos de área demarcam 

significativamente a estrutura fundiária das comunidades do Juazeiro e Mocó: No primeiro 

grupo as famílias apresentaram área de terra que é maior que 1 tarefa, chegando até 5 tarefas. 

Neste grupo, se encontram 31%, correspondendo a 17 famílias no Juazeiro e 52%, 

correspondendo a 26 famílias do Mocó. Quanto ao segundo grupo, onde terra das famílias varia 

entre 5 até 10 tarefas, no Juazeiro se encontram 8 famílias, correspondendo a 14,5% das 

famílias, e no Mocó são 3 famílias, representando 6% das famílias dessa comunidade. No grupo 

cujas famílias apresentaram área de terra maior que 15 tarefas e até 20 tarefas, o Juazeiro 

apresentou 2 famílias e o Mocó apresentou apenas 1.  

Diferentemente do Mocó, o Juazeiro apresentou 1 família detendo 50 tarefas de terra e 

2 famílias que ultrapassam esse tamanho, sendo que uma possui 116 tarefas e a outra possui 

120 tarefas, atingindo área em patamar de pequena propriedade. Observa-se com estes números 

que, embora a estrutura do minifúndio seja dominante nas duas comunidades, as relações que 

decorrem dessa estrutura, produzem maiores desigualdades no Mocó.  De todo modo, a 

realidade fundiária dessas comunidades tem sido marcada por uma dupla violência manipulada 

tanto pela negação do acesso à terra, quanto pela produção de relações que ocultam das famílias 

de agricultores, o real sentido da apropriação da terra no modo de produção capitalista. Os 
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efeitos deste processo têm refletido na mobilidade espacial da força de trabalho da população 

mais jovens dessas comunidades para centros urbanos.  

A migração dos filhos jovens dessas famílias, para a cidade, influencia na dinâmica da 

vida da família, sob perspectivas distintas. A evidência acerca dessa assertiva está no fato de 

que, por um lado a migração é entendida como meio para aliviar a preocupação dos pais quanto 

à garantia da sobrevivência dos filhos no campo. Por outro, se manifesta como uma 

possibilidade para que os filhos possam acionar um incremento na renda dos pais, além de poder 

adquirir alguma terra, na comunidade. As passagens que seguem, sinalizam estas questões:  

 
Melhorou pra gente porque com os que já saíram, sobra pra alimentar os que 
fica. Só de dar certo, já tá ajudando. JMC1 depois que foi para Santa Catarina, 

comprou meia tarefa de terra aqui vizinha de nós. Já tá fazendo casa aqui, no 

lote do pai dele (Depoimento de Angelina, mãe de Izac, JMC1, comunidade 
do Juazeiro: Trabalho de campo, 2018). 

 

[...] Quando precisa, assim, a gente liga e eles colabora (Depoimento de                        
Ednaldo Paulo, pai de Edilene, JMC2, comunidade rural do Manã: Trabalho 

de campo, 2018).  

 

Quando Nau foi pra São Paulo, o primeiro salário dela veio pra gente. 
Trabalhava de empregada doméstica e Solange trazia o dinheiro. Hoje não 

precisa mais. A gente tá aposentado (Depoimento de João, pai de Ane, JMC4, 

comunidade rural do Juazeiro: Trabalhado de campo, 2018). 
 

[...]. Melhorou o econômico. Carlito fez uma cirurgia muito delicada e foi 

quase oito anos que ele ficou sem poder trabalhar. E meus filhos sempre 
ajudando, praticamente mantendo a casa aqui. Se eles não tivesse ido, não sei 

o que teria sido de nós. Hoje Carlito tá aposentado (Depoimento de Vanda, 

pai de Éder, JMC3, comunidade da Trindade: Trabalho de campo, 2018). 

 

Embora as famílias dos jovens migrantes reconheçam o papel estratégico da migração 

na reprodução social do jovem e também na reprodução de parte da família no campo, em 

direção oposta, ela passa a ser encarada como o atributo responsável pela redução do trabalho 

familiar no campo, visto que com a saída dos filhos, os pais se vêem fragilizados pela saudade 

e sobrecarregados quanto à realização das tarefas no trabalho com a agricultura. Na perspectiva 

dessas famílias, a saída dos filhos “faz falta, principalmente no trabalho”, visto que “ajudavam 

na roça”, embora reconheçam que seus filhos precisam sair do campo. Com isto, surge a 

necessidade de inserir pessoas de fora da família no trabalho agrícola, pagando a estas o dia 

para auxiliar nas atividades. Porém, essas famílias afirmam não ter condições de pagar a diária 

de R$ 40,00, questionando o preço alto, mediante suas condições de rendimento no campo.   

Também se observou que a saída dos filhos para a cidade, funciona como uma espécie 

de “alívio” da pressão exercida pela desigualdade da estrutura fundiária. Isto porque, a redução 
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do número de pessoas na família, possibilita aos que permanecem no campo, no caso, parte da 

família, a produzir o alimento necessário para a sobrevivência, na pequena área de terra que 

possui. Situação que seria bem mais difícil, se todos os filhos permanecessem no campo. Além 

disso, os pais podem contar com a ajuda financeira desses filhos que emigraram, quando se faz 

necessário.  

Essa realidade vivenciada pelos pais dos jovens migrantes, é característica das 

comunidades rurais onde vivem, sendo confirmada também por meio da aplicação dos 

questionários nas comunidades do Mocó e Juazeiro. Sendo assim, se observou que mesmo 

enfrentando o limite do trabalho agrícola dado pela quase ausência de terra e de força de 

trabalho familiar, parte significativa das famílias dessas comunidades informaram que 

produzem feijão, milho, mandioca, amendoim, batata, doce, abóbora, aipim e criam pequenos 

animais, sendo parte da produção usada para o consumo doméstico. Há casos em que, nestas 

comunidades, as famílias coordenam a atividade agrícola com o trabalho em pequenos 

mercadinhos, bares, lanchonetes, serviços de borracharia, de manicure, venda de roupas, 

sobretudo nos finais de semana. Esta situação se configurou mais evidente na comunidade rural 

do Juazeiro. 

No caso das cinco famílias dos jovens migrantes que colaboraram nesta pesquisa, 

quando se tratou sobre o item renda, a farinha de mandioca foi identificada como o principal 

produto que assegurava uma maior representatividade da renda. Das cinco famílias 

entrevistadas, duas deixaram de produzir, fato associado à aposentadoria, migração dos filhos 

para a cidade e doença. Três famílias permanecem produzindo, porém em menor quantidade, 

pois alegam a dificuldade com o trabalho agrícola, sobretudo porque contam com um número 

reduzido de pessoas para desenvolver tal atividade (Figura 29). Além disso, essas famílias 

alegam a oscilação para baixo, do preço da farinha de mandioca no município.  
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Figura 29 - Plantio de feijão de corda e mandioca na propriedade dos pais 

de JMC4, Comunidade rural do Juazeiro, Irará (BA), 2018  

 

.              Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2018. 

 

Outros fatores também são responsáveis pela queda na produção da farinha de 

mandioca. São eles: estiagens, que vem se tornando mais frequentes no município, desde o ano 

de 2011; a substituição do adubo de gado bovino vindo do “sertão”, principalmente do 

município de Riachão do Jacuípe, pelo adubo comprado nas granjas instaladas em Irará, sob 

regime de integração130 e o manejo inadequado do solo. Outros fatores estão relacionados à 

entrada de farinha mais barata no mercado de Irará, vinda de outras cidades a exemplo de Santo 

Antonio de Jesus e outros estados, como é o caso, principalmente, de São Paulo. Isto tem 

puxado para baixo o preço desse produto por anos consecutivos, e afetado consideravelmente 

a vida dos pequenos agricultores locais.  

As informações que aparecem na Tabela 23, apresentam o preço da farinha de mandioca, 

no município de Irará, entre os anos 2014-2018. Nela é possível constatar oscilações nos preços 

desse produto, com aumentos e baixas constantes. Ressalta-se que esses valores representam a 

tomada de preço do referido produto, considerando os meses de janeiro e dezembro de cada ano 

e tirando a média entre esses dois meses. Sendo assim, o valor médio real da farinha, para cada 

ano, não aparece em sua totalidade, pois seria necessário estabelecer uma média a partir do 

 
130 Em levantamento de campo no setor sul do município, entre a Vila de Bento Simões e a comunidade rural do 

Sobrado, foram identificadas 8 granjas em regime de integração, sendo algumas vinculadas à JBS.  
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valor mensal do produto, o que não foi possível, pela ausência de dados completos, referentes 

ao conjunto dos meses.  

 

Tabela 23 - Preço médio da saca de farinha paga ao agricultor, 2014 a 2018, Irará (BA) 

Ano Farinha tipo A 

2014 123,00 

2015 115,00 

2016 140,00 

2017 191,00 

2018 110,00131 

Fonte: Arquivo pessoal de Edelson Severino, Irará(BA), 2014-2018. 

 

É importante destacar que nos meses de janeiro e dezembro, as chuvas têm se tornado 

cada vez mais escassas no município de Irará. Com isto, o solo fica seco e endurecido, situação 

que impõe limites na produção, pois os agricultores enfrentam maiores dificuldades para fazer 

a colheita da mandioca e a produção da farinha. Desse modo, esses agricultores reduzem o 

volume de entrada de farinha de mandioca no mercado local, o que de certa maneira, favorece 

o aumento no preço do produto.  

Outro fator preponderante desse problema tem sido o fato de que os produtores de 

farinha de mandioca, dos estados de Paraná e São Paulo132, tem investido na venda de farinha 

de mandioca para o Nordeste e a Bahia, especialmente Salvador. Com isto, os atravessadores 

de farinha de mandioca que atuam no município de Irará, ao se defrontarem com o aumento do 

preço da farinha no mercado local, passam a comprá-la, principalmente de São Paulo, situação 

que pressiona o aumento da oferta do produto e provoca queda no preço. Além disso, a produção 

de mandioca no município, tem apresentado baixas na produção e na produtividade, convivendo 

com o elevado custo da sua produção. Este conjunto de problemas tem levado os pequenos 

agricultores a produzir cada vez menos. Desse modo, constata-se que esse item agrícola outrora 

considerado o “ouro branco”, responsável pela manutenção das famílias no campo neste 

município e pela dinamização da economia local, tem perdido sua primazia.  

A Tabela 24, demonstra a variação mensal no preço médio do quilo e da saca de farinha 

de mandioca com 60 quilos, no ano de 2018, cotada na compra ao produtor em São Paulo e no 

 
131Preço correspondente a janeiro de 2018. 
132 O estado de São Paulo, atualmente é quem equilibra o mercado regional de farinha de mandioca. Porém, 

conforme informações obtidas com Edelson Severino, o município de Irará, já foi regulador do mercado de farinha 

de mandioca.  
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preço da saca, no município de Irará, por meio da compra direta ao agricultor. Este valor 

referente à saca de 60 quilos de farinha diretamente na propriedade do agricultor, no município 

de Irará, diverge do valor da farinha de mandioca comercializada no “Mercado de farinha”, 

deste mesmo município, aos sábados, dia em que ocorre a feira do município, pois normalmente 

neste espaço ocorre redução no valor desse produto, devido ao aumento da oferta. 

Na relação de preços da saca de farinha de mandioca de 60 quilos, em São Paulo e em 

Irará, nos meses de fornecimento da informação, sobretudo a partir do mês de março, a 

diferença apresenta-se pequena. Quando isto ocorre, a entrada de farinha no mercado de Irará é 

reduzida, pois, para os atravessadores desse produto, não compensa trazê-la de fora. A 

estratégia de colocar a farinha de mandioca no mercado local é usada quando o preço deste 

produto se eleva, situação que comumente se encontra relacionada à diminuição da sua 

produção pelos agricultores do município, justificada pela escassez de chuvas e à redução no 

preço do produto.  

 

Tabela 24 - Preço médio de venda da farinha de mandioca de São Paulo e Irará (BA), 2018 

Mês São Paulo (R$/kg) São Paulo (Saca 

com 60 kg/R$) 

Irará (Saca com 

60 kg/R$) 

Janeiro 2,08 104,00 150,00 

Fevereiro 2,03 101,00 - 

Março 1,78 89,00 100,00 

Abril 1,68 84,00 85,00 

Maio 1,57 78,50 85,00 

Junho 1,48 74,00 90,00 

Julho 1,75 87,37 80,00 

Agosto - - 80,00 

Setembro - - 75,00 

Outrubro - - 75,00 

Novembro - - 90,00 

Fonte: CONAB (2018) e Arquivo pessoal de Edelson Severino em Irará (BA), 2018. 

Cabe ressaltar também que a diferença no preço da farinha de mandioca referente ao 

ano de 2018, na Tabela 23, identificado por R$ 110,00, para o município de Irará, e o preço 
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médio desse produto, para este mesmo município, em 2018, com valor médio de R$ 91,00, 

apresentado na Tabela 24, é justificável. Conforme já explicado, o preço da farinha de mandioca 

para 2018 (Tabela 23), refere-se à tomada de preço no mês de janeiro de 2018. Em se tratando 

da Tabela 24, foi colocado o preço mensal da farinha de mandioca até o mês de novembro de 

2018, situação que possibilita definir uma média aproximada do preço desse produto, para o 

ano de 2018, que corresponda, mais de perto, às oscilações e quedas no preço desse produto 

para os agricultores locais. 

Em razão desse conjunto de fatores que tem afetado a produção de farinha de mandioca 

no município de Irará, já explicitados, observa-se que são dadas as condições para o 

estabelecimento da escassez da produção de mandioca no município de Irará, situação 

identificada enquanto estratégia dos grandes produtores de farinha de mandioca, sobretudo de 

São Paulo, mas também da região de Santo Antonio de Jesus, no estado da Bahia. Isto ocorre 

porque o mercado patronal agrícola dos estados de Paraná133 e, especialmente de São Paulo, 

despertou interesse pela produção da farinha de mandioca, passando a agregar este produto em 

seu rol produtivo de modelo industrial. Pode-se aferir com isto que a produção da farinha de 

mandioca que antes estivera sob o domínio da agricultura camponesa, hoje encontra-se em 

disputa frente ao seu domínio pelo agronegócio. As consequências desse processo para os 

agricultores camponeses do município de Irará são drásticas, de maneira que muitos afirmam 

acerca da inviabilidade de se manter no campo sustentado, sob estas condições.  

 
Pra Irará, vender farinha a menos de R$ 100,00 é prejuízo pra nós por causa 

do custo da produção. Para Santo Antonio de Jesus, Nazaré das Farinhas e São 

Paulo, 60,00 é lucro. Eles investiram em novas técnicas. Nesses lugares, 1 
tarefa dá 100 sacos, é o exemplo de Santo Antonio de Jesus. 1 tarefa só dá 30 

sacos em Irará, nas comunidades de Juazeiro, Mangabeira e Santo Antonio. 

Em outras comunidades, 1 tarefa dá 10 sacos. Caiu a produção de farinha em 
Irará. É preciso pensar a produção. Maior problema hoje. Em Irará, quem faz 

farinha de qualidade, tá vendendo por mais ou menos R$ 100,00, por exemplo 

os meninos do Candeal, do Juazeiro. Santo Antonio de Jesus, vende e entrega 

a farinha em vários lugares. Irará que vendia para Santo Antonio de Jesus, 
agora compra de lá. Eles descobriram que era importante cuidar do solo e 

investir em novas técnicas de produção. A gente inverteu a situação, passou a 

não cuidar do solo. Antes a gente colocava esterco de gado no solo. Hoje 
malmente usa um esterco de galinha e malmente bota uma gota o solo. Esse 

esterco acaba com o nosso solo. Aguenta três anos, mas no quarto ano o solo 

está ácido e não dá mais nada (depoimento de Jairo, Presidente do STRI: 
Trabalho de campo, 2018). 

 

 
133Segundo atravessador local, a farinha de mandioca do Paraná não tem entrado no mercado de Irará, pois os 

consumidores “rejeitam”, alegando ser uma farinha ruim. Diferente da farinha de São Paulo que é aceita pelos 

consumidores, que as identifica como uma farinha “boa” e com melhor preço.  
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A narrativa acima exposta pelo presidente do STRI e que se alinha aos aspectos 

explicitados acerca da produção da farinha de mandioca, traduz um modo de manifestação da 

questão agrária no município de Irará, manifestado na dimensão socioeconômica. Da mesma 

forma, os dados gerados pelas entrevistas com os pais dos jovens migrantes, também 

manifestaram esta dimensão, além de outras, sendo que todas encontram-se articuladas às 

relações de produção no campo, nesse município.  

Assim, foi revelado, sobretudo nos dados levantados com as famílias dos jovens 

migrantes, que elas obtém uma renda agrícola mensal bastante incipiente, variando entre R$ 

400,00 a R$ 500,00. Esta renda é resultado da venda direta no mercado da cidade, através do 

pequeno excedente de farinha de mandioca e de alguns produtos cultivados no quintal das casas. 

Este cenário de conflitualidades que abarca as condições materiais de existência das famílias 

de pequenos agricultores no município de Irará, do mesmo modo que os afeta em sua luta 

cotidiana, os faz resistir, questionando o processo de trabalho nesta realidade e acionando novas 

estratégias. Quanto aos questionamentos referidos à produção e ao preço da farinha de 

mandioca, seguem alguns depoimentos: 

 
No sábado levei farinha para vender e não conseguir, pois tava muito barata, 

deu 60,00. Já a mulher vendeu em casa mesmo, 30 quilos de goma por 90,00 

reais (Depoimento de Ednaldo, pai de Edilene, JMC4, comunidade rural do 
Manã: Trabalho de campo, 2018). 

 

No mercado de farinha. Os comprador sumiu tudo! Não tem freguesia. A 
farinha tá pouca. Não rende mais. Antes um caminho de vinte braça dava um 

saco, hoje dá uma quarta. Aqui chovia muito até quando abriu essa estrada, 

agora chove pouco (Angelina e Izac Pereira, pais de Izac, JMC1, comunidade 

rural de Juazeiro: Trabalho de campo, 2018). 
 

No entendimento dessas famílias, “se for levar ao pé da letra”, não há possibilidades de 

produzir farinha de mandioca em Irará, visto as condições em que vêm se dando a produção e 

os resultados concretos obtidos com a venda deste produto. A família de um dos jovens 

migrantes, residente na comunidade rural do Juazeiro, apresentou um quadro ilustrativo da 

realidade que envolve o custo da produção de farinha de mandioca no município de Irará, 

abordando a seguinte situação:   

 
Eu fiz uma farinha essa semana e depois de tudo, ficou R$ 20,00 na minha 

mão [...]. A diária de uma pessoa é R$ 40,00. A gente paga vinte e cinco por 
cento para cada saca de farinha produzida, então se eu fizer dois sacos, pago 

duas quartas pra casa de farinha e ainda pago a passagem de R$ 3,00 por cada 

saco para levar até o mercado na cidade. Vendi farinha de R$70,00 e paguei 

uma diária de R$ 40,00. Paguei o transporte e 2 quartas para o dono da casa 
de farinha e ainda paguei a passagem de R$ 3,00 por cada saco (Angelina e 
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Izac Pereira, pais de Izac, JMC1, comunidade rural de Juazeiro: Trabalho de 

campo, 2018). 
 

A Tabela 25, expõe dados sobre o rendimento mensal das famílias dos jovens migrantes. 

Essas famílias que atualmente se encontram em número reduzido de membros, devido à 

emigração dos filhos para a cidade de São José (SC), questionam a renda com os resultados 

obtidos na produção da farinha de mandioca, trazendo à tona fatores como custo da produção e 

queda na produtividade.  

Se constatou a geração de renda agrícola em três famílias, referentes aos JMC1, JMC2 

e JMC4, cuja média mensal é de R$ 440,00. A média da renda complementar gerada pelo Bolsa 

Família e aposentadoria, fica em torno de R$ 752,00 por família. A média mensal resultante do 

total das rendas das famílias, representa R$ 1.096. No entanto, a família do JMC1 apresentou 

uma renda mensal de R$ 550,00, contrastando com a renda da família de JMC4, que apresentou 

renda mensal de R$ 2.120,00, justificada sobretudo pela aposentadoria rural dos pais. 

 

Tabela 25 - Composição da família e da renda dos pais dos jovens emigrantes, Irará (BA), 

2018 

 Pais de 

Izac 

(JMC1) 

Pais de 

Edilene 

(JMC2) 

Pais de 

Éder 

(JMC3) 

Pais de 

Ane 

(JMC4) 

Pais de 

Marcio 

(JMC5) 

Nº de membros da 

família 

6 7 5 9 11 

Nº de filhos 3 5 3 5 9 

Nº de filhos 

migrantes p/ SC 

1134 4 3 1135 3136 

Nº de Residentes  

 

3 2 2 3 4 

Renda agrícola 

(R$) 

400,00 420,00    0,00 500,00 0,00 

Aposentadoria (R$)  

 

 

    0,00 

 

0,00 975,00 1550,00 975,00 

 
134Havia dois filhos em Santa Catarina, mas um retornou e está morando na casa dos pais e trabalhando na empresa 

Mondial no município de Conceição do Jacuípe. 
135Há três filhos em Salvador e uma filha que retornou de Salvador para ficar com os pais. 
136 Dois filhos retornaram recentemente de Santa Catarina devido a doença da mãe. 
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Bolsa Família (R$) 150,00 170,00 

 

170,00 170,00      0,00137 

 

Total das rendas 

550,00 690,00 1.145,00 2.120,00 975,00 

Fonte: trabalho de campo, Irará (BA), 2018. 

 

Mediante este cenário, para algumas dessas famílias de pequenos agricultores, a prática 

dos digitórios tem sido a estratégia acionada para ajudá-los no trabalho, pois substitui a 

contratação do diarista e se apresenta como um caminho importante para que possam garantir 

algum resultado positivo na produção agrícola.  

Outrora, os digitórios se manifestavam fortemente no espaço da vida social dessas 

comunidades rurais, enquanto experiência compartilhada, um traço estruturante da organização 

coletiva no campo no município de Irará. Assim, partindo do contexto dessas comunidades, é 

aceitável situar a prática dos digitórios na dimensão das qualidades inerentes à natureza do 

indivíduo, dotada de um caráter criador de laços de dependência e ajuda mútua entre os sujeitos 

do campo. No entanto, as ações de corrosão impostas pelo modelo dominante de produção 

afetaram o caráter do indivíduo, e, portanto, alteraram a lógica do trabalho em sua dimensão de 

coletivismo (SENNETT, 2009). Porém, mesmo sob a tutela destas circunstâncias, se observa 

em tempo recente, uma tendência à revalorização dessa experiência dotada de um caráter de 

ligação social comunitária, princípio que reafirma a reprodução social da família camponesa. 

A partir da análise da Tabela 25, foi possível constatar queda no número de residentes 

por família. Um dos fatores que justificou essa queda foi a baixa populacional familiar dada em 

virtude da emigração dos filhos, os quais ainda jovens se deslocaram para a cidade. Sendo 

assim, a renda obtida com o trabalho na agricultura, se antes era pequena, no momento recente 

ainda é insuficiente para garantir a manutenção de parte da família que permaneceu no campo. 

Um incremento importante à renda dessas famílias vem se dando pelo aporte de recursos 

complementares vindos da aposentadoria rural e do Bolsa Família.  

Desse modo, os benefícios da aposentadoria rural e do Programa Bolsa Família tem se 

apresentado como complemento de renda fundamental para a reprodução dessas famílias nas 

comunidades rurais de Irará, inseridas nesta pesquisa de Tese. Esta situação é validada por 

Angelina, mãe do JMC1, quando ressalta a importância do Programa como incremento de renda 

para muitas famílias de agricultores camponeses de Irará. Nessa direção, afirma a mesma: “se 

não fosse o Bolsa Família, tava todo mundo desgraçado”.  

 
137 Foi cortada com a aposentadoria da mãe. Fez novo cadastro e aguarda há cinco meses. 
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Com relação às comunidades que fizeram parte desta pesquisa, em alguns casos, a 

aposentadoria, e em outros casos, o Bolsa Família, se apresentaram como única fonte de renda 

dessas famílias. Se identificou também que com a conquista do benefício da aposentadoria 

rural, as famílias abdicaram do incremento financeiro que os filhos migrantes deslocavam para 

ajudar na manutenção. Em outros casos, esse incremento foi diminuído. Mas em situações onde 

a renda fixa mensal da família, é dada pelo Bolsa Família e pela renda agrícola, a ajuda dos 

filhos ainda se faz bastante necessária (Tabela 25). No entanto, o rendimento do filho jovem 

migrante, muitas vezes, também não é suficiente para assegurar essa ajuda. 

Na perspectiva de Mesquita (2007), a importância do Bolsa Família está no seu alcance 

social, posto ser um programa assistencial que integra a seguridade social e alimentar-

nutricional e cuja transferência de renda chega diretamente ao beneficiário. O valor individual 

recebido, em muitos casos não é tão expressivo, no entanto, o mesmo expressa um significado 

social para os sujeitos beneficiários, sobretudo por causa das condições de vulnerabilidade em 

que se encontram muitas famílias, no campo e na cidade.  

Conforme dados da Tabela 26, se constata uma média anual de 6.072 beneficiários desse 

Programa para o município de Irará, o que corresponde a 22% da sua população. Desse modo, 

quando se observa o montante do rendimento para o conjunto dos beneficiários do município 

de Irará, referente ao ano de 2018, conforme expresso na Tabela 26, é possível afirmar que a 

inserção desse volume total de rendimento, tem ofertado mudanças na configuração das 

relações sociais, de modo particular, nas comunidades inseridas nesta pesquisa de Tese e de 

maneira mais geral, na dinâmica econômica do município.  

 

Tabela 26 - Beneficiários e valores mensais do Bolsa Família, Irará (BA), 2018 

Mês Famílias (Nº) Valor disponibilizado 

(R$) 

Janeiro 5.952 1.536.918,00 

Fevereiro 5.968 1.536.221,00 

Março 6.004 1.540.056,00 

Abril 6.023 1.542.142,00 

Maio 6.061 1.550.885,00 

Junho 5.994 1.531.409,00 

Julho 6.045 1.624.561,00 

Agosto 6.091 1.625.691,00 
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Setembro 6.117 1.624.347,00 

Outubro 6.157 1.626.951,00 

Novembro 6.215 1.636.225,00 

Dezembro 6.243 1.634.506,00 

Fonte: Brasil. Portal da transparência. Detalhamento dos Benefícios ao Cidadão, 2018 e Secretaria de Assistência 
Social do município de Irará, Setor do Bolsa Família, 2019. 

 

O volume de transferência de renda resultante do Programa Bolsa Família138 para o 

município de Irará, entre os anos 2014 a 2018, conforme indica a Tabela 27, demonstra a 

ocorrência de um crescimento dos valores anuais disponibilizados. Este feito está relacionado 

à ampliação no número de novos beneficiários cadastrados, que responde a aumento do número 

de parcela da população do município vivendo sob condições de renda bastante precária139. Ao 

que se observa na realidade empírica, o acréscimo da renda complementar do Bolsa Família na 

economia do município e, especialmente, nas comunidades rurais, assegura um incremento de 

renda e apresenta certo dinamismo na economia doméstica dessas comunidades. Tal fato tanto 

contribui para movimentar o comércio nos mercadinhos rurais, como também influencia no 

comércio da cidade, incentivando o consumo de alimentos e, sobretudo, de bens de consumo, 

a exemplo de eletrodomésticos, dentre outros. 

 

Tabela 27 - Valores do Bolsa Família, Irará (BA), 2014 a 2018  

Ano Valor disponibilizado (R$) 

2014 15.573.314,00 

2015 16.739.066,00 

2016 17.027.472,00 

2017 17.978.035,00 

2018  19.009.912,00 

Brasil. Portal da transparência. Detalhamento dos Benefícios ao Cidadão, 2018. 

 

Cabe destacar que, apesar dos avanços auferidos ao Programa Bolsa Família e 

observados na realidade concreta das comunidades rurais onde vivem as famílias dos jovens 

 
138 Segundo Mesquita (2007), o Programa Bolsa Família é a proposta mais ampla de transferência direta de 

renda implementada no Brasil. 
139 A precariedade e miséria aferida às condições de vida de determinada parcela da população, é resultado de 

relações sociais injustas e não, como era no passado, uma condição inevitável da existência humana (LESSA e 

TONET, p. 106, 2001).  
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migrantes, prevalece junto ao mesmo uma visão instrumental. O Programa não apresenta 

instrumentos para olhar de modo longitudinal os problemas e limitações enfrentados pelos seus 

beneficiários, conforme exemplo das famílias dos pequenos agricultores de Irará. Não obstante, 

sua condição de assistencialidade é aceitável, mediante quadro crítico de vulnerabilidade 

apresentado na renda das famílias. Conforme alerta Mesquita (2007), os riscos do Programa se 

encontram justamente no sentido de atribuir a ele uma perspectiva de alternativa, levando-o ao 

afastamento do seu propósito, o qual seja, atuar como programa complementar-integrante de 

uma política mais ampla de satisfação das necessidades básicas.  

Os dados apresentados sobre o Bolsa Família no município de Irará, considerando o 

número de beneficiários, permite verificar o papel significativo do Programa na vida de quase 

um quarto da população do município, destacando-se a população rural.  Assim, observa-se que 

a cobertura gerada pelos programas sociais, direciona a atenção para a conquista dos benefícios 

das políticas públicas paliativas do governo federal, enquanto suporte primário da reprodução 

social. Este processo agindo silenciosamente na base social das comunidades rurais, ao passo 

que assegura uma renda mínima para ajudar na sobrevivência das pessoas, também acaba 

contribuindo para encobrir o real sentido da política agrária e agrícola do país. Isto contribui 

para gerar um certo esvaziamento do conteúdo social crítico, influenciando na dinâmica das 

lutas sociais no campo. 

Um exemplo do desdobramento desse processo na escala das comunidades rurais do 

município de Irará, é o modo como as famílias dos agricultores externaram na pesquisa, sua 

percepção sobre o trabalho das associações rurais, que era visto prevalentemente enquanto 

espaço propulsor legítimo das condições aferidas para a garantia de benefícios sociais como 

aposentadoria rural e auxílio maternidade. Neste sentido, também a escola passa a ser percebida 

por estes sujeitos de maneira quase exclusiva, enquanto espaço portador das condições que 

asseguram o benefício do Bolsa Família.  

Dessa maneira, quando são confrontados, na prática social, a relação entre a frequência 

escolar estudantil e o rendimento do aluno, importa bem mais a primeira. Ou seja, no jogo da 

presença da política, prevalece a ausência das condições de reprodução do trabalho no campo 

e vão se reverberando ações que implicam no ocultamento dos problemas que afetam essa 

mesma realidade. Eis aqui um problema latente no desenvolvimento das comunidades rurais 

em Irará e que fragiliza o desenvolvimento dos agricultores camponeses em seu processo de 

reprodução social no campo. Desta maneira, excluídos da terra e tendo negadas as condições 

para a reprodução da vida no campo, saltam aos olhos as desigualdades socioespaciais, 

manifestando legitimidade às várias dimensões da questão agrária camufladas na 
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particularidade do campo o município de Irará e revelada na sua permanência no território 

brasileiro. 

Portanto, agindo em uníssono aos interesses da reprodução do modo de produção 

dominante, tem sido papel das políticas públicas, mediar o processo de captação do excedente 

de terra e de trabalho camponês, pela via do estabelecimento de ações táticas nos diferentes 

espaços sociais do meio rural do município de Irará, a saber, a comunidade, as associações 

rurais, a escola, os espaços religiosos, a família, etc.   

Sendo assim, sob estas condições, a permanência dos jovens no campo implica na 

produção do acúmulo social de conflitualidades socioespaciais, capaz de disparar o gatilho do 

imanente conflito agrário, situação que ainda está sob o controle da política neste município. E 

neste caso, uma outra via do controle se dá na instância da migração que mobiliza a massa 

social jovem camponesa dessas comunidades para a cidade, assegurando, a prevalência de uma 

força de trabalho excedente, favorável ao desenvolvimento das relações capitalistas no espaço 

urbano, justificando o deslocamento dos efeitos da questão agrária para as periferias desse 

espaço. Desse modo, a saída desses jovens do campo, também representa a possibilidade de 

permanência de parte da família camponesa nas comunidades rurais de Irará, na medida que a 

sua reprodução se articula, de maneira contraditória, à reprodução da sociedade.  

Em vista ao exposto, a análise da realidade empírica nas comunidades rurais, aponta 

para o aprofundamento do processo de fragilização da organização da produção na agricultura 

camponesa no município de Irará. As relações demandadas deste processo indicam terra, 

trabalho, renda, água e migração enquanto elementos estruturantes dos processos de trabalho e 

produtores de conflitualidades. Essas relações dinamizam processos de socialização dotados de 

caráter político e movidos por práticas mantenedoras da exclusão e opressão.  

Em razão disto, o “atraso” a que são submetidas as comunidades rurais, referido pelos 

agricultores camponeses, se configura como construção social e política. Sendo assim, 

entendendo ser a terra a base material que fundamenta a reprodução social, em torno dela e pela 

mediação dos espaços das comunidades rurais, se desenrolam múltiplas relações e distintos 

interesses, articulando elementos que concorrem para conformar a espacialização da questão 

agrária no campo em Irará.  
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7.2.2 Migrações de jovens do campo de Irará (BA) para São José e Florianópolis (SC): 

espacialidalidades em conflito na questão agrária 

 

Neste último tópico da Tese se procurou tratar a migração de jovens do campo para a 

cidade, em sua interface socioespacial ficar-partir-retornar, enquanto movimento que expressa 

as contradições da questão agrária no município de Irará. O ponto de vista dos jovens migrantes, 

manifestado em entrevistas aprofundadas foi o parâmetro apropriado para a interpretação e 

análise dos dados. Os sujeitos colaboradores foram cinco jovens migrantes das comunidades 

rurais de Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã, que se encontram vivendo nas Cidades de São José 

e Florianópolis, no estado de Santa Catarina. As análises tomaram como fundamento o material 

empírico resultante das entrevistas transcritas, realizadas com estes jovens nas supracitadas 

cidades, no mês de dezembro de 2017. Complementa essas análises, dados de um questionário 

aplicado a um grupo de jovens migrantes retornados das cidades de São José e Florianópolis 

(SC), para a comunidade do Mocó, no município de Irará. 

A migração campo-cidade, orientada sob o pressuposto da venda da força de trabalho e 

inserida na realidade fundiária da exclusão da terra, foi uma característica que marcou a 

trajetória social de todos os jovens entrevistados. No entanto, apenas o JMC5 e o JMC3 

reconheceram a existência de uma relação entre a realidade fundiária das comunidades de 

origem, as condições em que estavam submetidos e a prática da migração para a cidade. Esta 

última, vai sendo entendida enquanto mobilidade espacial dada no propósito da mudança social 

das condições materiais de existência, muito embora esta realidade nem sempre tenha sido 

concretizada. Assim, na objetivação dessa prática migratória, se foi significativa a ajuda de 

familiares no local de origem, se tornou determinante a influência e também colaboração de 

membros da família, que já se encontravam no local de destino da migração. Por essa razão, 

foram montados fluxogramas ilustrando o arranjo familiar desses jovens, nas comunidades de 

origem e descrevendo as relações e expectativas estabelecidas na trajetória da migração. 

7.2.2.1 A rede familiar organizando o espaço do jovem migrante 

 

No processo da migração dos jovens das comunidades rurais do município de Irará, o 

apoio da família se apresentou como condição fundamental. Observou-se, desse modo, a 

conformação de uma rede de ajuda, cujos nós, se materializam nas relações de parentesco e 

cujas relações articulam as comunidades de origem dos jovens migrantes no município de Irará 

(BA), às cidades de São José e Florianópolis (SC). Essas relações exercem forte influência 
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sobre os jovens que migram das comunidades rurais de Irará, em se tratando do deslocamento 

para essas cidades, acompanhando tanto a dinâmica da permanência, quanto do retorno.  

O conteúdo social desta rede, do ponto de vista dos jovens migrantes e das suas famílias, 

se sustenta, sobretudo, na expectativa por conquistar uma vida melhor. No entanto, do ponto de 

vista das relações de reprodução da sociedade, o conteúdo social se define na circulação da 

força de trabalho excedente para a cidade e no esvaziamento do campo, sendo cidade e campo, 

sob esse modo de produção, os grandes beneficiários140 das intenções subjacentes nessa rede. 

Portanto, da correlação de forças que mediam essas relações, se impõe um processo em 

que o trabalho familiar camponês passa a ser espacializando sob outra forma social – o trabalho 

proletário na cidade, bem mais útil ao projeto societário dominante, abarcando o espaço como 

um todo, e particularmente o campo. Contudo, o produto social dessas relações, materializado 

em desigualdades socioespaciais, faz escapar conflitos e conflitualidades, demarcando as 

brechas em que os sujeitos resistem e encampam suas diferentes formas de luta. É a partir dessa 

complexidade que envolve a reprodução social, em termos mais gerais, movida sobretudo, pela 

dinâmica econômica, e as estratégias de reprodução das famílias camponesas, que os jovens das 

comunidades rurais do Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã, do município de Irará, se inserem na 

rede familiar da emigração para São José e Florianópolis. 

A composição das famílias dos jovens migrantes das quatro comunidades rurais de Irará 

inseridas nesta pesquisa de Tese, se apresentou de maneira diferenciada. Com relação à 

identificação de família, considerou-se sua composição a partir do modo como se apresentou 

no espaço empírico, na comunidade de origem. Neste caso, as famílias dos jovens migrantes 

foram identificadas pela presença da mãe, do pai e dos irmãos. A migração para a cidade foi 

verificada em uma situação crescente no grupo familiar, de maneira que os irmãos que 

migraram primeiro, exerceram influência sobre a migração de outros irmãos mais novos, que 

também seguiram para o mesmo destino, alguns sozinhos e outros já com companheira e filhos. 

Do conjunto os 5 jovens migrantes do campo, a menor família foi a do JMC1, composta 

por 5 pessoas; a seguir veio a família do JMC3 composta por 6 pessoas; a família da JMC4 era 

composta por 7 pessoas, porém, devido ao falecimento de uma irmã, ficaram em 6 pessoas; 7 

pessoas compõem a família da JMC2. A família do JMC5, se diferencia bastante das demais 

pela quantidade de membros e tipo de relações estabelecidas. Entre ele, seus pais e irmãos, 

somam 11 pessoas. Porém, o JMC5 também informou sobre a existência de mais 7 irmãos da 

 
140 Essa ideia de cidade como beneficiária do conteúdo social da rede foi adaptada de Moreira (2012). 
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parte de seu pai, o que dá um total de 18 pessoas fazendo parte desta família, situação que foi 

verificada junto a estas famílias, nas comunidades rurais de origem. 

Conforme se encontra apresentado no organograma da Figura 30, estão dispostos, os 

membros da família do JMC1, na comunidade rural de origem. Nele se encontram seu pai e 

mãe, os quais possuem, respectivamente, a idade de 59 e 51 anos. Eles se identificam como 

pequenos agricultores que vivem na comunidade rural do Juazeiro. Constituíram uma família 

com 3 filhos: 1 mulher e 2 homens, dentre eles o JMC1, que migrou para São José (SC). O 

outro filho retornou de Santa Catarina e vive com os pais. Sua filha, é agricultora e vive com 

seus 2 filhos e esposo, em terreno próximo à casa dos pais, na comunidade rural do Juazeiro, 

no município de Irará. Assim, dessa família, composta por 5 pessoas, 2 migraram para a cidade, 

sendo que 1 retornou. Portanto, 4 membros encontram-se no campo, sendo que destes, 3 

praticam a atividade agrícola e 1 trabalha em cidade próxima ao município de Irará. 

 

Figura 30 - Organograma da família de Izac, JMC1  

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2017. 

 

A permanência de parte da família do JMC1, no campo e no trabalho agrícola, se 

desenvolve sob a perspectiva do trabalho no regime da meação. A família vive a conflitualidade 

da ausência da terra para o trabalho e de uma produção que não responde à realização das 

condições materiais da vida. A Figura 31, apresenta irmão e mãe do JMC1, em sua propriedade 

com 1/2 tarefa de terra, na comunidade rural do Juazeiro, no município de Irará. 

O JMC1 (Figura 32), cujo nome é Izac, é filho de pequenos agricultores, cujas 

dificuldades enfrentadas, sobretudo em se tratando dos limites da família para garantir a 
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reprodução social no campo, o levou à emigração da comunidade rural do Juazeiro, no 

município de Irará (BA), inicialmente para a cidade de Camaçari (BA), aos 17 anos. Nesta 

cidade, trabalhou e estudou até o 1º ano do ensino médio e aos 20 anos, emigrou para São José 

(SC). No período da realização da entrevista, em 2017, em São José (SC), ele tinha 24 anos, 

trabalhava como repositor em mercado atacadista e ainda não havia conseguido concluir o 

ensino médio. 

 Na cidade de São José, constituiu uma família, com uma jovem migrante do Rio 

Grande do Norte. Esta estratégia de composição de família na cidade de destino da migração, 

tem sido acionada pelos jovens para abrandar a solidão, pela distância de parte da família, que 

permaneceu na comunidade de origem. Além disso, para os jovens migrantes, a adoção da 

prática do casamento, representa uma prova de amadurecimento social, porque passam a 

assumir suas próprias despesas e também funciona como um meio para facilitar a manutenção 

na cidade, pois um conjunto de despesas domésticas passam a ser divididas, sobretudo o aluguel 

da casa141, item identificado como o de maior custo na lista das despesas dos jovens migrantes.  

 

Figura 31 - Irmão e mãe do JMC1, Comunidade Rural do Juazeiro, Irará (BA), 2018 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2018. 

 

Sob o ponto de vista dos jovens migrantes do campo, a estratégia de compartilhar as 

despesas do aluguel da casa, especialmente quando não se tem filhos, se apresenta como uma 

possibilidade de fixar residência em um lugar melhor, principalmente em termos de segurança. 

Além disso, podem usufruir de um espaço de moradia que lhes permita o mínimo de conformo, 

uma vez que seu tempo é significativamente intercalado entre o trabalho e o espaço da moradia. 

 
141 O JMC1 informou que divide o aluguel de R$ 900,00 pago pela casa, com três pessoas: ele, a companheira e 

uma prima. 
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Figura 32 - JMC1, São José (SC), 2017 

 
Fonte: Trabalho de campo, São José (SC), 2017. 

 

O irmão do JMC1 (Figura 31), que mora atualmente com os pais, migrou para São José 

(SC), no ano de 2012 e com isto, influenciou JMC1 a também migrar para esta cidade no ano 

de 2013. Porém ficou desempregado e as dificuldades enfrentadas o fez retornar para a casa dos 

pais, na comunidade rural do Juazeiro. Embora retornando, não conseguiu trabalhar na 

atividade agrícola, na comunidade, para assegurar sua sobrevivência. Desse modo, permanece 

na condição de trabalhador fora da atividade agrícola, pois alega dificuldades para se manter no 

campo, sendo que uma das condições limitantes a este trabalho, apresentadas por ele, foi a 

ausência de terra da família. Por esta razão, partiu para disputar um trabalho no município de 

Conceição do Jacuípe, situado a aproximadamente 38 quilômetros de Irará. Diariamente realiza 

uma itinerância, deslocando-se de moto para o local onde trabalha como conferente de produtos 

em empresa de eletrodomésticos. 

Na perspectiva do JMC1, sua permanência na cidade está vinculada ao projeto de 

retorno para a comunidade de origem e aos vínculos de família. Isto se justifica porque a 

distância, associada ao fator financeiro, decorrente do salário recebido, se apresentam como 

elementos preponderantes na definição do tempo que ele vai ter que ficar ausente da 

possibilidade de visitar os pais. Essa ausência se dá devido aos limites impostos pelas baixas 

condições em adquirir uma passagem de avião ou ônibus. Desse modo, o projeto de retorno vai 

sendo costurado cotidianamente, através do trabalho na cidade e das táticas voltadas às 

possibilidades de retornar para o campo. Com isto, adquiriu uma pequena área de meia tarefa 

de terra, vizinha à dos pais, na comunidade rural do Juazeiro, onde iniciou a construção de uma 

casa. Suas intenções se manifestam no trecho que segue:  

[...] Sim, já estou pensando em fazer casa lá em Irará. Eu não vou ficar muito 
tempo aqui não! Meus pais já estão ficando velhos. E quando eles ficarem 

velhos de verdade, a gente não vai poder aproveitar mais nada, a não ser 
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cuidar. E agora não, a gente pode curtir com eles, sair com eles. Eu quero viver 

com meus pais ainda. Graças a Deus eles sempre me trataram bem, se hoje eu 
não tenho estudo foi porque eu vacilei, mas não porque me deixaram faltar 

nada. É uns pais que todo mundo queria ter. Então, eu ter uns pais bons desse 

e não saber aproveitar! Eu só tô aqui mesmo porque não teve jeito, senão eu 

estava lá. A minha esposa que é lá de Natal (RN), também vai pra Irará. Ela 
tem estudo terminado, quero ver se faz alguma faculdade, alguma coisa, para 

ver se ela acha alguma coisa lá, porque aí ela arranjando para mim é mais fácil, 

porque como eu sou pião, pra mim é mais fácil (Depoimento de Izac, JMC1, 
São José (SC): Trabalho de campo, 2017). 

 

Na Figura 33, está representado um organograma da família da JMC2, atendendo ao 

critério da sua formação na comunidade de origem, a comunidade rural do Manã, no município 

de Irará. Seus pais são pequenos agricultores, um com idade de 59 anos, o pai, e a mãe com 53 

anos. Eles informaram que sempre viveram no campo, nesta mesma comunidade, em uma 

propriedade com área de 5 tarefas de terra, ou seja, 2 hectares. Apresentaram como uma das 

suas expectativas atuais, a conquista do benefício da aposentadoria rural, pois alegaram que a 

“o trabalho na roça está gerando pouca renda”.  

 

Figura 33 - Organograma da família de Edilene, JMC2 

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2017. 

 

Para o pai e a mãe da JMC2, o trabalho agrícola faz parte da dinâmica das suas vidas, 

no entanto disseram haver diminuição da área cultivada pela família na agricultura. Quanto a 

esta situação, justificaram apontando a diminuição do trabalho familiar, pois estão sozinhos 

para realizar este trabalho (Figuras 34 e 35). Os mesmos também destacaram a ausência de 

chuvas e os preços baixos dos produtos. Eles vivem em sua propriedade, sozinhos, pois um 

filho que retornou de Santana Catarina, constituiu família e mora em outra comunidade rural 
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de Irará. Quanto aos demais filhos, que corresponde a 3 homens e uma mulher, que é a JMC2, 

todos se encontram em São José (SC). Neste caso, dos 5 filhos da família supracitada, exceto 1 

não se encontra em Santa Catarina, pois se caracteriza como um migrante retornado para o 

campo, porém não atua na atividade agrícola. 

 

Figura 34 - Mãe da JMC2, comunidade                  Figura 35 - Pai da JMC2, comunidade  

rural do Manã, Irará (BA), 2018                              rural do Manã, Irará (BA), 2018 

           
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2018                          Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2018                                                   

                         

A JMC2, conforme apresentada na Figura 36, é uma mulher que viveu na comunidade 

rural do Manã, município de Irará, até o ano de 2007, quando concluiu o ensino médio, aos 18 

anos. Foi neste período que migrou para Salvador com o propósito de conquistar um trabalho, 

pois segundo ela, “o trabalho na roça era ruim, mas tinha que trabalhar”. As dificuldades para 

encontrar trabalho nesta cidade e o retorno para o campo Irará, espaço no qual ela não 

identificava possibilidades de melhorar a vida, foi um dos condicionantes da sua migração para 

São José (SC). 

Figura 36 - JMC2, São José (SC), 2019 

 
Foto cedida pela JMC2. 
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Assim, no ano de 2010, aos 21 anos, teve a ajuda de um primo do município de Coração 

de Maria, que já vivia em São José, para seguir para esta mesma cidade. Este município 

encontra-se fazendo limite com Irará e dele migraram muitos jovens para cidades do estado de 

Santa Catarina. Na perspectiva dessa jovem migrante do campo, a referência acerca da 

definição do lugar de destino da migração se orientou por informações que circulavam nas 

relações da família, evidenciando a vida de outros jovens que haviam migrado para cidades de 

Santa Catarina. Em suas palavras, ela ressalta: “Santa Catarina era o único lugar, o lugar que 

todo mundo vinha. A maioria dos conhecidos que a gente tem de lá, tudo tá é aqui”. No que se 

refere a esse apoio familiar na garantia da infraestrutura básica necessária ao momento inicial 

de adaptação na cidade, destaca: 

Esse meu primo veio para casa da cunhada dele que já morava aqui há muito 
tempo. Ela morava de aluguel, aí meu primo morava na casa dela, aí eu vim 

com ele. Então já tinha lugar para ficar até a gente achar casa para alugar pra 

nós. Emprego, ela a cunhada de meu primo e minha cunhada, conseguiu uns 
dias para trabalhar no shopping, a diária. Aí a gente conseguia o dinheiro para 

comprar alguma coisa pra dentro de casa, para comer. Aí, depois a gente, eu e 

meu primo, alugou uma casa, moramos um tempo junto, aí depois veio umas 
primas minhas, como eu já tava aqui, aí veio essas primas, depois meu primo 

saiu da casa e ficou eu e minhas primas. Meu irmão veio também depois, 

ficamos juntos. Aí depois eu casei. Casei não né, juntei.  Nunca passei 

dificuldade não! O pessoal é bem acolhedor assim. No meu ponto de vista. Eu 
achei. Se precisasse de alguma coisa, eles estavam ali para ajudar 

(Depoimento de Edilene, JMC2, São José (SC): Trabalho de campo, 2017). 

 

Sua fixação na cidade de São José (SC), possibilitou condições para que seus quatro 

irmãos também pudessem emigrar para esta mesma cidade, em anos subsequentes. Três desses 

irmãos, depois de algum tempo, retornaram para a comunidade rural do Manã. Porém, o retorno 

se deu bem mais na expectativa de trabalhar em cidades próximas, pois para ela, as condições 

concretas a que se encontra submetido o trabalho agrícola, não possibilitam sua permanência e 

a dos seus irmãos, no campo. A não consecução deste objetivo, forçou novo deslocamento de 

dois desses irmãos para São José, o que foi justificado por motivos de trabalho e novas 

responsabilidades adquiridas com o casamento de um dos irmãos. A permanência de apenas um 

irmão no campo em Irará, porém trabalhando na cidade de Feira de Santana, é justificada pela 

recente paternidade. Situação que se de um lado, tem influenciado na permanência, do outro, 

força a saída para uma cidade próxima, pois cobra deste novas responsabilidades quanto à 

manutenção do novo arranjo familiar.  

“É muito ruim ficar longe, as vezes dá vontade de largar tudo e se mandar. As datas 

especiais são as piores”. Esta afirmação, feita pela JMC2, acerca das tensões que cobram o 

retorno, em virtude das dificuldades em permanecer na cidade, sobretudo pela distância, 
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produziu significados diferentes na trajetória da migração dos jovens dessa família. Seus irmãos 

praticaram uma migração marcada por uma trajetória de deslocamentos mais constantes entre 

a comunidade de origem e a cidade de destino, vivenciando bem mais a experiência do retorno.  

Diferentemente dos irmãos, a JMC2, projetou no trabalho na cidade e no convívio com 

o companheiro, meios para a reprodução da vida material no tempo presente, embora houvesse 

o propósito de mudança para uma cidade mais próxima à comunidade de origem, no tempo 

futuro. Não obstante, a relação de contato entre as condições adversas da vida no campo e a 

possibilidade de conquistar uma vida melhor na cidade, materializada, por exemplo, na 

aquisição de uma casa própria, a fez espacializar o projeto de permanência na cidade.  

Vim para cá para Santa Catarina, comecei a trabalhar em uma indústria de 

plástico. Aí também como a gente lá, em Salvador, não tem muita indústria de 

plástico, eu resolvi mudar. Porque querendo ou não eu ia me especializar em 
uma coisa que eu não ia ter muito sucesso lá, na Bahia, em Salvador. Na minha 

cabeça eu queria voltar um dia. Mas, lá não tinha indústria de plástico por 

perto. Aí, depois de 6 meses que estava trabalhando nesta indústria, eu resolvi 
pedi as contas. Fui trabalhar no supermercado. Querendo ou não, lá tem 

supermercado pra gente trabalhar. [...] Antes eu pensava em voltar, mas agora 

acho que não. Só de férias. Meu projeto pra o futuro é filho, por enquanto. Aí 

depois eu quero estudar, não sei quando, mas eu quero (Depoimento de 
Edilene, JMC2, São José (SC): Trabalho de campo, 2017). 

 

Desse modo, a experiência da migração vai se movendo pelo atributo da distância 

enquanto elemento de mediação entre a possibilidade de permanecer na cidade ou de retornar 

para uma cidade mais próxima da comunidade de origem. Neste sentido, permanecer na cidade, 

significa viver o dilema da migração produzido na relação entre trabalho e distância que separa 

parte da família, sobretudo os pais, processo determinado pelos limites impostos às condições 

de reprodução social da família camponesa. 

Conforme organograma da Figura 37, a família do JMC3, em sua comunidade de 

origem, é identificada pelos seus pais, pequenos agricultores que vivem em uma propriedade 

com área de 2 tarefas de terra, na comunidade rural da Trindade. O pai tem 63 anos e é 

aposentado, a mãe, tem 54 anos e informou que está aguardando completar a idade, no ano de 

2019, a fim de que possa solicitar este benefício. Na perspectiva da mãe do JMC3, quando leva 

em conta as condições enfrentadas pela família, no trabalho no campo, constata que era muito 

difícil manter os três filhos neste trabalho, sobretudo após a conclusão do ensino médio.  

Sendo assim, ela relatou que a terra que a família dispõe é muito pequena, e por isto, foi 

melhor para os 3 filhos, migrar para a cidade Florianópolis (SC), mesmo considerando a 

distância e o tempo que passa sem vê-los. Ela objeta a impossibilidade da permanência dos 

filhos no campo, observando na permanência, uma condição de maior empobrecimento desses 
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jovens, pois teriam que se submeter a “vender o dia na roça de vizinhos”, quando houvesse 

oportunidade, pois até esta condição tem sido limitada. Sob o seu entendimento, os filhos 

podem assegurar uma vida melhor, naquela cidade. Assim, para abrandar a saudade pela 

distância, os pais se organizam com a ajuda dos filhos para visitá-los, anualmente. 

 

Figura 37 - Organograma da família da JMC3 

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2017. 

 

No entendimento do JMC3, Figura 39, enquanto residia na comunidade rural da 

Trindade, Figura 38, esteve inserido na prática do trabalho agrícola, reconhecendo a 

insuficiência deste na manutenção da família, conforme objeta: “Eu trabalhava na roça com 

meu pai e lá o custo é baixo não tinha nada. Dinheiro curto aquela coisa, trabalha hoje come 

hoje. E ver o que tem para comer, final de semana. Normalmente sempre faltava alguma coisa”.  

Nas conversas, na entrevista aprofundada, em São José (SC), em 2017, o JMC3, lembra 

que seu pai intercalava algumas atividades, para garantir a manutenção da família. Um exemplo 

dessa situação de trabalho que envolvia a luta da família para e manter no campo, foi exposto 

por sua mãe, em trabalho de campo, em sua casa na comunidade rural do Manã, no município 

de Irará, no ano de 2018, quando afirmou: “ele trabalhava de cavar cisternas dos amigos e 

vizinhos para pra ajudar nas despesas. É que nesse tempo ele não era aposentado e era muito 

difícil”.  
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Figura 38 - Casa dos pais do JMC3, comunidade                           Figura 39 - JMC3, Florianópolis 

rural da Trindade, Irará (BA), 2018.                                              (SC), 2019. 

           
 Trabalho de campo, Irará (BA), 2018                                                               Fonte: Foto cedida pelo JMC3 
 

O JMC3, é um homem que se reconhece como negro, filho de agricultores e que no ano 

de 2017, tinha 29 anos, esposa, dois filhos, e atuava no trabalho de sushiman.  Ele migrou para 

Florianópolis em 2007, quando teve a ajuda dos irmãos que já residiam naquela cidade e cuja 

migração do campo foi dada pelas condições de trabalho precário e por influência de um primo 

já residente naquela cidade, cuja família é originária da comunidade do Mocó. Ele reconhece 

na ausência de terra para a reprodução material da família e na influência de um primo, 

capitaneada em uma rede migratória familiar, os principais condicionantes da sua emigração, 

conforme expõe a seguir:   

A terra era insuficiente para manter a família. Você vai vendo seus pais, vai 

vendo as coisas acontecendo, você vê as dificuldades das coisas acontecendo. 

E aí quando um primo nosso veio para cá de Santa Catarina, a mais de 10 anos 

que ele veio, e falando né das coisas, a facilidade de achar emprego, a 
facilidade de comprar as coisas e tu vai criando já outro pensamento, “é eu 

vou não sei o que”, aí meu irmão veio primeiro, aí não demorou, aí uns 6 

meses eu também vim, e aí tu já vai com outro... aumenta mais o pensamento. 
Primeiro veio meu primo Valdomiro, depois veio meu irmão Edson, eu e 

depois Everton. Depois Dani, uma prima (Depoimento de Eder, JMC3, 

Florianópolis (SC): Trabalho de campo, 2017). 
 

Tanto o JMC3 quanto seus dois irmãos, ao chegar na cidade da migração, detiveram-se 

ao trabalho como sushiman, sendo que um deles agregou a este trabalho, uma segunda atividade 

por meio da construção civil. Há um consenso entre os três irmãos de que essas atividades têm 

possibilitado sua manutenção e permanência na cidade. Também foi por meio desses trabalhos 

que eles puderam assegurar ajuda para os pais por um período significativo, situação que é 

narrada por sua mãe:  
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Nossa, você nem imagina quanto emociona só em lembrar deles que moram 

tão longe e são nossas pedras de ouro. Meu marido fez uma cirurgia na cabeça 
e foi muito séria. Ele ficou sem poder trabalhar por um bom tempo. Aí meus 

filhos nos sustentou por 7 anos. Tu já pensou se eles não tivesse lá trabalhando, 

nem sei o que seria da gente! Foi uma grande ajuda, sem faltar dia nenhum. 

Sempre no dia seguinte já tava na conta (Depoimento de Vanda, mãe de Eder,  
JMC3, Comunidade rural da Trindade: Trabalho de campo, 2018). 

 

O organograma da Figura 40, representa a composição da família da JMC4, na 

comunidade rural do Juazeiro, no município de Irará. Seu pai tem 81 anos e sua mãe 71. São 

agricultores que moram nesta comunidade desde o ano de 1972. Se encontram na condição de 

aposentados e permanecem trabalhando na agricultura, embora tenham diminuindo o ritmo de 

trabalho, situação que eles justificaram pela condição da idade e também porque seus filhos já 

são adultos e todos assumem suas responsabilidades. Atualmente sua propriedade possui área 

de 3,5 tarefas de terra, pois segundo eles, depois que os filhos foram embora para a cidade, para 

trabalhar, conseguiram adquirir uma área na comunidade, com 2,5 tarefas de terra, aumentando 

assim, o tamanho da sua terra. 

 

Figura 40 - Organograma da família da JMC

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2017. 

 

Conforme Figura 40, os pais de JMC4 tiveram 6 filhos, sendo 1 falecida. Desse modo, 

a família passou a ser composta por 4 mulheres, dentre elas a JMC4, e 1 homem. 1 dessas filhas 

que havia migrado para Salvador, retornou e está morando com os pais, na comunidade rural 

do Juazeiro, para ajudá-los, devido principalmente à idade deles; 3 permanecem em Salvador e 

1 filha, a JMC4, se encontra residindo em Florianópolis. 

Nesta família, todos os filhos migraram para a cidade, situação justificada pela pouca 

terra que os pais de JMC4 tinham para realizar o trabalho, capaz de assegurar a reprodução de 
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toda a família. Outro motivo referiu-se ao fato de que os filhos estavam “chegando à idade” dos 

17 a 18 anos e precisavam ter seu próprio dinheiro. A migração dos filhos nessa família, ocorreu 

em três etapas, para lugares distintos. Na primeira etapa da migração, as filhas Selma, Solange 

e Celi migraram para Salvador. Depois saíram de Salvador e migraram para o Rio de Janeiro e 

São Paulo, e após alguns anos, retornaram para Salvador, cidade para onde também migraram 

os filhos Selma e Jozenildo. Por último, ocorreu a migração da filha mais nova, a JMC4 . 

Ane, identificada como JMC4, migrou para Florianópolis, pela segunda vez, no ano de 

2017, após retorno dessa mesma cidade, no ano de 2015. Sua experiência migratória foi 

marcada por deslocamentos entre Irará, Salvador, Florianópolis e Feira de Santana. No ano de 

2017, quando já se encontrava em Florianópolis, com seu companheiro, o JMC3, ela tinha 28 

anos e 2 filhos. A JMC4, alega que não pode trabalhar, pois a creche que encontrou para colocar 

os filhos funciona apenas meio turno e ela não tem com quem deixá-los no turno oposto. As 

Figuras 40 e 41, referem-se, respectivamente, da direita para a esquerda, à JMC4, em 

Florianópolis (SC), e aos seus pais, na comunidade do Juazeiro, município de Irará (BA). 

 

 Figura 41 - Pais da JMC4, comunidade                          Figura 42 - JMC4, Florianópolis (SC)                                          

 do Juazeiro, Irará (BA               

                           
 Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA) 2018.                                     Fonte: Foto cedida por JMC4. 

 

Em suas narrativas, a JMC4 faz referência ao esforço e luta da irmã falecida, informando 

que a mesma enfrentou a migração, para as cidades de Salvador e São Paulo, em busca de 

melhoria da vida para a família, sendo responsável pela migração dos demais irmãos, também 

para essas cidades. Sob o seu ponto de vista, a migração para a cidade, foi importante tanto para 
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os irmãos que partiram, quanto para a fração da família que permaneceu no campo: ela que 

ainda estava estudando e seus pais que assumiam a responsabilidade do trabalho na roça. Com 

relação às duas irmãs e um irmão que permaneceram em Salvador, a JMC4 ressalta que, por 

conta da menor distância para Irará, sobretudo as irmãs, podem estar mais presentes na vida dos 

pais, na comunidade rural de origem. Essas irmãs mantêm certa frequência na estadia na 

comunidade, contribuindo, inclusive, em atividades da Associação Rural (Figura 43). 

 

Figura 43 - Irmã da JMC1 colaborando na Feira da agricultura camponesa da comunidade do 

Juazeiro. Irará (BA), 2018. 

 

 
Fonte: Observação de campo, na comunidade do Juazeiro (19.08.19) 

 

Nas narrativas dos jovens migrantes, observou-se que as trajetórias dos JMC4 e JMC3, 

apresentam uma maior complexidade quanto à frequência dos deslocamentos espaciais, tanto 

em cidades próximas ao município de Irará, a exemplo de Salvador e Feira de Santana, quanto 

para a cidade de Florianópolis. Suas itinerâncias, marcadas por idas e retornos à comunidade 

de origem, se deram no período entre 2007 a 2017. Nelas se cruzaram as experiências de 

trabalho, o casamento, a chegada dos filhos e a luta para melhorar a condição da vida material 

na cidade. No interior dessas relações se evidencia o lugar definido para os filhos desses jovens 

migrantes quando se confrontam com as relações de trabalho. O trecho que segue, narrado pela 

JMC4, ilustra essa questão. 

Eu fui em janeiro de 2007 para Salvador e em abril JMC3 veio para cá (SC). 
Aí começamos a namorar a distância. Comecei a trabalhar na Gremet 

(empresa de Telemarketing) fiquei 2 anos e meio lá. Quase saio louca, mas foi 

a única coisa que tinha conseguido porque todo mundo pede experiência e eu 

não tinha experiência, tinha acabado de chegar de Irará. JMC3 voltou em 
2009, a gente casou e em 2010 a gente foi para Feira de Santana. Ele recebeu 

uma proposta de trabalho como Sushiman, ficamos lá por um ano. Era ruim. 
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[...] Ele arrumou outra proposta de emprego em Salvador. [...] Nós dois 

trabalhávamos na mesma empresa de restaurante. Ele trabalhava na Pituba e 
eu em Vila do Atlântico. A gente trabalhou lá quase 2 anos. De lá, a gente 

voltou para Feira. Aí o irmão dele voltou para Irará e chamou para voltar para 

Santa Catarina. Eu não queria porque era muito longe de todo o mundo, muito 

longe de casa. Só que eu ganhava pouco e aqui o salário de JMC3 é maior. 
Resolvi vir para Santa Catarina. Aí no dia 23/06/2013 a gente veio para cá. A 

gente veio, começou logo a trabalhar, ganhava bem melhor. [...] 3 meses 

depois descobrir que estava grávida, continuei o trabalho e depois que “M” 
nasceu peguei 6 meses de licença. [...] Depois de 2 meses que voltei para o 

trabalho tive que sair de novo, porque não achei creche para colocar o “M”. 

As creches preferem crianças maiores, aí a gente com dificuldade de achar a 

creche, eu trabalhava até as 18h e JMC3 tinha que começar a trabalhar as 17h 
e das 17h às 18h “M” ficava aqui na casa do meu cunhado, não deu muito 

certo. Então resolvemos voltar para Irará, porque lá poderíamos morar na casa 

de “S” que estava vazia, e tinha a casa dos meus pais, tinha a “C” que podia 
ajudar com “M”. Só que chegando em Irará JMC3 não conseguiu trabalho e 

eu engravidei de “D”. Morei com minha mãe assim mesma grávida. JMC3 foi 

para Salvador e aí ficou eu em Irará e JMC3 em Salvador porque com o salário 
de Salvador não dava condição para alugar uma casa e sobreviver. Eu fiquei 

“num galho e noutro” e depois que “D” nasceu, minhas irmãs compraram um 

novo apartamento e elas nos alugaram o velho por um preço baixo. E aí eu fui 

morar em Salvador. JMC3 trabalhava muito mais que quando estava em Santa 
Catarina e ganhava muito menos. Eu fui procurar creche para “D” e não 

aceitaram por causa da idade. Eu fui procurar emprego e aí eu iria ganhar 

salário mínimo, aí eu já estava recebendo o Bolsa Família. Quando fomos 
pensar que JMC3 ficaria o dia todo com as crianças, cansado porque 

trabalharia a noite, ainda pagar o aluguel, quando contabilizou tudo vimos que 

não valia a pena. Foi quando o irmão dele colocou o delivery de Sushi, e [...] 
chamou ele para trabalhar. Ele viajou e eu fiquei com as crianças até conseguir 

alugar a casa. No dia 04 de julho de 2017, eu fui com as crianças para Santa 

Catarina (Depoimento de Ane, JMC4, Florianópolis, (SC): Trabalho de 

campo, 2017). 
 

Para o JMC3, a permanência na cidade no tempo presente e no futuro próximo, é seu 

propósito. Além disso ressalta a necessidade de melhorar o conhecimento prático no trabalho 

como sushiman para obter melhores resultados no salário, comprar uma casa própria e ter tempo 

para os filhos. A JMC4, traz a experiência da luta no trabalho e a baixa remuneração, quando 

esteve morando em Salvador e Feira de Santana. Ilustra o sentimento pelo abandono de dois 

cursos universitários, com bolsa parcial, um na área de Administração e outro em 

Desenvolvimento de Software, em Salvador. Também defende a permanência na cidade por um 

tempo que lhe permita a aposentadoria e questiona a impossibilidade de trabalhar, pela 

dificuldade de encontrar creches públicas em regime de tempo integral, em Florianópolis para 

que seus filhos possam estudar. Sobre o retorno ressalta: “Quando estiver aposentada não penso 

de ficar aqui. Mas trabalhar na roça não! De jeito nenhum.  Nem me pagando. Seria a última, 

da última hipótese!” (Depoimento de Ane, JMC4, Florianópolis (SC): Trabalho de campo, 

2018). 
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A família identificada no organograma da Figura 44, é a que apresenta maior quantidade 

de membros, dentre as 5 famílias dos jovens migrantes do campo, colaboradores nessa pesquisa 

de Tese.  Essa família, cujos pais e alguns filhos residem na comunidade rural do Mocó, é 

composta inicialmente pelo pai do JMC5, um agricultor que possui 56 anos e pela mãe que tem 

59 anos e é uma agricultora aposentada, que não tem mais condições de trabalhar na agricultura, 

devido a um recente problema de saúde142. Embora apresente bastante limitações físicas, devido 

ao problema de saúde, a mãe do JMC5, relembra sua trajetória de mulher negra, mãe 9 filhos e 

da luta para criar e educar todos. Quando podia trabalhar, essa agricultora, fazia pequenos 

plantios em volta da casa, em sua área de terra, que não chega a meia tarefa. Razão pela qual 

os filhos, à medida que iam crescendo, precisavam sair para trabalhar na roça de outras pessoas, 

a fim de ajudar na manutenção da família. 

 

Figura 44 - Organograma da família do JMC5 
 

 
Fonte: Trabalho de campo, Irará (BA), 2017. 

 

O pai do JMC5 possui duas famílias. Do relacionamento com sua mãe, teve 9 filhos, 

todos identificados na Figura 44, compondo assim uma primeira família. A maior parte desses 

filhos, ou seja, 5 filhos, migraram para São José (SC), sendo 4 homens e 1 mulher, esta última 

retornou, está morando com sua mãe na comunidade do Mocó e trabalhando em Feira de 

Santana. 1 filha mora em comunidade rural vizinha e outra mora no município de Coração de 

Maria. As 2 filhas mais jovens, que permanecem morando com a mãe do JMC5, concluíram o 

ensino médio, no ano de 2017 e estão procurando emprego, na cidade local (Figura 45).  

 
142Foi acometida por um acidente vascular cerebral que paralisou o lado direito do seu corpo e que exige cuidados 

médicos, a exemplo de fisioterapia e acompanhamento médico frequente. Situação que exige maiores cuidados 

dos filhos, sobretudo dos que residem na casa, ou nas proximidades. 
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Figura 45 - Mãe e irmã do JMC5, comunidade rural               Figura 46 - JMC5, São Jose (SC) 

do Mocó, Irará (BA), 21018. 

               
Fonte: Trabalho de campo, comunidade rural do Moco, Irará (BA),             Fonte: Foto cedida pelo JMC5. 
2018. 

 

O organograma da Figura 44, apresenta também um segundo grupo, composto por 7 

filhos, também irmãos do JMC5, por parte de seu pai. Desse grupo, se observa que 6 filhos 

migraram para São José (SC) e apenas 1 permanece no campo, na comunidade rural do Mocó. 

É uma jovem que permaneceu no campo e ajuda sua mãe em trabalho de artesanato. Ainda 

sobre os 6 filhos que se encontram em São José, 1 mulher faleceu naquela cidade, vítima de 

atropelamento, o que gerou muito sofrimento para a família.  

Quanto ao JMC5, se reconhece na condição de homem negro, casado e com 2 filhos, 

Figura 46. Estava com 26 anos na data da realização da entrevista, ou seja, no ano de 2017. Sob 

o seu ponto de vista, as limitantes condições de trabalho na comunidade rural do Mocó e o 

apoio de parentes que já haviam migrado para São José, atraídos pelas possibilidades de 

melhoria da vida material, foi a chave para assegurar que mais da metade dos irmãos estejam 

morando em uma cidade tão distante da sua comunidade de origem. Este fator também concorre 

para a permanência na cidade, no que se refere à possiblidade desses irmãos se reunirem, 

sempre que podem, o que permite amenizar a saudade do lugar de origem, em vista aos limites 

impostos pela distância. 

A família está quase toda aqui, nos finais de semana se encontra para 

conversar. Sempre vem muita gente. Sempre que já está em Santa Catarina, a 

pessoa da família, ajuda com transporte, moradia e alimentação. Até a pessoa 
arranjar trabalho. Depois quando a gente precisa de alguma força, a família 

sempre ajuda. Essa ajuda da família é importante porque se você não tem 

alguém pra se apoiar, ali quando precisar, a tendência é desabar né! É igual a 
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uma casa, se não tem pilar, para segurar ali, a estrutura não vai aguentar. Eu 

vejo assim né, eu procuro ajudar sempre a minha família. Quando cheguei 
fiquei na casa do meu tio, depois com o tempo, cada um foi se ajeitando, foi 

procurar outras casas. Se não fosse a ajuda dos parentes não teria condição das 

pessoas virem para Santa Catarina (Depoimento de Marcio, JMC5, São José, 

(SC): Trabalho de campo, 2017). 

 

A distância de parte da família que se encontra na comunidade de origem foi identificada 

por todos os jovens migrantes enquanto fator que dificulta a permanência na cidade. Neste 

sentido, mesmo para aqueles que atestam a certeza da permanência, há sempre uma intenção 

pelo retorno. No caso do JMC5, abordou a questão do retorno manifestando as dificuldades que 

se colocam no momento que volta para casa, na comunidade de origem. Ele identificou as 

possibilidades de retorno pela transferência no trabalho. No entanto, alguns critérios vinculados 

à dimensão da remuneração, quando ocorre mudança para outro estado, influenciam na decisão, 

haja vista que a mudança afeta as condições materiais da vida.  

Moro de aluguel, pago R$ 550,00. A casa tem 1 quarto, 1 sala, 1 cozinha, 1 

espaço para colocar o carro. Recebo R$ 2.500,00 como técnico em 
manutenção. Tenho provas de monitoramento de conhecimento. Trabalho 

pela Claro, tenho direito a plano médico – UNIMED, bolsa alimentação. A 

transferência de pessoas em empresas privadas nacionais, para outro estado 
pode ser feita, porém o salário base do profissional em cada estado exercendo 

a mesma função é diferente. Na transferência o profissional receberá o salário 

base do estado ao qual está indo trabalhar (Depoimento de Marcio, JMC5, São 
José, (SC): Trabalho de campo, 2017). 

 

A totalidade dos jovens migrantes informaram em seus relatos haver uma relação direta 

entre seu deslocamento para as cidades de Santa Catarina e os processos migratórios de outros 

membros da família, motivados pelo trabalho. Engendram esses processos, a ausência de terra 

para a reprodução da família no campo e o excedente de trabalho em propulsão. Neste sentido 

foi se evidenciando a existência de uma rede cotidiana de pessoas, formada por relações de 

parentesco, ajuda mútua e amizade, e dotada de valoração simbólica e concreta, responsável 

por facilitar a entrada do novo jovem migrante do campo na cidade, aproximar simbolicamente 

esse migrante a seu local de origem, estabelecendo laços de contiguidade, para amenizar o 

sofrimento dado pela distância. 

Essa rede expressa um modo específico de produzir a vida, em que o processo de 

trabalho se mantém por princípios de ajuda e colaboração, integrando os sujeitos jovens 

migrantes ao espaço, sob um aporte familiar. Ou seja, as ligações estabelecidas entre esses 

jovens, na rede migratória da família, possibilitam reinventar a espacialidade vivida no campo. 

Mas, ao mesmo tempo, também permite adaptar-se ao espaço da cidade, imprimindo nele 
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relações e, concomitantemente, apropriando-se destes elementos novos, conformando assim, 

novas espacialidades.   

Constatou-se que embora a relação com a cidade provoque mudanças nos sujeitos e nos 

espaços por ele vivenciados, os princípios que regem as espacialidades dos jovens migrantes 

são oriundos do modo de organizar a vida camponesa, presente nas comunidades rurais de Irará. 

Sendo assim, nestas relações, há aspectos alicerçados na produção da vida, na cultura, história, 

valores, experiências e práticas sociais. Desse modo, cultura, terra e trabalho são elementos 

constituintes das relações que determinam a vida desses jovens migrantes do campo, movendo-

os para a cidade. Estas relações confluem para a formação das novas espacialidades, 

possibilitando interagir campo e cidade.  

7.2.2.2 Migração e trabalho: experiências consentidas na trajetória de jovens migrantes 

 

Nas comunidades rurais inseridas na pesquisa, o processo de exclusão da terra se 

manifestou na socialização dos jovens pela forma reivindicada de sobrevivência, a qual seja, o 

trabalho, processo social e histórico por meio do qual vem se operando tal exclusão. Desse 

modo, na luta pelo trabalho, a regra que sustenta a existência material de parcela significativa 

dos jovens do campo das comunidades rurais de Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã, tem sido a 

migração. Nestes termos, migração não é escolha, é processo socioespacial resultante das 

múltiplas determinações que movimentam a vida nestas comunidades.  

Em se tratando desses jovens migrantes do campo, a condição juvenil foi definida pela 

necessidade do trabalho, justificada na luta pela sobrevivência. Trata-se de jovens 

trabalhadores, originários do campo, negros, homens e mulheres, que trazem da trajetória social 

das suas famílias, um processo marcado pela privação da terra e a exploração do trabalho. Além 

disso, carregam um arcabouço de experiências resultantes das múltiplas interações 

estabelecidas nos processos de socialização em suas comunidades rurais de origem, as quais 

encontram-se enfraquecidas no atributo da organização para a luta política. Fazendo alusão a 

Marx, essa dupla exploração atua na moldagem da consciência para o controle dos conflitos 

socioespaciais existentes e das possibilidades de empreender formas de luta para superá-los. 

Logo, a ausência de terra condiciona suas vidas, mas não os posiciona no enfrentamento político 

territorial fundiário. Nestas condições, o que lhes restou foi acionar a migração para a cidade 

como meio de assegurar sua reprodução social, o que também contribui para a reprodução da 

família no campo.  
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A Figura 47, apresenta o perfil desses jovens, situando aspectos como trabalho na 

dimensão campo e cidade, escolaridade e nexos com a condição juvenil. Assim, tomando como 

ponto de partida o processo de trabalho nas comunidades rurais dos jovens migrantes, foi feita 

uma caraterização desses jovens, colaboradores dessa pesquisa de Tese, que se encontram 

trabalhando nas cidades de São José e Florianópolis, abordando aspectos da sua trajetória social 

na comunidade rural de origem, no município de Irará. O intuito foi identificar no escopo das 

condições de existência da vida material, as percepções que os jovens migrantes do campo 

apresentam em termos do processo migratório, das práticas e estratégias acionadas na trajetória 

da migração e dos modos como a questão agrária é traduzida nesse liame de contradições. 

 

Figura 47 - Perfil dos jovens migrantes do campo do município de Irará (BA), residentes em 

São José e Florianópolis (SC), 2017 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, Florianópolis e São José (SC), 2017 e Irará (BA), 2018. 

 

Quanto à escolaridade desses jovens, observa-se que predominou a formação no ensino 

médio. Dentre as atividades realizadas por eles, constatou-se que o JMC3 que trabalhava como 

sushiman e o JMC5 que atuava como técnico em empresa de telefonia e internet, conseguiram 

garantir uma remuneração143 de respectivamente R$ 3.000,00 e R$ 2.500,00. A JMC4 não 

trabalhava, em virtude de não ter encontrado creche para seus filhos, já a  JMC2 atuava como 

assistente de caixa em supermercado, o que lhe assegurava uma remuneração de R$ 1.800,00. 

 
143 Reúne o salário e outras vantagens definidas na contratação do trabalhador. 
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Já o JMC1 trabalhava como repositor em supermercado atacadista, recebendo salário de R$ 

1.400,00.  

Quando se observa a relação entre a remuneração e os custos com aluguel da casa, nota-

se a existência de uma estratégia de integrar pessoas para fazer a divisão no pagamento do 

aluguel, situação que se fortalece à medida que a remuneração é menor. No caso desses jovens 

migrantes, quando são casados e tem filhos, fica mais difícil acionar esta estratégia. De todo 

modo, os dois jovens casados e com filhos, apresentaram uma remuneração mais elevada em 

relação aos demais, situação que também os permitiu assumir o aluguel da casa sozinhos, 

embora também reconhecessem que tinham que fazer sacrifícios (Quadro 15). 

 

Quadro 15: Remuneração e despesa com moradia de jovens migrantes do campo de Irará 

(BA) em São José e Florianópolis (SC), 2017. 

 

Jovem Bairro Remune

ração  

(R$) 

Valor 

do 

aluguel 

(R$) 

Nº de 

residentes 

Nº de 

cômodos 

Nº de 

pessoas 

que divide 

o aluguel 

Izac 

(JMC1) 

Santo Antonio 

São José (SC) 

1.400,00 900,00 3 5144 3 

Edilene 

(JMC2) 

Potecas 

São José (SC) 

1.800,00 680,00
145 

3 5146 3 

Éder 

(JMC3) 

Monte verde 

Florianópolis 

(SC) 

3.000,00 850,00 4 7147 1 

Ane 

(JMC4) 

Monte verde 

Florianópolis 

(SC) 

_ 850,00 4 7 _ 

Marcio 

(JMC5) 

Floresta 

São José (SC) 

2.500,00 550,00 4 4148 1 

Fonte: Trabalho de campo, Florianópolis e São José (SC), 2017. 

 

Dos cinco jovens migrantes do campo, um ampliou sua formação, realizando curso 

técnico na área elétrica, o que lhe possibilitou atuar em ramo de maior especialização. Outro 

ampliou conhecimentos práticos no trabalho como sushiman, o que segundo ele, “lhe rendia 

 
144 A casa tem 2 quartos, 1 banheiro, 1 sala, 1 cozinha. 
145 Casa adquirida por financiamento, no valor de R$ 150.000,00. 
146 A casa tem sala e cozinha juntas, 2 quartos, 1 banheiro, 1 área de serviço. 
147 A casa tem 1 sala, 1 banheiro, 1 cozinha, 3 quartos, 1 garagem, 1 área de serviço afastada. 
148 A casa tem 1 quarto, 1 sala, 1 cozinha,1 espaço para colocar o carro. 
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bons resultados”. Um jovem migrante não apresentou ensino médio concluído, pois foi levado 

a interromper os estudos no 1º ano do ensino médio, para migrar para São José (SC).  

Sob o ponto de vista desses jovens migrantes, a escolarização básica com a conclusão 

do ensino médio foi o marco referencial para sua saída da comunidade de origem com destino 

à cidade, a exemplo de cidades como Camaçari e Salvador, na Bahia e São José e Florianópolis, 

em Santa Catarina. Em suas narrativas a conclusão da escolarização no ensino médio, se definiu 

enquanto a fronteira da socialização escolar para realizar a migração campo-cidade. Todos os 

jovens fizeram referência a esta dimensão de escolaridade em sua trajetória social, o que 

coincidia com a faixa etária de idade desses jovens ao sair da comunidade rural, que se 

apresentou entre 17 e 18 anos. Na perspectiva dos pais desses jovens, a dimensão que foi 

consentida perpassou também por esta relação. Em se tratando desta questão, uma das mães 

afirmou: “chegou a idade precisa procurar trabalho”. Nestes termos, a migração vai sendo 

negociada nas relações sociais que mediam a vida na comunidade rural e o projeto de mudança 

social. 

Nesse caso de eu ter saído, é porque a gente vinha se espelhando nos mais 

antigos, os que vieram antes. Por exemplo, quando eu vim tinha meu tio e dois 

irmãos aqui. Eles falaram que era ótimo para arrumar serviço, e naquilo ali eu 

fui crescendo e falando: quando eu fizer 18 anos eu vou pra lá pra Santa 
Catarina, para trabalhar também. E aí quando fiz 18 anos vim para cá 

(Depoimento de Marcio, JMC5, São José, (SC): Trabalho de campo, 2017). 

 

Sendo assim, a experiência comum do trabalho atribuída a essa juventude, se configura 

enquanto um limite vivido pela mesma, manifestando o corte de classe que a coloca na 

dimensão de jovens trabalhadores que migram do campo. Esta juventude é movida em um 

processo de formação sócio-histórico, manifestado no aprisionamento da terra e na exclusão 

socioespacial. Isto produz as condições técnicas, políticas e socioeconômicas para o 

esvaziamento do campo pela saída dos jovens. Dessa maneira, o que está em jogo é o direito 

desses jovens permanecerem no campo e/ou saírem do campo, sob outras condições. Mas o que 

vem se constatando é a saída, muitas vezes forçada, desses jovens para a cidade, o que vem 

comprometendo a sucessão na agricultura camponesa e logrando êxito para a aprofundamento 

da questão social, ambos os processos alicerçados nos desdobramentos da questão agrária. 

A gente também trabalhava na nossa roça, mas não dava lucro nenhum. 

Trabalhava bastante e no final das contas saía “elas por elas”, sem nada no 
bolso. Quando você fosse vender o que colheu na sua própria roça ali, não 

tirava o dinheiro que tu teve que investi lá ao longo do tempo até colher aquele 

produto. Era bem complicado. Então sinceramente não valia a pena. Até hoje 
o pessoal que trabalha lá, para mim não vale a pena. Porque você esperar três 

meses para colher o feijão, você tem que plantar, capinando toda vez que o 

mato cresce, arrancar, bater para vender. Quando você for vender não tira o 
dinheiro daquele trabalho que você teve ao longo desses meses. Então é bem 
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complicado esse processo. [...] Quando eu morava lá, minha renda era 

trabalhar na roça, vender o dia, quando achava, quando não achava, esperava 
pelo dinheiro da mãe, quando lavava uma roupa de ganho e trabalhava na roça 

também. E se não fizesse isso passava fome, porque não tinha como tu ganhar 

o pão de cada dia ali. Ou trabalhava na roça quando achava, ou quando tua 

mãe arranjava um dinheirinho. Até pra sair finais de semana assim não tinha 
dinheiro no bolso. Aí aquilo ali, fui crescendo né, aí quando eu fiquei de maior, 

eu disse não, vou sair, vou conseguir alguma coisa melhor para mim no futuro 

porque ali não tinha como (Depoimento de Marcio, JMC5, São José, (SC): 
Trabalho de campo, 2017). 

 

“Eu fiquei no Juazeiro até completar o 3º ano”. A fala dessa jovem, identificada como 

JMC4, ilustra o término na escolarização, significando a expressão de um limite espacial da 

permanência no campo e um corte social da categoria juventude. Do contexto social e político 

que marcou essa escolarização, subjaz uma ideia de juventude do campo ligada à escolarização 

na educação básica. Nele, a categoria social juventude é definida pela experiência escolar, 

dotada de concepção educativa hegemônica e moldada por uma identidade forjada em valores 

da cultura urbana. O que se observa neste cenário é a ocorrência do encurtamento do processo 

de constituição da juventude enquanto categoria política dado pelo esvaziamento do seu 

conteúdo social crítico. Sendo assim, a condição juvenil desses sujeitos do campo é subsumida 

pela experiência da circulação da força de trabalho assalariado que vai sendo movida para a 

cidade.  

Essa dimensão da escolarização básica, é ressaltada pelo JMC1, em se tratando de 

resposta referente a questionamento feito sobre seu projeto de vida, quando apresentou como 

objetivo imediato a conclusão do ensino médio, haja vista ter chegado em São José (SC) no 1º 

ano do ensino médio. Em seu entendimento, esta situação tem dificultado a conquista de novos 

espaços e oportunidades de trabalho. Contudo, há também o reconhecimento das dificuldades 

que perpassam a conquista deste objetivo, sobretudo pela inviabilidade que há entre o tempo 

dedicado ao trabalho e o tempo para frequentar a escola. Em suma, ele identifica o trabalho de 

repositor em supermercado como, “o que lhe cabe”. A narrativa abaixo, apresentada, demonstra 

esta questão relacionada à tensa relação entre escolaridade e trabalho. 

[...] De início é terminar o estudo. Mas está difícil para mim porque o horário 
para estudar é a noite, e a noite eu trabalho. Aí, não acho vaga para estudar 

pela manhã por causa da minha idade. Eu pego no trabalho as 15 horas e saio 

as 23 horas ou 00 hora. Meu estudo agora tem que ser Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), agora tenho que pagar para terminar. [...] Para quem quer 

crescer, quer ter oportunidade, aqui faz tudo. Eu tô me batendo por causa da 

série, porque estou com os estudos atrasados. Mas para quem tem faculdade, 

tem estudo aqui vai ter mais oportunidade do que lá (Depoimento de Izac, 
JMC1, São José, (SC): Trabalho de campo, 2017). 

 



349 
 

Na trajetória dos jovens migrantes do campo, para além do corte de classe, se 

evidenciaram também questões vinculadas às relações de gênero, demonstrando a existência de 

múltiplas faces na conformação da juventude na correlação com a questão agrária. No âmbito 

do processo de trabalho, a dimensão do gênero se manifestou na relação conflituosa entre a 

gravidez e o trabalho. Nesta relação, a reprodução das relações sociais de produção dominante 

identifica um desvio no padrão produtivo da mulher trabalhadora. E dessa maneira, muitas 

mulheres jovens quando engravidam acabam retornando para suas comunidades até que os 

filhos lhes permitam retornar à dinâmica da circulação da força de trabalho. No interior das 

relações na comunidade, esta dimensão do gênero se revelou sobretudo nas narrativas das 

jovens migrantes quando questionam a existência de relações de poder pautadas em um viés 

patriarcal. 

A terra dos meus pais é aproximadamente 5 ou 6 tarefas. Eu acho que lá é um 
sofrimento, viver debaixo do sol quente. Ter que ficar na roça até 11 horas da 

manhã, daí ter que voltar as 13 horas naquele sol quente. Aí eu imagino minha 

mãe lá, meu Deus do céu, se eu pudesse ela não trabalhava na roça. Eu sei que 

tem que ter alguém para produzir, plantar, colher. Mas é muito sofrido, 
trabalhar na roça é muito sofrido! Na seca, ter que arrancar mandioca no seco. 

Hoje eu não me vejo assim, para trabalhar na roça, eu acho que não 

conseguiria, a viver daquilo ali, eu acho bem complicado. Tem o clima, a 
condição do trabalho, o tempo – trabalha o ano todo para ter um renda, tem a 

questão dos pais – você estar trabalhando numa terra que não é sua, tem a 

dependência porque muitas vezes o pai é que fica com a renda e vai repassar, 
e aí só sobra um tiquinho para o filho, ou as vezes nada. Meus pais ainda não 

são aposentados. O pai tem 59 anos e a mãe 53 anos. Eu quando vou em Irará 

de férias, vejo, mãe não para lá dentro de casa, é trabalhando é cuidando dos 

animal. Dá 18 horas e ela ainda tá dentro dos matos lá. Quando eu penso que 
poderia viver a mesma vida que a minha mãe tem, quando eu penso isso “ai 

meu Deus” (Depoimento de Edilene, JMC2, São José, (SC): Trabalho de 

campo, 2017). 
 

Outra dimensão também verificada quanto a essa complexidade que compõe a 

juventude do campo foi a questão étnica/racial. Essa questão apareceu de forma mais recorrente 

em algumas narrativas, apresentando situações de preconceito com os jovens devido a sua 

condição de jovem negro, conforme explicita a JMC2: “Tem alguns aqui que recebem bem, 

mais tem outros que tem preconceito. Com relação à cor, ao sotaque”.  

Do mesmo modo, a dimensão espacial também foi alvo de preconceitos contra os jovens 

migrantes. E neste sentido, a relação que estabelecia a atitude preconceituosa e de 

subalternidade para com esses jovens, articulava o lugar de origem, à classe, gênero e raça/etnia, 

compondo um conjunto de substâncias materiais que estabelecem a opressão. Sendo assim, se 

no campo, esses jovens vivem os processos resultantes da privação da terra, na cidade, 
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enfrentam atitudes ofensivas à dignidade e aos direitos de cidadania, operando no processo de 

socialização, novos aprendizados e demarcando espacialidades em conflitos.  

Aqui eu cresci muito mais como gente. As pessoas são muito mal-educadas. 
Os manezinhos, pessoas naturais de Florianópolis, então, são arrogantes! Eu 

trabalhava numa empresa grande (Van) como operadora de caixa. Eles olham 

pra você como se você fosse um “ET”. Sua roupa não está boa, seu cabelo está 
péssimo e você é uma pobre metida a besta que veio para cá para Santa 

Catarina tomar os empregos deles. Eles te olham com ar de superioridade e 

acham que já que você veio para cá para trabalhar, você está aqui para servi 
eles. E se você deixar eles “montam em cima de você”. Mas com isso você 

aprende, você sai daquele seu mundinho e vai para um lugar que a cultura é 

diferente. E você acaba ficando diferente também. A ser mais seletiva a tomar 

cuidado para as pessoas não “pisarem em cima de você”. Isso eu aprendi muito 
aqui (Depoimento de Ane, JMC4, Florianópolis, (SC): Trabalho de campo, 

2017). 
 

As relações sociais estabelecidas na trajetória dos jovens migrantes e mediadas na 

correlação de forças entre os conteúdos sociais que vão compondo o campo e a cidade, também 

influíram na percepção que estes jovens iam elaborando acerca do trabalho agrícola.  Na 

perspectiva da JMC4, sua trajetória no campo foi diferente da trajetória das irmãs e do irmão, 

pois não precisou “trabalhar na roça, só fazia estudar e cuidar da casa”. Esta condição foi 

possibilitada em virtude da migração das irmãs, iniciada em 1994, para trabalhar na cidade de 

São Paulo e depois Salvador. Tal feito assegurou parte da manutenção da família que 

permaneceu na comunidade rural do Juazeiro, possibilitando a esta melhoria nas condições 

materiais, a exemplo de reformar a casa, comprar alguns itens como sofá, armário, etc. Por esta 

razão ela acredita não ter sido necessário trabalhar na roça. 

Há, portanto, no seu percurso social, a retomada de uma memória da migração familiar 

de suas irmãs, em um processo que se insere no circuito da movimentação de uma força de 

trabalho camponês para os centros urbanos do Brasil. Esse contexto da migração, quando 

confrontado na escala nacional, denota fase marcada pela reestruturação do capital, a qual 

introduz novas formas de produção e de organização do trabalho na cidade e no campo, 

alicerçada na chamada “globalização neoliberal149”.   

Em se tratando dos jovens migrantes do campo, a trajetória socioespacial da migração 

vai se constituindo em uma trama de relações que extrapola o espaço da comunidade para 

estabelecer relação com centros urbanos. Neste contexto, a perspectiva construída pela JMC4 é 

de que o campo é o lugar do trabalho difícil, duro, enquanto a cidade, é o lugar da realização 

material, da prosperidade e da conquista de liberdade. A representação do conteúdo social que 

atribui a essas comunidades a condição de um rural atrasado, situado em oposição à cidade, no 

 
149Termo utilizado por Katz, 2016. 
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contexto das relações concretas da vida da JMC4, aciona uma memória emocional que provoca 

estímulos para a mobilidade espacial campo-cidade. Refletindo sobre os significados do 

trabalho no campo, ela pondera:   

Na verdade, eu fui a única privilegiada, que não precisei trabalhar na roça, 

sempre fui tida como a “preguiçosa”. Só ia para roça quando não tinha jeito 
na época do feijão, raspar mandioca, esse tipo de coisa. Eu nunca precisei ir 

para roça e ficar o dia todo no sol quente. Mas eu via meu pai e minha mãe ir. 

Agora as meninas quando chegam de Salvador sempre vão para roça. Menos 
“C”, ela não gosta da roça também não. Vejo pai com 80 anos ficar com o sol 

quente na roça. Cansado todo “quebrado” trabalhando na roça. É um trabalho 

muito, sofrido para ganhar muito pouco. É um sofrimento que compensa 
porque você sobrevive. E você ter um emprego, por pior que seja atender um 

cliente chato, um cliente mal-humorado, você está ali no ar condicionado, 

sentada e você tem sua folga. Na roça você não tem folga. No dia de domingo 

que é o dia de descanso você está descansando você está limpando o quintal. 
Você não descansa nunca. Ficar abaixada plantando mandioca, arrancado 

maniva. Não nasci para isso não! É sofrimento demais para mim (Depoimento 

de Ane, JMC4, Florianópolis, (SC): Trabalho de campo, 2017). 
 

Tal parecer exposto pela JMC4, colocando em questão as condições concretas do 

trabalho no campo, delineadas por uma visão de limites e dificuldades, encontrou 

correspondente nas ideias expostas pela maioria dos jovens desta pesquisa. Destarte, cabe 

ressaltar essa condição de atraso, assim como a condição de abandono, bastante propalada pelos 

jovens, sobretudo da comunidade do Mocó e situá-la no contexto das estratégias, em âmbito 

nacional, do “bloqueio” da produção da vida camponesa. Sendo assim, se constatou que as 

limitadas condições de realização do trabalho no campo, mediadas pela complexa problemática 

agrária, têm levado os jovens, a construir projetos de saída do campo em busca de melhores 

condições de vida na cidade.  

Assim, a trajetória social da migração de jovens das comunidades rurais de Irará para 

as cidades de São José e Florianópolis, em Santa Catarina, se deu no tripé ficar-sair-retornar, 

tendo na relação trabalho, terra e família, seus pressupostos essenciais. As condições derivadas 

desses processos correlatos, impõe sobre a migração a situação de permanência e/ou retorno. A 

complexidade de fatores subjacentes à dinâmica da migração toca a vida dos jovens das 

comunidades rurais no município de Irará e os coloca em situação de tensão e ambiguidade.  

Neste contexto, se constatou a existência de jovens que se deslocam para a cidade e lá 

permanecem; aqueles que estabelecem projetos de retorno futuro; os que vivem sob uma 

itinerância migratória e outros que retornam para suas comunidades de origem e retomam a 

experiência das relações de produção e de trabalho no espaço local, acionando novas  e velhas 

espacialidades. Contudo, ficou evidenciado que embora as várias dimensões da questão agrária 

venham se movimentando pelas contradições e imprimindo mudanças no espaço das 
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comunidades rurais de Irará, afetando profundamente a vida social, o reconhecimento dessa 

questão enquanto uma problemática fundante desse espaço, passa ao largo.  

Em se tratando da dinâmica da migração de retorno, no contexto da trajetória dos jovens 

migrantes, também foram utilizados dados resultantes de um questionário aplicado com 4 

jovens migrantes retornados das cidades de Florianópolis e São José e originários da 

comunidade rural do Mocó. Esses jovens migrantes do campo, levaram entre 1 a 7 anos nestas 

cidades, retornaram e atualmente vivem novos dilemas do contexto do retorno do jovem 

migrante para o campo. 

São jovens que se encontram na faixa de idade entre 22 a 30 anos, sendo 2 mulheres e 

2 homens, cujas famílias se assentam em área de terra com 2 tarefas cada. Também confirmaram 

a migração como justificativa do trabalho, colocando a necessidade de manter a família e de 

melhorar a vida, conforme explicita um jovem retornado: “Porque aqui não tenho emprego e 

fica difícil você viver sem ter seu dinheiro para fazer sua feira no final de mês”.  

O conjunto desses 4 jovens justificou o retorno para a comunidade de origem em virtude 

de saudade da família; um apresentou o elemento distância; outro informou que estava 

enfrentando uma convivência difícil e outra alegou a gravidez e a necessidade de ficar perto da 

família. No entanto, a escolaridade de ensino fundamental, na qual os mesmos se encontravam, 

parece ter sido um fator influente em seu retorno, pois quando se observa a sua relação com o 

trabalho realizado, a remuneração que variação entre R$ 1.200,00 e R$ 1.500,00 e as despesas 

assumidas, tanto na cidade, quanto para ajudar os pais, no local de origem. Outro fator também 

com o trabalho, sobretudo após o nascimento da criança. 

Destes jovens migrantes retornados, apenas 1 trabalha como pedreiro e garante uma 

renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00, 1 não trabalha e 2 trabalham na roça dos pais, 

fazem bico e dão o dia na roça de vizinhos, situação que também tem se tornado escassa, devido 

à diminuição da atividade agrícola na comunidade. Todos os quatro jovens são estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no CEJIC e concluíram os estudos da educação básica no 

ano de 2018. Quanto às suas expectativas, após conclusão da escolarização básica, informaram 

que pretendem “se encaixar no mercado de trabalho”. Reforçando a perspectiva apresentada 

pelos jovens migrantes do campo que se encontram em Santa Catarina, estes jovens migrantes 

retornados, ressaltam a importância de ampliar seus estudos por meio de curso técnico em 

eletricista, curso profissionalizante e outros, trazendo inclusive a necessidade de realizar curso 

na educação superior. 

 Na perspectiva desses jovens retornados, a cidade aparece como um espaço de 

oportunidade para viver, dotada de segurança e com disponibilidade de trabalho. Todavia, 
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apontaram a existência de dificuldades para a sua permanência. De outro modo, o campo é 

percebido como um espaço onde a vida é sofrida, sobretudo pela responsabilidade e 

compromisso com a família, a ausência de trabalho é constante e o que a família produz na 

agricultura não é suficiente para a sobrevivência. A presença de uma percepção positiva acerca 

da cidade e de uma visão negativa sobre a vida no campo, foi evidenciada nas repostas 

apresentadas por esses jovens. Não obstante, quando se tratou dos seus projetos de vida, a 

possibilidade de uma nova migração para centros urbanos, conforme já havia se manifestado 

em sua trajetória social, não se fez presente para a maioria desses jovens. 

Na interpretação desses dados empíricos a migração dos jovens das comunidades rurais 

de Irará, se revelou por meio das formas e dos processos de trabalho e de produção no campo e 

das contradições a eles imanentes. Tais processos deflagram a existência da questão agrária 

enquanto uma questão de natureza socioespacial, manifestada pelas várias dimensões da vida 

nessas comunidades. Uma das resultantes desses processos são as desigualdades socioespaciais 

produzidas no interior das relações de trabalho. Outras resultantes são as espacialidades e 

conflitualidades em jogo nas relações sociais.  

As conflitualidades se traduziram nas lutas cotidianas e nas estratégias compartilhadas 

pelos jovens quando entra em jogo as táticas de sobrevivência no campo e na cidade e os limites 

impostos à socialização dos resultados trabalho, afetando as possibilidades de reprodução 

social. Já as espacialidades correspondem às práticas sociais e históricas emanadas das relações 

sociais agindo em trama e produzindo conflitualidades. Influenciam e demarcam a trajetória da 

migração, sendo marcadas por relações que se estabelecem entre a permanência, a partida e o 

retorno, articulando espaços distintos e complementares. 

Assim, os deslocamentos espaciais de jovens das comunidades rurais, do município de 

Irará, vão sendo condicionados pelas contradições que movem o processo de trabalho e que ao 

mesmo tempo mantém a questão agrária sob controle. Isto vai evitando uma nítida compreensão 

acerca da inteireza e amplitude da luta, pois apesar de afetar a todos, sua percepção tem sido 

gerida sob o tributo da camuflagem.  

Desse modo, as relações dominantes vão imprimindo no espaço, práticas espaciais 

mantenedoras de desigualdades geridas pelo controle da terra, do trabalho, da água e de relações 

que se estabelecem no espaço da comunidade, nas escolas, nas associações, igrejas, famílias, 

etc. Contudo, a resistência dos jovens do/no campo à sujeição imposta, age como mola 

propulsora de respostas tangíveis ao enfrentamento dos problemas vividos, as quais, tem 

identificado em tempos atuais, o trabalho na cidade como meio viabilizador de renda para sua 
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reprodução social no presente, e quiçá, para alguns, a reprodução no campo, em momento 

futuro.  

De todo modo, a luta espacial se mantém em circulação, posto que em ambas as 

condições, tanto no espaço de origem do jovem migrante, quanto no de destino, a exploração 

do trabalho é latente, trazendo junto, a opressão ao trabalhador. Dessa maneira, olhar a 

juventude do campo no contexto da problemática da terra, faz acionar a migração para a cidade 

enquanto estratégia que dimensiona faces da complexidade da questão agrária e oportuniza 

novas aberturas para a compreensão do conjunto dessas problemáticas no espaço rural de 

pequenos municípios do Brasil, a exemplo do município de Irará.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Tese estudou a migração da juventude camponesa como uma expressão da questão 

agrária, manifestada nas conflitualidades da produção das relações sociais no campo. Foi 

definido como dimensão empírica, sob a qual este estudo apresentou concretude, os/as jovens 

do campo do município de Irará. Trata-se de jovens, filhos/as de pequenos agricultores de 

comunidades rurais desse município, que sob a justificativa da ausência de trabalho, 

identificaram na migração para centros urbanos do Brasil, uma dupla estratégia: sua reprodução 

social na cidade e a permanência e reprodução de parcela da família no campo. Neste sentido, 

através da migração, esses jovens vão assegurando sua reprodução social na cidade, ao passo 

que também sua saída do campo, favorece a reprodução de parte da família que nele 

permaneceu.  

Portanto, a análise da questão agrária, revelada em suas múltiplas dimensões, foi 

condição essencial para compreender o modo como essa dinâmica vem se desenvolvendo nas 

relações de produção no campo, as implicações que geram no trabalho familiar camponês, 

pressionando a juventude à migração. Dessa forma, as relações de produção no campo foram 

analisadas sob a perspectiva do mais geral, para adentrar na particularidade da juventude do 

campo, verificando sob quais condições esta juventude reproduz sua existência material, nas 

diferentes estratégias acionadas para o enfrentamento dos problemas que se desdobram dessas 

relações e cujo processo estruturante se assenta na questão agrária e nas estratégias que orientam 

a sua permanência. 

Sendo assim, a realidade da migração de jovens do campo do município de Irará, foi 

mediada pela hipótese da permanência da questão agrária, como base estruturante das relações 

sociais de produção no campo, atuando nas diferentes escalas socioespaciais e produzindo 

distintas conflitualidades. Neste sentido, a questão agrária se coloca como uma estratégia do 

capital para assegurar o controle sobre a propriedade privada da terra e sobre o trabalho familiar 

camponês, limitando as condições de trabalho das famílias no campo, gerando seu 

empobrecimento e pressionando os jovens oriundos dessas famílias a saírem do campo. As 

relações que mediam a permanência da questão agrária, articulam processos sociais de 

acumulação, exclusão e conflitualidades, as quais implicam na produção do espaço rural. 

Desse modo, se procurou analisar na produção do espaço rural do município de Irará, as 

relações sociais e políticas que se expressam na questão agrária, os seus desdobramentos sobre 

os jovens do campo e o modo como estes jovens interagem na produção desse espaço. Assim, 
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foi questionado na hipótese da Tese, sobre as condições de reprodução social da juventude 

camponesa, no enfrentamento à questão agrária, e na identificação do processo migratório 

enquanto uma expressão concreta das conflitualidades inerentes à produção do espaço rural do 

município de Irará. Neste sentido, se considerou a migração dos jovens do campo, sendo 

pressionada pela problemática agrária, atuando diretamente sobre a realidade em que vivem as 

famílias dos pequenos agricultores em comunidades rurais desse município.   

O entendimento das formas sob as quais a questão agrária se apresenta no espaço rural 

do município de Irará e as suas implicações na permanência e/ou migração da juventude do 

campo, foi conduzido por meio de um conjunto de relações que revelam as condições sob as 

quais vivem os jovens do campo, observando o modo como se organiza o espaço rural e as 

contradições existentes. Se constatou no espaço rural, no município de Irará, o predomínio de 

relações de poder que confluem para a prevalência da questão agrária. Esta situação se mantém 

por meio de estratégias que reforçam o controle da propriedade privada da terra e reproduzem 

os mecanismos de exploração do trabalho. Contraditoriamente, se produz um encobrimento da 

questão agrária, gerando também a invisibilidade da juventude do campo e dos problemas por 

ela enfrentados.  

A ausência de terra suficiente para o trabalho no campo, o não acesso ao crédito, à 

orientação técnica, as dificuldades para comercializar os produtos da agricultura, sobretudo 

devido às oscilações e baixas no preço, e a escassez de chuvas, se apresentaram como um 

conjunto de fatores que mediam as condições de reprodução das famílias de pequenos 

agricultores do município de Irará. Outros fatores articulados a esses, também exercem pressão 

sobre a organização do trabalho dessas famílias no campo, rebatendo nas possibilidades de 

permanência do jovem no campo, a exemplo da luta política demarcada pela formação sujeitos 

coletivos. 

Quando se tratou das relações que mediam a estrutura da propriedade da terra, no campo 

do município de Irará, os dados revelaram uma situação marcada pelo permanente 

fracionamento da terra das famílias dos pequenos agricultores. Assim, se observou a presença 

de muitas famílias no campo, cujo tamanho da propriedade da terra que detinha para o trabalho, 

se encontrava entre 1 a 2 tarefas. Por outro lado, também se identificou a presença da terra 

concentrada sob o poder de alguns proprietários, detendo áreas que chegam 200 hectares, ou 

bem mais que isto. São áreas destinadas à criação de gado bovino e também utilizadas para a 

emergente atividade da criação de cavalos. Parte dessa terra também se encontra sem uso, 

porém, destinada a servir como reserva de capital.   
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Esse contraste entre os números que definem o tamanho da terra apropriada por grupos 

sociais distintos, no município de Irará, demonstra uma situação marcada pela desigualdade na 

distribuição da terra, mas também revela a dimensão do problema social no campo. As tensões 

que vão se avolumando nas relações sociais de produção, pressionam o trabalho das famílias 

dos pequenos agricultores, precarizando ainda mais as condições de vida no campo, o que caba 

forçando a saída de muitos jovens do campo. 

A venda de áreas de terra, por pequenos e médios proprietários, a empresários de fora 

do município, para a especulação imobiliária, também se revelou como fator que tem exercido 

pressão sobre a organização do trabalho familiar no campo, no município de Irará. São áreas de 

terra, menores que 30 hectares, sobre as quais se projeta a instalação de uma estrutura urbana. 

O especulador divide a terra em pequenos lotes – de 10x30 ou em tamanho ainda menor – e a 

lança para a venda, ressaltando a imagem de um rural idílico, colocando o campo como um 

lugar “bom e tranquilo para se morar”. Trata-se de novas formas de apropriação do espaço rural 

do município, também responsáveis por mudanças que dimensionam a sua problemática 

agrária. 

Outra dimensão revelada nas relações sociais no campo, influenciando as condições de 

reprodução das famílias dos pequenos agricultores, foi a da luta política, mediada pelos sujeitos 

coletivos, identificados como organizações sociopolíticas. Se observou, por exemplo, 

conflitualidades no trabalho das associações rurais, manifestando relações de poder, marcadas 

por um lado pelo esforço dessas famílias para se organizar, e por outro, pelas estratégias de 

cooptação e manipulação desses espaços, feita por representantes da política local.  

Sendo assim, a expropriação da terra vai sendo reforçada por meio da reprodução dessas 

estratégias de poder, que enfraquecem a organização política do trabalho familiar, limitando 

ainda mais os meios das famílias dos pequenos agricultores gerirem sua existência material no 

campo. Muito embora tenham sido identificados espaços que atuam na organização da 

produção familiar e da comercialização, mediante acesso às políticas públicas – a exemplo da 

CEDITER e da COOPRIL –, os limites e as dificuldades da atuação desses agricultores na 

condição de sujeito coletivo, se fez predominantes nos dados analisados.  

Também se observou que, mesmo vivenciando os problemas decorrentes da questão 

agrária, identificados pelos jovens na ausência de trabalho, a dimensão das experiências de 

organização sociopolítica da juventude do campo, no município de Irará, trouxe à tona o papel 

da juventude na organização do espaço rural, na proposição de políticas públicas e no 

enfrentamento à problemática agrária. Tratou-se do trabalho realizado pelo coletivo Juventude 

Participativa de Irará (JPI), grupo de jovens de diferentes comunidades rurais do município, 
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que entre os anos 2003 a 2010, empreenderam ações de fortalecimento da organização do 

trabalho familiar no campo. Portanto, embora o trabalho do grupo tenha finalizado, se constatou 

que a juventude do campo do município de Irará, detém uma experiência acumulada na luta 

política na organização e produção do espaço rural.  

Desse modo, se observou que embora lutando e resistindo à expropriação da terra e do 

trabalho, as famílias dos pequenos agricultores das comunidades rurais do município de Irará, 

enfrentam os problemas da permanência no campo, projetando nela, a migração dos filhos, na 

medida em que estes alcançam a juventude e dotam-se de uma escolaridade básica, a exemplo 

da conclusão do ensino médio. Neste sentido, a migração vai sendo produzida nas relações 

sociais, mediando os processos de trabalho e socialização dessas famílias e agindo sobre a 

juventude enquanto vetor de mudança socioespacial.  

O papel socializador da juventude do campo foi reforçado pela escola. Recorreu-se à 

análise de trabalhos acadêmicos produzidos sobre a realidade do município de Irará, para 

verificar na produção do espaço rural, os modos de tratamento dado à questão agrária na 

correlação com a juventude do campo. Nos trabalhos, o espaço rural apareceu por meio das 

seguintes categorias: comunidades quilombolas e camponesas, organização socioeconômica, 

prática política, participação popular e educação, juventude do campo e migração. Nessas 

categorias, o espaço rural emergia delineando a relação terra, trabalho, família e socialização, 

marcando, sobretudo a resistência das comunidades quilombolas e camponesas e as estratégias 

de luta na terra.   

Foi nos trabalhos sobre educação que a juventude do campo passou a ser inserida na 

realidade do espaço rural do município. Esses trabalhos comprovam o predomínio de um 

processo de socialização da juventude do campo, em que a produção do espaço rural, ocorre 

desvinculada das suas contradições. Nota-se com isto, um encobrimento da problemática 

agrária e dos sujeitos que a vivenciam, a exemplo dos jovens do campo. Desse modo, a 

juventude do campo permanece invisibilizava nas relações sociais de produção do espaço rural 

do município de Irará. Desse modo, as condições em que vivem os jovens, assim como suas 

demandas concretas quanto às possibilidades de reprodução da vida no campo, não oportunizam 

a sua permanência.  

Este é o cenário que tem marcado a migração de jovens do campo do município de Irará, 

para centros urbanos. Neste sentido, esta pesquisa trabalhou mais especificamente com cinco 

jovens migrantes de comunidades rurais do Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã, do município de 

Irará. que se deslocaram para as cidades de São José e Florianópolis, no estado de Santana 

Catarina, na tentativa de “melhorar” a vida. Dentre estes jovens migrantes havia duas mulheres 
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e três homens. A escolha dessas cidades para a migração respondeu ao fato delas terem se 

tornado o destino de muitos jovens do campo de Irará. Todos são oriundos de famílias 

camponesas que não detém a terra e, tão pouco outras condições para assegurar a reprodução 

de toda a família no campo.   

A migração destes jovens do campo para a cidade se deu na mediação das relações de 

reprodução da sociedade, movidas por uma lógica de acumulação e de proletarização, que 

impõe ao campo a circulação da sua força de trabalho excedente. As conflitualidades produzidas 

nesse processo, possibilitam a existência de brechas, nas quais os jovens se articulam através 

de uma rede familiar, obtendo algumas condições básicas para se instalarem no novo espaço de 

vida: a cidade.   

A rede migratória da família se constitui desde a comunidade de origem dos jovens 

migrantes, onde são estabelecidas relações com outros familiares que migraram há mais tempo, 

projetando a nova migração, até as cidades de destino desses jovens. Nas cidades, os jovens 

migrantes recebem ajuda de familiares já residentes, condição importante para sua instalação 

no novo espaço. Com isto, a rede familiar vai se fortalecendo, o que possibilita a migração de 

novos jovens do campo, integrantes das mesmas famílias, e até de outras.  

Sendo assim, embora exerça a tarefa de promover a inserção do jovem migrante na 

cidade, observou-se que o papel fundamental da rede é manter os laços de família e a vinculação 

com a comunidade de origem, amenizando a distância que os separam de parte da família que 

permaneceu no campo. Ou seja, a rede articula a cidade ao campo, sob a perspectiva do grupo 

social camponês, que vai se espacializando na cidade. 

A pesquisa também demonstrou que na trajetória dos jovens migrantes do campo, a 

migração e o trabalho são experiências consentidas. A expropriação sutil da terra, manifestada 

na socialização dos jovens, veio à tona pelo trabalho. Assim, o trabalho tem sido o meio pelo 

qual a terra é expropriada e a migração, colocada em evidência, sustentando a expectativa 

migratória de muitos jovens do campo. Desse modo, na luta pelo trabalho, os jovens das 

comunidades rurais Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã, no município de Irará, migram. Assim, 

se observa que a migração não é escolha, é processo socioespacial resultante das múltiplas 

determinações que movimentam a vida nestas comunidades.  

Sendo assim, os jovens das comunidades rurais Juazeiro, Mocó, Trindade e Manã, no 

município de Irará, vivem a experiência comum da migração condicionada pelo trabalho. Esta 

migração se apresentou como uma situação projetada em múltiplos espaços de socialização dos 

jovens migrantes do campo, a exemplo da família, comunidade e escola. Neste último, se 

estabelece a fronteira entre estudo e trabalho. Desse modo, a conclusão do ensino médio foi 
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uma condição da migração. Houve um jovem que migrou para São José no 1º ano do ensino 

médio e sente as consequências porque pela condição do trabalho não consegue concluir esta 

etapa da escolarização e nem se qualificar para melhores oportunidades.  

Na cidade, o corte de classe que atribui aos jovens migrantes do campo a condição de 

trabalhador, também lhes definiu outras condições, como o gênero, a raça/etnia e a dimensão 

espacial relacionada ao lugar de origem. Em seu conjunto, essas condições atuam no sentido de 

reforçar relações que tentam inferiorizar o jovem. A exploração e a opressão aos jovens 

migrantes do campo, foram notadas quando se observou aspectos que lhes asseguravam uma 

unidade enquanto jovem: do campo, trabalhador, negro, homem ou mulher. 

Dessa maneira, se no campo uma face do trabalho demonstrou a expropriação da terra 

das famílias dos jovens migrantes, na cidade, outra face do trabalho foi demonstrada nos 

processos de exploração e opressão aos jovens do campo. Assim, na trajetória social da 

migração dos jovens do campo, o trabalho se colocou como condição fundamental nas relações 

de reprodução da sociedade, movendo a migração a serviço da produção dominante.  

Neste contexto, múltiplas faces foram atribuídas à migração dos jovens do campo de 

Irará: a migração para a cidade e o esforço para lá permanecer, embora reconhecendo a distância 

da comunidade de origem; a itinerância migratória, marcada por alguns retornos e 

deslocamentos para cidade e um possível retorno projetado para o futuro. Em todas essas faces, 

a migração se manifestou sempre como uma estratégia de reprodução social do jovem, e 

também como forma de assegurar a reprodução de parte da família que permaneceu no campo. 

Desse modo, os condicionantes da migração desses jovens se encontram apoiados, sobretudo, 

na dimensão terra e trabalho no campo, o que coloca a migração como um processo 

socioespacial que revela as conflitualidades da questão agrária e desnuda a complexa realidade 

dos jovens do campo, na relação campo e cidade. 

Dessa maneira, a análise do processo da migração de jovens das comunidades rurais do 

município de Irará, para as cidades de São José e Florianópolis (SC), possibilitou enxergar as 

contradições na produção do espaço rural de Irará, trazendo à tona os dilemas enfrentados pelos 

jovens do campo, atuando na luta cotidiana e cujos esforços empreendidos voltam-se à melhoria 

das condições de vida.  

Portanto, analisada sob esta perspectiva, o processo da migração permitiu reconhecer 

não somente as relações que asseguram a permanência da questão agrária. Ela também amplia 

as possibilidades de análise do espaço rural, permitindo contestar a invisibilidade aferida aos 

jovens do campo, identificando-os do lugar de sujeitos sociais e políticos, implicados nas 

relações de produção no campo, apresentando distintas respostas à problemática agrária. É 
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sobre este contexto que também emerge a questão da juventude camponesa, fazendo expressar 

novas conflitualidades na relação campo-cidade e nas formas de enfrentamento à questão 

agrária, estabelecidas na diversidade dos jovens do campo, trabalhadores, negros, homens e 

mulheres, que efetivamente, mediante distintas formas de luta, almejam viver melhor. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 

 

Lista das Associações Rurais que se encontram em atividade no município de Irará (BA), 2018. 

Nº Nome Comunidade sede Fundação Presidente Idade 

01 Associação Rural da Baixinha Comunidade Quilombola da Baixinha 20/12/1995 Edione Alves dos Santos  28 anos 

02 Associação Rural e comunitária de Bento 

Simões 

Vila de Bento Simões 02/05/1999 

 

João Anderson N. Pereira  33 anos 

03 Associação Rural Beneficente Comunitária de 

Boa Vista 

Fazenda Boa Vista 04/04/1999 Claudio Pereira dos Santos 49 anos 

04 Associação Rural de Boca de Várzea Comunidade Rural de Boca de Várzea 17/11/1991 Antonio Mota de Jesus 50 anos 

05 Associação Rural de Candeal, Sobrado e 

Fazendinha 

Comunidade Rural do Candeal 01/02/2001  Jadson Cerqueira Moreira 21 anos 

06 Associação Rural da Caroba Comunidade Rural da Caroba 15/07/2005 Creuza Santos Santiago  51 anos 

07 Associação Rural do Corte Bairro do Corte 12/06/1999 Maria Anália Batista 

 

50 anos 

08 Associação Comunitária Rural Cruzeiro da 

Queimada 

Bairro Cruzeiro da Queimada 13/09/2005 Clovis Gonçalves dos Santos 65 anos 

09 Associação Rural do Saco e Jardim Comunidade Rural do Jardim 17/01/2001 Paulo Roberto Azevedo Santana 59 anos 

10 Associação Rural Comunitária de Juazeiro Comunidade Rural do Juazeiro 16/02/1986 Ângelo Souza Silva 43 anos 

11 Associação Rural da Ladeira Fazenda Fonte do Mato 22/12/1997 Valdelino Felix Santana 44 anos 

12 Associação Comunitária para o 

Desenvolvimento do Bairro Lagoa da 

Madalena 

 

Bairro Lagoa da Madalena 

 

26/08/1997 

José Barbosa de Jesus (Zé de 

Ia)  

51 anos 

13 Associação Rural do Largo de São José e 

Largo Velho 

 

Comunidade Rural do Largo 

03/09/1993 Eliane Nascimento D. dos 

Santos  

45 anos 

14 Associação Rural do Lessa e Palma Fazenda Lessa 04/05/1999 Ednália Martins Barbosa (Bel) 38 anos 
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15 Associação Rural de Livramento Fazenda Caroba 20/02/1994 Antonio Felix C. da Silva  54 anos 

16 Associação dos Produtores Rurais da Loja Fazenda Loja  20/08/2005 Adriana Oliveira Moreira 32 anos 

17 Associação Rural Comunitária de 

Massaranduba e Adjacências  

Comunidade Rural de Massaranduba 18/04/1997 Darley Barbosa dos Santos 23 anos 

18 Associação Rural de Mangabeira Comunidade da Mangabeira 26/03/2004 Jose Carlos Cerqueira 59 anos 

19 Associação Rural Desportiva e Comunitária 

do Murici 

Fazenda Murici II 31/05/1997 Cristiane dos Anjos Santos  37 anos 

22 Associação Rural Quilombola de Olaria, Pedra 

Branca e Adjacências 

Comunidade Quilombola de Olaria 14/06/1997 

 

Evandro dos Santos 39 anos 

21 Associação Rural do Paramirim Fazenda Paramirim 26/03/2000 Jaciara Souza de Cerqueira  38 anos 

22 Associação Beneficente Rural de Piedade  Fazenda Piedade 29/04/1999 Luciene dos Santos da Silva 38 anos 

23 Associação Rural do Quebra Fogo Comunidade do Quebra Fogo 30/03/1999 Jacileia Góes Batista 33 anos 

24 Associação Rural da Região do Saco do 

Capim 

Comunidade Rural do Saco do Capim 13/09/1999 Aline Costa Cerqueira 26 anos 

25 Associação Rural do Saco do Capim Fazenda Saco do Capim 04/12/1994 Fidelis Bispo Cerqueira - 

26 Associação Rural do Saco Velho Fazenda Saco Velho  03/09/1995 Maria Inês da Silva 48 anos 

27 Associação Rural do Santo Antonio Comunidade Rural de Santo Antonio 06/08/1989 Gilmário Estrela Ferreira 42 anos 

28 Associação Rural Comunitária Serra do Urubu 

e Adjacências 

Comunidade de Serra do Urubu 01/09/1999 Iracema Barbosa de Menezes 

 

60 anos 

 

29 Associação Rural do Sirino e Pulo do Bode Comunidade Rural do Cirino e Pulo do 

Bode 

15/11/2011 Venaildo Alves de Jesus 40 anos 

30 Associação Rural do Sobradinho Comunidade Rural do Sobradinho 15/12/1995 Edilene Batista de Cerqueira 33 anos 

31 Associação Rural da Sucupira Comunidade Rural da Sucupira 02/11/1999 Germano Paulo Damasceno  48 anos 

32 Associação Rural da Região da Trindade Fazenda Trindade 25/03/2001 Mirian da Silva Lima  42 anos 

33 Associação dos Produtores Rurais da Tapera 
Melão 

Comunidade Quilombola de Tapera 
Melão 

20/09/2000 Vilma Barbosa dos Santos  
 

28 anos 

34 Associação Rural Agropecuária de Várzea, 

Caboronga e Regiões Circunvizinhas do 

município de Irará 

 

Comunidade Rural de Caboronga 

 

17/06/1993 

 

Edna Macedo Pacheco 

 

38 anos 
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35 Associação Rural Beneficente do Açougue 

Velho 

Comunidade Rural de Açougue Velho 01/05/1993 José Alberto Alves Pinto  46 anos 

36 Associação Comunitária de pequenos 
Agricultores de Serra do Cruzeiro150 

Comunidade Rural de Serra do Cruzeiro 11/04/1997 Railda Miranda Macedo de 
Jesus 

40 anos 

37 Associação das Mulheres da Sucupira e Saco 

do Bom Jesus 

Comunidade Rural da Sucupira 28/08/2010 Jacimeire da Purificação dos 

Santos 

43 anos 

38 Associação Rural do Catete, Fazenda Boa 
Vista de Brotas e Espinho 

Fazenda Catete 02/08/1995 Claudia Ramos dos Santos 
 

42 anos 

39 Associação Cultural Espírita Renascer Fazenda Manã 20/02/2016 Marinaldo da Silva Costa 33 anos 

40 Associação Ecológica em defesa do Meio 

Ambiente de Irará 

Comunidade Rural do Juazeiro 14/04/2014 Alziro Paes Coelho da Silva 37 anos 

41 Associação da Escola Família Agrícola dos 
Municípios Integrados da Região de Irará 

Boca de Várzea 17/07/2006 Djalma da Silva Pereira 42 anos 

 

 

 
150 A Associação pertence a Santanópolis. No entanto, parte significativa dos sócios são de Irará. 
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Apêndice 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  

Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Roteiro de Oficina realizada com os Agentes Comunitários de Saúde de Irará (ACSI): 

Oficina referente a pesquisa exploratória das atividades de levantamento de dados empíricos do 

doutorado 

Participantes: Agentes Comunitários de Saúde do município de Irará (BA) 

Data: 14.10.2015 (turno matutino) 

1. Abertura: 

Dinâmica para que todos possam e apresentar, dizendo:  

a) Seu nome 

b) Há quanto tempo trabalha como agente de saúde; 

c) Região (comunidades rurais ou bairro) onde atua. 

2. Breve apresentação sobre a pesquisa de doutorado que estou realizando no município. 

3. Iniciar a proposta de levantamento de dados com os ACSI, ressaltando a importância das informações 

que serão fornecidas por eles, para esta etapa do desenvolvimento da pesquisa. 

4. Ao longo da Oficina, as informações serão organizadas por cada a ACSI, fazendo uso de um 

formulário denominado “Levantamento de informações da área de atuação do ACSI”. 

Levantamento de informações da área de atuação do ACSI 

 

Nome do ACSI: __________________________ Comunidades onde atua_______________ 

 

Indicador Realidade 

identificada 

Indicador Realidade 

identificada 

População atendida; nº de 
famílias por domicílio; faixa 

etária predominante 

 Relação medicina-

práticas populares de 

cura 

 

Perfil socioeconômico; 

Acesso a bens de consumo 

 Condições de moradia  

Atividades econômicas; 
organização da produção; 

Comercialização 

 Meio ambiente 

(vegetação; rios e lagoas, 

lixo, etc.) 

 

Educação; Escolas; 
Escolarização 

 Distribuição e uso das 
terras; tamanho da 

propriedade;  
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Vias e redes de acesso 

(caminhos/estradas; meios 

de comunicação) 

 Condições de trabalho e 

fontes de renda 

 

Religião; religiosidade  Mobilidade da população 

(Migração de saída, de 

chegada e repercussões 

locais) 

 

Saúde; Doenças  Limites e fronteiras 

físico-territoriais 
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Apêndice 3 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  
Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Questionário para os estudantes do Ensino Médio do CEJIC 

1. Nome: 

2. Idade:  

3. Casado (  ) Solteiro (  ) Mora sozinho (  ) Mora com os pais (  ) Mora com o/a companheiro/a (  ) 

4. Local onde mora? (Comunidade rural ou rua)  

5. Tem quantos irmãos/irmãs? Qual a idade deles?  

6. Em sua casa/família, vivem quantas pessoas?  

7. Que outra atividade realiza, além do estudo? 

8. O que pretende fazer quando concluir o ensino médio? Tem algum projeto profissional?  Qual? 

9. Que avaliação você faz da situação socioeconômica do seu município em relação a trabalho e 

renda? 

10. A zona rural em Irará apresenta condições de permanência da sua população? Explique. 

11. Caso more na zona rural, seus pais são proprietários de quantas tarefas de terra? 

12. Participa das atividades de alguma associação rural ou urbana? Qual? O que faz? 

13. Conhece alguém da sua família, amigo, vizinho ou conhecido que migrou da comunidade rural onde 

mora para centros urbanos? De onde saiu? Para onde foi? Qual a idade dessa (s) pessoa (s)?  

14. Apresente alguns elementos marcantes da realidade do município de Irará hoje. 

15. Qual tem sido o motivo principal da migração da população de Irará para centros urbanos? 

16. Tem migrado mais gente da zona rural ou da cidade de Irará para centros urbanos do país? 

17. Qual tem sido o motivo principal do retorno de pessoas para Irará, tanto para zona rural quanto 

para a cidade?  
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Apêndice 4 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  

Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Roteiro de entrevista com Presidente do STRI, no ano de 2015 

1. Nome:  

2. Idade: 

3. Quantas comunidades rurais Irará possui? Em quantas delas o STRI tem sócios? 

4. Qual tem sido o papel desempenhado pelo STRI? 

5. Quais as dificuldades enfrentadas pelo STRI na relação com os governos municipal estadual e federal, 

com as representações dos trabalhadores rurais nas escalas estadual e federal, com as associações rurais 

de Irará e com os seus sócios?  

6. Qual a relação do STRI com o CMDS de Irará?  

7. Qual a relação do STRI com o consórcio territorial do Portal do Sertão? 

8. Qual é a média de terra que possui os agricultores sócios do sindicato? Essa terra é suficiente para a 

manutenção da família? O que produzem? Quais suas maiores dificuldades? 

9. Já houve algum projeto de aquisição de crédito fundiário, mediado pelo STRI? 

10. Quais comunidades rurais apresentam maior produção agrícola no município? 

11. Quais comunidades rurais apresentam menor produção agrícola no município? 

12. Onde se localizam as áreas de desenvolvimento da pecuária no município? 

13.  Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos pequenos agricultores de Irará? 

14. Em que local do município estão localizadas as grandes propriedades de terra?  

15. Quem é o maior proprietário de terras de Irará?  

16. Por que alguns representantes do STRI afirmam que para ser agricultor em Irará, não precisa ter 

terra? 

17. Vocês têm informações sobre pessoas do campo que estão migrando de Irará para outros lugares? 

Qual a faixa etária dessas pessoas? Qual o destino e motivos dessa migração?  
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Apêndice 5 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  

Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Roteiro de entrevista com o Secretário de Agricultura de Irará  

 

1. Nome:  

2. Idade: 

3. Quantas comunidades rurais Irará possui?  

4. Quais as comunidades que apresentam maior produção agrícola? 

5. Quais as comunidades que apresentam menor produção agrícola? 

6. Onde se localizam as áreas de criação de gado no município? Quem são os criadores? 

7. Qual tem sido a principal preocupação da Secretaria de Agricultura? 

8. Qual o orçamento da Secretaria de Agricultura de Irará, para o ano de 2016? 

9. Quais as estratégias traçadas por esta Secretaria para o desenvolvimento do meio rural de Irará? 

10. Qual a relação desta Secretaria com a COOPRIL?  

11. Como esta Secretaria tem se articulado junto ao CMDS? 

12. Qual a relação desta entidade com as associações rurais? 

13. A maioria dos pequenos agricultores de Irará se mantém produzindo em área de quantas tarefas de 

terra?  

14. O que produzem os pequenos agricultores de Irará? 

15. Quais as maiores dificuldades enfrentadas por esses agricultores? 

16. Quem é o maior proprietário de terras de Irará?  

17. Em que local do município estão localizadas as grandes propriedades de terras? 
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Apêndice 6 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  

Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Oficina com jovens e não jovens das Associações Rurais de Irará 

 

Data: 14.10.2017 (turno vespertino) 

Associações participantes: Olaria, Candeal, Juazeiro, Largo, Quebra Fogo, Sobradinho e Massaranduba

  

Objetivos da oficina: 

a) Identificar, no contexto das associações rurais de Irará, as relações de poder internas e externas, 

que mediam a organização do espaço rural do município Irará; 

b) Identificar as concepções de juventude rural que vem sendo produzidas no contexto das 

associações rurais de Irará; 

17. Abertura: 14h  

Apresentação dos participantes da oficina, através da dinâmica do cordão.  

Passos da dinâmica: 

Iniciar pegando o rolo de cordão e se apresentando para as demais pessoas presentes, dizendo suas 

expetativas para o encontro; 

Logo após jogar o cordão para outra pessoa que deverá segurá-lo e também se apresentar; 

Repetir este procedimento até concluir o número de pessoas presentes.  

Ao final, o grupo deverá formar uma teia.  

Destacar a importância dessa teia para a vida e a organização e fortalecimento da associação e da 

comunidade. 

2. Desenvolvimento das atividades:  

Organizados em grupo, representantes de cada associação rural e jovens da comunidade, irão montar os 

seguintes painéis: 

Painel 1: A trajetória da Associação 

Passado Presente Perspectivas futuras 
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Painel 2: A situação fundiária das famílias 

Passado Presente Perspectivas futuras 

 

 

 

 

 

  

 

Painel 3: A Associação e suas relações 

Com a 

comunidade 

Com as 

organizações 

 Com os agentes 

políticos 

Com os jovens da 

comunidade 

Com a  migração 

     

 

3. Socialização dos painéis; 

4. Reflexão/avaliação das atividades dos painéis; 
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Apêndice 7 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  

Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Questionário para representantes das Associações Rurais de Irará 

1. Nome 

2. Idade 

3. Local onde mora  

4. Que Associação representa?  

5. Qual função exerce na Associação rural?  

6. Qual a relação da sua Associação com o: 

STRI  

CEDITER  

COOPRIL  

EFAMI  

CMDRS  

Prefeito  

Vereadores  

 

7. Quais as principais atividades realizadas pela Associação?  

8. Quais os principais problemas enfrentados pela Associação? 

9. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores da sua comunidade? 

10. Qual é a média de terra que possui os agricultores da sua comunidade? O que produzem? 

11. Há muitos jovens na Associação?  

12. Como a Associação interage com os jovens da comunidade?  

13. Como você avalia a juventude da sua comunidade?  

14. Tem saído muitos jovens da sua comunidade, para morar em outros lugares?  

15. Para onde estão indo? 

16. Tem chegado pessoas para morar em sua comunidade?  

17. De onde tem vindo?  
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Apêndice 8 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  

Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Roteiro de entrevista com jovens migrantes de Irará (BA) nas cidades de São José e Florianópolis (SC) 

 

1. Nome 

1. Idade 

2. Casado (  )         Solteiro (  )      

3. Mora com mais alguém?  

4. Local onde mora  

5. Fale um pouco sobre sua vida em Irará (família, condições de trabalho na roça, renda, dificuldades, 

alegrias).  

6. O que te levou a sair de Irará e morar em Santa Catarina?  

7. Quando e como veio para Santa Catarina? Fale um pouco sobre essa vinda e a vida por aqui. 

8. Quem te ajudou a vir para Santa Catarina?  

9. Já veio com emprego certo? Se não, como fez para se manter até conseguir trabalho?  

10. No que trabalha atualmente? Aprendeu algo novo? Como aprendeu? 

11. Veio para Santa Catarina com qual escolaridade? Aqui te cobram estudo? 

12. Qual o seu trabalho? Quanto recebe de remuneração? 

12. Já passou por alguma situação constrangedora, em que se sentiu ofendido? 

13. Mora de aluguel ou casa própria? Se aluguel, quanto paga? Qual a condição da moradia? 14. Divide 

o aluguel da casa ou outras despesas com mais alguém?  

15. Fale um pouco sobre sua trajetória desde quando chegou em Santa Catarina até hoje. (Trabalho, 

novas amizades, dificuldades, as ajudas que teve, contatos com pessoas de Irará que moram aqui e 

também contatos com pessoas que permaneceram em Irará). 

16. Tem projetos de voltar para Irará e morar no campo, ou de permanecer em Santa Catarina? 
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Apêndice 9 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  

Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Roteiro de entrevista com jovens migrantes de Irará (BA) nas cidades de São José e Florianópolis (SC) 

 

1. Nome 

1. Idade 

2. Casado (  )         Solteiro (  )      

3. Mora com mais alguém?  

4. Local onde mora  

5. Fale um pouco sobre sua vida em Irará (família, condições de trabalho na roça, renda, dificuldades, 

alegrias).  

6. O que te levou a sair de Irará e morar em Santa Catarina?  

7. Quando e como veio para Santa Catarina? Fale um pouco sobre essa vinda e a vida por aqui. 

8. Quem te ajudou a vir para Santa Catarina?  

9. Já veio com emprego certo? Se não, como fez para se manter até conseguir trabalho?  

10. No que trabalha atualmente? Aprendeu algo novo? Como aprendeu? 

11. Veio para Santa Catarina com qual escolaridade? Aqui te cobram estudo? 

12. Qual o seu trabalho? Quanto recebe de remuneração? 

12. Já passou por alguma situação constrangedora, em que se sentiu ofendido? 

13. Mora de aluguel ou casa própria? Se aluguel, quanto paga? Qual a condição da moradia? 14. Divide 

o aluguel da casa ou outras despesas com mais alguém?  

15. Fale um pouco sobre sua trajetória desde quando chegou em Santa Catarina até hoje. (Trabalho, 

novas amizades, dificuldades, as ajudas que teve, contatos com pessoas de Irará que moram aqui e 

também contatos com pessoas que permaneceram em Irará). 

16. Tem projetos de voltar para Irará e morar no campo, ou de permanecer em Santa Catarina? 
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Apêndice 10 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Doutoranda em Geografia: Marize Damiana M. B. e Batista  
Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani 

 

Questionário aplicado com jovens migrantes retornados de São José e Florianópolis (SC) para a 

comunidade rural do Mocó, em Irará (BA) 

 

1. Nome 

1. Idade 

3. Casado (  )         Solteiro (  )     Mora sozinho (  )   Mora com os pais (  )   Mora com o/a 

companheiro/a (  ) 

4. Onde mora? (Comunidade rural ou rua)  

5. Tem quantos irmãos/irmãs? Qual a idade deles?  

6. Em sua casa/família, vivem quantas pessoas?  

7. Série que cursa e turno 

8. Qual a área de terra (tarefas) da propriedade onde mora? Trabalha nessa terra? 

9. Quanto ganha por mês no trabalho na roça? O resultado do que produz na agricultura é suficiente 

para te manter no campo? 

10. Em sua comunidade tem associação rural? Qual o nome? Participa das atividades da associação 

rural? Como?  

11. Fale um pouco sobre tua vida na roça e o que te levou a ir embora de Irará? 

12. Para onde foi? Como fez para viajar? Teve ajuda? 

13. Como era a vida na cidade onde morava? 

14. Quando tempo levou nesta cidade? 

15. Quando estava fora, como mantinha contato com tua família aqui em Irará? 

16. Qual o valor do salário que recebia?  

17. O que fazia com o salário que recebia? 

18. O que te fez voltar para Irará? 

19. O que pensa em fazer quando concluir esse curso? 

20. Fale um pouco sore a diferença entre a vida na comunidade rural do Mocó e a vida na cidade onde 

morou? 
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Questões norteadoras do Grupo Focal 

 

1. Iniciar preenchendo as informações do quadro abaixo: 

Nome Idade Onde mora O que faz 

    

    

 

2. O que representou para vocês o JPI? 

3. Falem um pouco sobre a formação desse grupo, as dificuldades e conquistas. 

4. Com qual propósito formaram o JPI? 

5. O que os/as levou a fazer parte do JPI? 

6. Qual a relação do JPI com os jovens do campo em Irará? 

7. O que significava ser jovem do campo em Irará no contexto dos anos de 2003 e participar do JPI? 

8. Quais as principais entidades que apoiaram o JPI? 

9. Qual a relação entre o STRI, CEDITER, MOC e o JPI? 

10. Quais as principais ações da JPI? Quais enfrentamentos foram feitos pelo JPI no município? 

11. Quais as estratégias traçadas pelo JPI quanto à inserção nos espaços de participação popular, a 

exemplo das diretorias de associações, sindicato rural, conselhos municipais, etc? 

12. Como o JPI entendia a situação dos jovens do campo em Irará, com relação ao acesso à terra, 

trabalho, geração de renda, educação e outras condições necessárias à reprodução camponesa? 

13. O que provocou o fim do JPI? 

14. Como vocês vêem a migração dos jovens do campo em Irará, para centros urbanos? 
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Roteiro de entrevista com funcionária da CEDITER 

 

1. Nome 

2. Idade 

3. Formação   

4. Fale um pouco sobre a CEDITER e sua inserção e objetivos, no município de Irará. 

5. Quais mudanças a CEDITER foi realizando em suas ações em Irará ao longo da sua trajetória neste 

município? 

6. O que foi o projeto GEAF? Quais objetivos? Quanto tempo durou em Irará? 

7. Quais as áreas e o público prioritário de atuação da CEDITER ao longo do desenvolvimento do 

projeto GEAF? 

8. O que mudou em no campo em Irará, após a entrada da CEDITER? 

9. Quais as principais contribuições da CEDITER em Irará? 

10. Qual era a situação fundiária das famílias de agricultores que a CEDITER acompanhava no início 

da sua atuação em Irará? E atualmente 

11. Quais relações a CEDITER estabelece com o SRTI, A EFAMI, a COOPRIL e o governo local? 

12. Na atuação da CEDITER em Irará, como tem sido o trabalho com os jovens do campo? 

13. No projeto atual da CEDITER, quais tem sido os maiores desafios junto à juventude do campo, na 

relação com as condições que assegure sua permanência? 

14. Como tem sido o envolvimento dos jovens no projeto? 

15. Quem é esse jovem que participa do projeto da CEDITER? Quais as suas expectativas? 

16. Qual a situação fundiária das famílias desses jovens? 
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Roteiro de entrevista com os pais dos jovens migrantes do campo, Irará (BA) 

 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual a sua idade? 

3. Frequentou a escola? Até que série? 

4. Mora nesta comunidade há quanto tempo?  

5. O que pode dizer sobre a vida nesta comunidade, sobre o trabalho na roça? 

6. Da família, trabalha na roça? O que produz? Onde vende? 

7. Quais as fontes de renda que a família possui? 

8. Tem alguma assistência técnica e também tomou algum dinheiro no banco, para produzir? 

9. Qual o tamanho da terra da família?  

10. A terra que tem é suficiente para trabalhar e manter a família atualmente? E antes? 

11. Quantos filhos teve? Quantos vivem na sua casa? E os demais, para onde foram? 

12. Quantas filhos migraram para a cidade?  

13. O que levou seus filhos a migrarem? 

14. O que mudou na vida de vocês, depois que os filhos foram trabalhar na cidade? 

15. Os filhos ajudam vocês? Enviam algum dinheiro?  
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Roteiro de questionário aplicado com famílias das comunidades rurais do Juazeiro e Mocó, Irará (BA) 

1. Nome do pai: ______________________________2. Idade:_____ 3. Escolaridade: _____________  

4. Nome da mãe:_____________________________5. Idade: _____ 6. Escolaridade: _____________ 

7. Comunidade onde mora: _________________8. Há quanto tempo? _______ 9. Tel. Contato: _____ 

10. Quantos filhos teve? ____________11. Quantas pessoas vivem na casa? _________  

12. Sobre as pessoas que vivem na casa, informe: 

Pessoa Parentesco Idade O que faz 

    

    

 

13. Quantas pessoas da família migraram para a cidade?  

Nome Parentesco Ano Idade quando 

saiu 

Cidade para onde foi 

     

     

 

14. Por que foram embora? ____________________________________________________________ 

15. Sobre sua propriedade, informe: 

Tamanho 

(Tarefas) 

O que produz Quem trabalha Onde vende Renda 

mensal da 

produção 

Renda obtida 

de outra forma 

      

 

16. Vocês têm algum apoio do governo para produzir?  

Crédito Pronaf  

R$ 

Vendas (PNAE) Assistência técnica Etc. 

    

    

 

17. O que mudou na vida de vocês depois que seus filhos foram embora? Por quê? 

19. Quais os espaços de organização da comunidade que vocês frequentam? 

20. Fale um pouco sobre o que significa viver nesta comunidade. 


