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Introdução 

O presente artigo faz parte da pesquisa realizada para o desenvolvimento da 

dissertação de mestrado intitulada A (Re)Produção da Pequena Propriedade Rural no 

Município de Feira de Santana (BA), concluída no Mestrado em Geografia da Universidade 

Federal da Bahia. Contribuindo para a realização de estudos paralelos, gerando outros 

artigos, nos quais são discutidos conceitos referentes ao assunto. 

O objetivo a que se propôs este trabalho foi estabelecer uma relação entre a 

Geografia e as pequenas propriedades rurais no município de Feira de Santana. O que 

justifica considerarmos essa realidade um exemplo na América Latina. Tal intenção é 

complexa, em função de estar refletindo sobre um grande espaço, ocupado pela América 

Latina, o qual possui experiências e vivências das mais variadas. 

Deste modo, lembramos que o território brasileiro encontra-se localizado dentro dos 

limites da América Latina. Quando discutimos a realidade brasileira devemos considerar que 

esta é também latino-americana. O que justifica e corrobora para a ausência de uma 

discussão específica sobre este viés. 

O trabalho encontra-se dividido em quatro etapas, a saber: na primeira, é 

apresentada uma análise das atividades econômicas, no intuito de melhor conhecer as 

estratégias de sobrevivência do camponês; na segunda, a fim de compreender as relações 

de trabalho, é relatado como são utilizados os trabalhadores temporários nas pequenas 

propriedades rurais. A terceira etapa demonstra o trabalho feminino e a presença das 

unidades fabris de produção da farinha de mandioca – a casa de farinha. Posteriormente, 

são apresentadas as considerações finais, onde há um esforço para refletir sobre a análise / 

pesquisa realizada. 

                                                 
1  Doutorando em Geografia / Universidade Federal de Sergipe. Professor Titular da Faculdade de 
Tecnologia e Ciências/FSA. Professor Substituto do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da 
Universidade Estadual de Feira de Santana. wodis.fsa@ftc.br 
2  Mestranda em Geografia / Universidade Federal da Bahia. aolivaraujo@yahoo.com.br 
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Vale ressaltar que durante o desenvolvimento deste trabalho tornou-se de extrema 

relevância apresentar os dados referentes à pesquisa de campo para ser possível reiterar a 

veracidade das informações apresentadas. 

Nesta perspectiva, pode-se inferir, na construção deste artigo, o reflexo das 

pequenas propriedades rurais sob a ótica das atividades econômicas, das relações de 

trabalho e da unidade fabril. Os conceitos utilizados como base teórica foram aqueles 

tratados pelos autores Manuel Correia de Andrade, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, José 

Graziano da Silva, entre outros. 

O conceito de espaço geográfico permeia todo o trabalho, não foi dado crédito a um 

autor específico, pois o entendimento é de que todas as relações sociais, econômicas, 

culturais, de identidade e poder, ocorrem sobre o espaço. Neste estudo, o espaço 

geográfico aparece como elemento norteador de todas as relações humanas com o meio 

vivido e utilizadas para a sobrevivência. 

Análise das atividades econômicas 

O trabalho do camponês demanda horas de atividades e consumo de braços para 

realizar as tarefas pertinentes à produção. Baseado nisso, percebe-se que no momento em 

que há uma alteração no padrão de comportamento das relações sócio-econômicas e de 

produção, o camponês cria alternativas para sua sobrevivência. 

Passa-se então a discutir as atividades econômicas principais, que os camponeses 

entrevistados, na pesquisa de campo, realizam para garantir a renda. Dentre estes, 68% 

desenvolvem atividades na lavoura e 32%, em atividades não-agrárias. Assim, para o 

camponês feirense, a terra é ainda seu principal sustento. A atividade da lavoura 

desenvolve-se completamente em suas propriedades com 69,5% das respostas. 

O órgão estadual denominado Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia - SEI (1999, p. 36) estabeleceu os tipos de família e sua ocupação, classificando 

da seguinte forma: 

As famílias foram divididas por tipos: agrícolas, não-agrícolas e 

pluriativas. São agrícolas quando todos os membros ativos da 

família exercem atividades agropecuárias como única ocupação. 

Caso todos os membros estejam ocupados em atividades que não 

as agropecuárias, na ocupação principal, a família é considerada 

não-agrícola. As famílias pluriativas são aquelas que combinam 

ocupações agrícolas / agrícolas e/ou não-agrícolas / não-agrícolas 

na ocupação principal e/ou secundária de pelo menos um de seus 

membros. 
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Percebe-se a existência de famílias que se mantém na exclusiva condição das 

atividades agrícolas para sua reprodução, ocupando os demais membros da família na 

lavoura. Utilizando-se sempre da força familiar para a produção, e em alguns casos, no 

momento de pico, de trabalho temporário. Os valores recebidos pelo trabalho não são 

suficientes para sua simples sobrevivência. Boserup (1987, p. 125), comenta sobre esse 

salário dizendo: “[...] o valor dos salários agrícolas é muito baixo na maioria das 

comunidades [...] e que os salários não podem ser reduzidos ainda mais sem provocar a 

completa inanição dos trabalhadores assalariados”. 

Quando essas famílias camponesas, com área de terra incapaz de manter todos os 

ocupantes, estendem para seus familiares à condição de trabalhadores em outras atividades 

e/ou propriedades constata-se que são estas famílias as de menor renda, devido a fatores 

como: a forma de produção, as técnicas utilizadas e o tamanho de sua terra. Garantem sua 

subsistência alimentar, mas não é o suficiente para a formação de patrimônio. Vendem sua 

força de trabalho, nas lavouras por falta de qualificação. Percebemos também que parece 

haver uma relação entre a atividade desenvolvida pelos entrevistados, quando crianças, 

com as atividades atuais, neste caso – na lavoura, salvo poucas exceções. É um processo 

em que se reproduz a condição de miséria. 

As famílias camponesas, que vivem exclusivamente da terra, mas que possuem, a 

casa de farinha, tem área de terra maior e um contingente familiar satisfatório para atender a 

demanda de produção e os momentos de pico da lavoura. Apresentam condições sócio-

econômicas melhores, pois não é necessário, buscar de forma complementar a sua 

subsistência, fora da unidade familiar de produção. E quando o fazem, é em menor número 

de membros ou por um período reduzido de tempo. 

Uma parcela, também considerável de entrevistados (30,5%), responderam exercer 

atividades que não estão relacionadas diretamente com as atividades agrárias, 

enquadrando-se no que se denominam, famílias não-agrícolas. Encontramos proprietários 

de terra exercendo atividades como: pedreiros, motoristas, funcionários públicos municipais, 

biscateiros, pequenos comerciantes, ajudantes de pedreiro, oleiro, operários de 

agroindústrias, ou ainda aqueles que afirmaram ter na aposentadoria sua fonte primária de 

renda. Desses informantes, todos relataram exercer suas atividades fora de suas 

propriedades, exceto os aposentados. Esses indivíduos disseram utilizar a terra como um 

complemento de renda para a previdência. 

A atividade familiar foi completamente absorvida, para a demanda da atividade, 

mesmo que não utilize toda a área disponível para o cultivo. Em alguns casos utilizam-se do 

trabalho temporário, associado ao familiar, pois dispõem de recursos financeiros, para o 

pagamento dessas atividades. Entretanto, nem todas as atividades não-agrárias resultam 
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numa renda capaz de permitir ao pequeno proprietário, condições para que a terra fique 

improdutiva, e sua reprodução seja feita apenas como os rendimentos do trabalho, fora da 

unidade familiar de produção, segundo nossas observações na pesquisa de campo. 

Sobre esse assunto, das atividades não-agrícolas, Silva comenta: 

[...] um indicador extremamente expressivo das novas funções que 

assume o campo brasileiro, o qual, além de sua função agrícola, 

representa hoje também local de moradia, de lazer, de serviços e de 

emprego para pessoas ocupadas em atividades não-agrícolas. 

(1998, p. 173). 

Alguns proprietários informaram exercer atividades de múltiplas funções, na lavoura 

e em atividades não-agrárias. Por isso as famílias que produzem prioritariamente para o 

autoconsumo vêem-se forçadas a intensificarem suas estratégias de sobrevivência. 

Combinando, cada vez mais, as atividades e, às vezes, abandonando a atividade agrícola. 

Esses proprietários mantêm seus roçados, principalmente de culturas de subsistência, 

garantindo para si, uma parte da alimentação e o excedente para a venda, aumentado a 

renda familiar. 

Para esse caso do pequeno proprietário rural apresentar-se como pluriativo, não 

significa que o modelo da unidade familiar de produção esteja se modificando. Pois esse 

camponês ainda continua dividindo as atividades agrárias entre os membros da família. O 

resultado dessa mudança no comportamento está na participação do trabalho familiar, 

criando uma sazonalidade na demanda do trabalho, dentro da unidade familiar, tentando 

estabelecer um equilíbrio entre o salário, a produção agrícola e o padrão de vida do 

pequeno proprietário. 

Como se discute o comportamento do entrevistado em relação à atividade 

econômica principal, que este camponês desenvolve, observa-se que esse não está só em 

sua unidade de produção familiar. Sendo uma unidade de produção familiar, os membros 

dessas famílias, mulheres, crianças e velhos, exercem suas atividades e têm sua 

importância, no processo de produção. 

Como se pode observar, a atividade econômica de apoio a renda familiar, praticada 

pelos membros da família, acontece principalmente na propriedade. Deduz-se que essas 

atividades estejam ligadas diretamente a atividades agrárias. Porém, nem sempre, pois 

estes podem desenvolver as tarefas fora de suas propriedades, executando atividades 

agrárias e não-agrárias. Dessa forma, Santos, L. (1996, p. 40), nos chama a atenção sobre 

o trabalho externo dizendo: “[...] não é apenas o chefe da família que trabalha alugado, mas 
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principalmente os filhos maiores de catorze anos [...]”. Sobre a importância do apoio 

financeiro dado pelos membros das famílias, Santos, J. (1984, p. 34), comenta: 

[...] cada pessoa da família camponesa desempenha um trabalho útil 

e concreto, segundo o momento e a necessidade. Desse modo, 

estrutura-se no interior da família uma divisão técnica do trabalho, 

articulada pelo processo de cooperação, resultando numa jornada 

de trabalho combinada dos vários membros da família. 

No que se refere à mão-de-obra familiar Oliveira (1986, p. 56) escreve: 

[...] a presença da força de trabalho familiar é característica básica e 

fundamental da produção camponesa. É, pois derivado dessa 

característica que a família abre a possibilidade da combinação 

muitas vezes articulada com outras relações de trabalho no seio da 

unidade camponesa. 

Ainda sobre o trabalho dos membros das famílias camponesas, Santos, L. (1996, p. 

39), comenta: 

A transformação periódica de membros do grupo familiar em 

trabalhadores assalariados decorre da necessidade de uma renda 

monetária para suplementar o rendimento obtido na unidade de 

produção familiar e, em determinados momentos do ciclo agrícola, 

torna-se a principal fonte de manutenção da família camponesa 

sertaneja. 

A mesma situação, sobre o trabalho dos membros da família, pode ainda ser 

encontrada em Oliveira quando esse comenta sobre a produção camponesa e sobre a força 

de trabalho familiar: “[...] a força de trabalho familiar – é o motor do processo de trabalho 

na unidade camponesa: [...]”.(1986, p. 69, grifo nosso). Enquanto Gomes (1999, p. 100), 

quando esta trata do trabalho familiar afirma: “Na pequena propriedade, desde a infância, 

cada um dos membros dá sua contribuição no binômio exploração/família”. 

Em nossa pesquisa de campo os filhos dos entrevistados que estavam empregados 

em atividades não-agrícolas, eram sempre de famílias numerosos e com pouca terra, com 

idade acima de 18 anos, primeiro grau completo, e que em algumas entrevistas nas 

propriedades, demonstraram um interesse maior em residir na cidade. 

Sobre o trabalho extrafamiliar, Santos, L. (1996, p. 39) diz: “[...], o camponês 

complementa o seu orçamento trabalhando alugado [...]. Ainda aparece como alternativa a 

ocupação em serviços não-agrícolas na própria área”. O autor ainda continua: 
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[...] o trabalho extra-unidade familiar constitui-se em uma alternativa 

sem retorno para os membros excedentes, que, caso tenham 

oportunidade, podem vir a se transformar em futuros camponeses 

sob a forma indireta de exploração da terra. (1996, p. 40) 

Percebe-se então ser esta a única forma desses camponeses ocuparem a terra, é 

morar nela, transformar o modelo de produção tradicional em um modelo que absorva seus 

membros, mantendo-os ainda na condição de pequenos proprietários. Há também a ajuda 

de membros da família que recebem aposentadoria, como mais uma forma de 

sobrevivência. 

Todavia, observa-se que os nossos entrevistados apresentavam outras fontes de 

renda. As atividades econômicas secundárias, realizadas pelos camponeses entrevistados, 

garantem um complemento financeiro as atividades econômicas principais. Dos 

entrevistados, como já foi apresentado anteriormente, encontrou-se 81,5% que afirmaram 

não possuir outra fonte de renda além daquela já anteriormente citada, e 18,5% declaram 

ter uma outra fonte, sendo que desses 9% ocupavam atividades na lavoura e 9,5% em 

outras atividades não-agrícolas. 

Percebe-se que o lugar onde esses camponeses desenvolvem as atividades 

secundárias está relacionado com a propriedade, pois dos 9% que afirmaram ter como 

ocupação à lavoura, foi o mesmo percentual para a atividade desenvolvida na propriedade. 

O mesmo para as atividades não-agrárias (9,5%) e as atividades desenvolvidas fora da 

propriedade. 

Deve-se justificar que o estudo para o caso da atividade econômica secundária irá 

demonstrar o comportamento do camponês, aqui entrevistado, como uma estratégia de 

sobrevivência, e não mais a atividade do grupo familiar, pois esse já comenta anteriormente. 

O que se percebe com a atividade secundária é que ela ocorre em duas situações: a 

primeira, dos camponeses que exercem atividades não-agrícolas e são lavradores em suas 

propriedades; a segunda, de lavradores que trabalham em outras atividades, não-agrícolas, 

fora de suas propriedades. Em ambos os casos as famílias são pluriativas. 

Na primeira situação, percebe-se que o camponês possui emprego fora de sua 

propriedade, exercendo atividades não-agrícolas e trabalhando a sua terra em tempos de 

folga ou apenas numa estação determinada pelo calendário agrícola. Assim, perguntou-se a 

um pequeno proprietário, com quatro tarefas, porque trabalhava fora de sua terra e ele 

respondeu: 

Antes trabalhava aqui na roça, quando casei, mais foi aparecendo os 

filhos, a vida ficando difícil; tinha um ofício de pedreiro e comecei a 
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trabalhar no comércio (cidade, - Distrito de Maria Quitéria e Feira de 

Santana). Minha terra é pouca (quatro tarefas), eu, a mulher e o 

menino de 16 anos, planta o milho e o feijão; a mandioca, Deus cria. 

Com isto nós sustenta a casa de cinco filhos. As vezes o menino me 

ajuda no ofício.(informação verbal)3

Percebe-se, com o relato desse pequeno proprietário, o principal fator que o leva ao 

trabalho fora de sua unidade de produção familiar é o tamanho de sua propriedade e a 

incapacidade de se reproduzir com ela, enquanto produtor rural. A segunda situação, aquela 

em que os camponeses são lavradores em suas propriedades, mas buscam complementos 

de renda em atividades não-agrícolas fora de sua propriedade, ocorre sempre pelo mesmo 

motivo: o tamanho da terra, o número da prole e a necessidade financeira. 

Aqui a qualificação profissional dos camponeses é muito baixa, concedendo a esse, 

nos exemplos citados, a condição de serventes diversos. O regime de trabalho ocorre no 

período oposto ao calendário agrícola da região, conforme esclarecimento de um 

entrevistado nessas condições: 

Aqui na terra, planto feijão, milho, batata, mandioca; quando é 

preciso sempre venho aqui (na lavoura) para dar a terra (os cuidados 

com a lavoura); trabalho no centro (CEASA) descarrego caminhão, 

faço carrego. Mas só vou lá depois do trabalho na roça, tem semana 

que nem vou, às vezes vendo um porco, ganho o dia.4

Encontram-se ainda, alguns poucos exemplos de camponeses lavradores em suas 

terras e assalariados temporários (diaristas) em propriedades vizinhas ou no Distrito5 onde 

sua propriedade está localizada. Esse tipo de trabalho acessório, temporário, assalariado é 

discutido em vários outros autores6 . Um desses camponeses do Distrito de Jaíba, com 55 

anos de idade comenta sobre sua atividade dizendo: 

Trabalho alugado o dia, aqui na região, sempre tem algum serviço. 

Quando não acho, dou o dia aqui na roça mesmo, tenho um roçado 

de feijão e mandioca, dou uma limpa. Trabalho porque não tenho um 

                                                 
3 Informação fornecida por pequeno proprietário rural durante entrevista, no período de 2000. 
4 Idem. 
5 Segundo o IBGE (2002), Distritos são definidos como unidades administrativas dos municípios, [...] 
observada a   continuidade territorial. A localidade onde está sediada a autoridade distrital, [...] tem a 
categoria de vila. 
6 GOMES (1999, p. 98); OLIVEIRA (1986, p. 69); OLIVEIRA (1996, p. 57); SANTOS (1984, p. 37); 

SANTOS (1996, p. 62); SEI (1999, p. 25); SILVA (1982, p. 23 e 144). 
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sustento, espero a aposentadoria, daí fico no meu.(informação 

verbal)7

Há ainda um fato que chamou a atenção sobre o número de camponeses 

entrevistados que eram aposentados (50 entrevistados, 25% do total de questionários). 

Observa-se o comportamento desses camponeses que tinha alguma relação com a 

aposentadoria e a atividade econômica principal/secundária, deu-se da seguinte forma: 

lavrador/aposentado8, 22%; aposentado/lavrador9, 34% e aposentado, 44%. Esse último 

não apresentava uma atividade econômica secundária. Acreditamos que mesmo não 

informando uma pequena parcela ainda permanece na situação dos dois casos anteriores. 

Um depoimento nos foi dado sobre um desses casos: 

Não vivo mais do trabalho na roça, aqui só os filhos trabalham na 

roça, tenho aposentadoria, mas já cortei cana em Santo Amaro em 

1950, trabalhei em olaria, a terra era de meus pais. Crio dois porcos 

e umas galinhas para a postura. A aposentadoria é um dinheiro 

certo, todo mês tá lá; aqui na roça é tudo ilusão por causa das 

mudanças do tempo. Sem a aposentadoria as coisas ficariam ainda 

mais difíceis. (informação verbal)10

Percebe-se a importância que assume a previdência no meio rural, pois quando se 

analisa também os membros da família camponesa, nota-se que há algum membro 

aposentado, contribuindo economicamente, com sua aposentadoria, para a renda familiar. 

Assim observa-se que o universo do camponês, gira em torno de uma necessidade 

básica e simples, a sua existência. Nem que para tal seja necessário, jornadas de trabalho 

mais longas e distantes de lar, a venda de sua força de trabalho e dos membros de sua 

família e em alguns casos o abandono, total ou parcial das atividades agrárias. 

As relações de trabalho 

Durante a pesquisa de campo, observa-se que os trabalhos desenvolvidos nas 

propriedades rurais eram norteados pelas famílias, pois todos confirmaram sua presença no 

processo produtivo. Entretanto percebe-se em alguns casos citados (19% dos entrevistados) 

apresentavam em suas propriedades o auxílio de trabalho extrafamiliar, os trabalhadores 

temporários. 

                                                 
7  Informação fornecida por pequeno proprietário rural durante entrevista, pesquisa de campo, 2000. 
8  Alegou ter como fonte de renda principal a lavoura e secundária a aposentadoria.  
9 Alegou ter a aposentadoria como fonte de renda principal e a lavoura como secundário. 

 
10 Informação fornecida por pequeno proprietário rural durante entrevista, pesquisa de campo, 2000. 
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Uma justificativa inicial para ocorrer uma demanda de trabalho, onde a própria 

família camponesa, não seja capaz de absorver toda a tarefa, está, como exemplo, no 

cultivo que praticam, nesse caso a subsistência. A SEI – Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia, (2000, p. 56), afirma: “a demanda da ocupação na lavoura 

que mais absorvem mão-de-obra são a cana e o feijão”; pois essas culturas apresentam os 

maiores picos de trabalho, onde algumas tarefas devem ser realizadas em um único instante 

ou processo, o que requer um número maior de trabalhadores além do disponível, 

rotineiramente, pelas famílias camponesas. 

Sendo assim, passa-se a investigar se aquelas famílias numerosas ou com uma área 

de terra muito pequena para seu próprio sustento, também são capazes de solicitar algum 

tipo de trabalho extrafamiliar. Portanto, Silva (1982, p. 144) diz que mesmo os proprietários 

de uma área de terra insuficiente para sua sobrevivência que em uma maior parte do tempo 

o camponês trabalha alugado, “[...] de outro lado, contratam assalariados temporários nos 

momentos de pico da demanda de mão-de-obra de suas unidades de produção”. 

Em áreas de terra muito pequenas ou nas famílias com um menor número de 

membros ativos, para realizar as tarefas, as quatro etapas distintas da lavoura: preparo da 

terra, plantio, tratos culturais, colheita, são as que demandam serviços. Perguntou-se então 

aos camponeses em que momento da produção utilizava desse trabalho extrafamiliar? Os 

38 entrevistados (19% do total), responderam que em algum momento usam trabalhadores 

temporários. Dentro desse universo, 95% são utilizados no preparo da terra; 60,5% no 

plantio; 18,5% no trato da colheita e 50% na colheita. Não só a lavoura requer auxílio extra 

para executar suas tarefas, algumas construções, dentro das pequenas propriedades, 

muitas vezes requer uma ajuda mútua, para se concretizar. 

O pagamento é feito diariamente. Apenas um entrevistado disse pagar 

semanalmente; e encontrou-se - declarados pelos entrevistados - 16,5% dos casos, com 

valor do dia de trabalho a R$ 5,00 (valor vigente em fevereiro de 2000, conforme a pesquisa 

de campo). Constatou-se outro fato sobre a exploração desigual do trabalho feminino e 

infantil, pois estes recebem, respectivamente, pelo seu trabalho diário, R$ 4,00 e R$ 3,00. 

Santos, J. (1984, p. 32); demonstra a importância do trabalho feminino de maneira 

igualitária, “Como um homem, mesmo igual”, entretanto a referência ao trabalho feminino foi 

dentro da própria unidade familiar. O mesmo em Gomes (1999, p. 98) que nos chama a 

atenção para a ocupação feminina na lavoura, no município de Feira de Santana. 

Perguntou-se então a um proprietário rural, que mantinha diaristas em suas terras, o 

porquê do pagamento diferenciado a mulheres e crianças: 
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Um homem trabalha duro a tarefada, a mulher e mais lenta e para 

mais ou faz trabalhos mais leves como o plantio, às vezes vai na 

enxada e as crianças menos ainda. Um homem é igual a duas 

mulheres, e um homem é igual a quatro crianças, por isso pagamos 

menos, também não reparamos muito no serviço deles. E muitas 

vezes os meninos estão com os pais e nós só pagamos aos pais, 

são eles que trazem para ajuda, quando são pequenos demais - 

entre 5 a 8 anos. (informação verbal)11

Uma dúvida maior surge quando se procura saber como era feito o pagamento pelo 

trabalho extrafamiliar de um camponês que já é assalariado, por não ter como sobreviver 

com aquilo que sua terra lhe dá? Encontrou-se a resposta no mutirão/adjutório. Quando 

39,5% afirmaram usar o mutirão para cumprir as tarefas em suas propriedades. 

Essas tarefas são as descritas nas quatro etapas principais da lavoura ou em 

construções. Assim informou um entrevistado sobre o mutirão, pode ser limpeza e colheita 

do feijão, construção de um cômodo, limpeza de um terreno para plantação, entre outras: 

A turma chega para o serviço, e todos pegam juntos na labuta. 

Quando é muito serviço chegam cedo e trabalham até o fim do dia, 

quando é pouco termina depois de meio-dia. Quando termina o 

serviço a cantoria acontece, já matei até porco numa farinhada12, é 

muito bom. (informação verbal)13

Dessa forma, Santos, J. (1984, p. 36) comenta sobre a prática do multirão, na 

questão da ajuda mútua: 

Todas as práticas de ajuda mútua descritas cobrem uma 

necessidade de força de trabalho que o camponês não pode suprir 

apenas com o trabalho familiar, e tão pouco com o assalariado, pois 

seus rendimentos monetários não permitem pagar trabalhadores 

continuamente. 

Devemos ressaltar que nem sempre acontece o mutirão, isso só ocorre quando o 

tempo para executar uma tarefa é pouco. Assim pronuncia-se Santos, J (1984, p. 36): 

Tais situações constituem, de modo geral, momentos críticos do 

processo do trabalho agrícola, nos quais se deve exercer 

                                                 
11 Informação fornecida por pequeno proprietário rural durante entrevista, pesquisa de campo, 2000. 
12  Farinhada: torrefação da mandioca, transformando em farinha. 
13 Idem 9. 
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rapidamente as tarefas, quando então a brevidade do prazo se 

compensa pelo emprego de maior número de braços. 

As festas e cantorias, como a troca de dia, foram às únicas formas de pagamento 

encontradas em nossa pesquisa para o auxílio mútuo. Pois o objetivo é que se faça um 

trabalho, reduzindo ao máximo os valores gastos nessa labuta. 

Ainda na pesquisa de campo encontraram-se pequenos proprietários que cediam 

suas terras para o trabalho de meeiros (6% dos entrevistados), recebendo metade de tudo 

aquilo produzido. Questionou-se o motivo que permitiam a meia em suas terras, todos 

responderam que era uma forma de garantir uma renda extra já que não podiam cultivar 

toda a área e sempre apareciam vizinhos dispostos a fazer parceria. Alguns destes 

entrevistados alegaram incapacidade física para trabalhar a terra e outros, falta de tempo, 

devido às atividades fora da propriedade. 

A forma de pagamento em produto é mais utilizada para os meeiros. Como os 

acordos são sempre verbais, cada parte escolhe o melhor destino para sua produção. O 

pagamento em dinheiro não foi citado. Pôde-se notar que alguns deles deixaram 

transparecer uma certa desconfiança, quando se trata de dinheiro, como relatou um 

entrevistado dizendo: 

Prefiro que a meia seja deixada, aqui fica melhor para negociar com 

qualquer um, além do mais dinheiro é coisa séria, podemos perder 

se a safra for vendida a qualquer um sem uma conversa de pé-de-

orelha com o comprador, muitas vezes o pessoal da meia quer se 

livrar logo do serviço, tem que ter muita confiança. (informação 

verbal)14

Ainda se algum desses trabalhadores, temporários, tinham carteira assinada ou 

algum vínculo de trabalho com o dono da terra e a resposta para todos os entrevistados foi 

negativa, a não ser os simples acordos verbais. Também nenhum desses residia na 

propriedade em que realizava as tarefas. Os trabalhadores moravam em suas próprias 

terras, confirmando a idéia de pequenos proprietários que vendem sua força de trabalho 

como acessório, em sua maior parte, temporários. Sobre esse assunto um entrevistado 

esclareceu: 

Ninguém tem carteira, acho que só de antigos empregos. Aqui eu 

chamo um ou outro e digo que tenho uma terra para plantar e quem 

quiser planta. Antes eu tinha um vizinho certo de todo ano, mas ele 

morreu há dois anos e os filhos trabalham na cidade. O trabalho é 
                                                 
14 Idem 11.  
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pago sempre na meia. Nenhum deles mora comigo, todos tem casas 

em suas terras. (informação verbal)15

Não se encontrou entre os entrevistados, nenhum caso de trabalhador permanente, 

nas propriedades pesquisadas. Acredita-se que esses ocorram entre os grandes 

proprietários ou aqueles que tenham a terra como um lugar de descanso ou de pequenas 

atividades voltadas para a indústria ou consumo de mercado, granjas, hortas, pequenas 

fábricas de derivados do leite, etc. Ainda salienta-se que o trabalhador permanente requer 

maiores recursos financeiros para mantê-los ativos nas propriedades, os quais não possuem 

os pequenos proprietários rurais, que demandam sua força de trabalho, principalmente da 

família. 

Passa-se então a analisar o comportamento das relações de trabalho, daqueles que 

trabalham fora de suas propriedades. Antes de qualquer coisa deve-se justificar aqui o baixo 

índice de trabalhadores rurais (11,5% dos entrevistados), que trabalham, também, fora de 

suas propriedades, estão relacionadas à aposentadoria, de um número significativo de 

camponeses e do trabalho não-agrícola, realizado fora da propriedade. 

Todos os entrevistados que declaram desenvolver atividades rurais fora de suas 

propriedades, trabalhando em terras de outros, como meeiros. Justificou essas atividades 

pelo fato de sua terra ser pequena e que possui muita gente para trabalhar nela. Deve-se 

esclarecer que o meeiro não é um assalariado nem um trabalhador alugado. Esse 

camponês trabalha a terra de outro, utilizando-se de sua força de trabalho pessoal e/ou 

familiar, recebendo uma parte da produção como pagamento pelas horas de trabalho 

dedicadas a aquela atividade na propriedade de outro. Esses trabalhadores não são 

empregados do dono da terra, pois não há nenhuma relação trabalhista. 

Oliveira (1991, p. 70), comenta sobre o trabalho agrícola em outras propriedades: 

“[...] a prática da parceria tem estado presente em todo o campo brasileiro, podendo 

inclusive ser considerada característica particular de relação de produção na transição do 

colonato para o trabalho assalariado [...]”. Será que quando não encontram mais disponível 

esta possibilidade – da parceria – vai buscar trabalho em atividades não-agrícolas, pois a 

parceria só é utilizada para o trabalho agrícola? 

Observa-se que os meeiros desenvolviam atividades de cultivo de subsistência, 

principalmente a mandioca, pois esta cultura não necessita de sua presença 

constantemente para tratos na lavoura. Como meeiros, eles possuem autonomia para 

estabelecer sua jornada de trabalho e a organização interna das ocupações de cada 

indivíduo. 

                                                 
15 Idem 11. 
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No que concerne ao arrendamento de terras, questiona-se alguns desses 

camponeses que afirmaram ser meeiros, o porquê deles não as arrendarem. Um dos 

entrevistados respondeu o seguinte: 

Na meia trabalhamos com o que tem, a enxada e o pessoal (filhos) o 

que se plantar e colher está garantido; se perder não devemos 

nada, assim Deus quis. Se aluga a terra o dono quer o dinheiro 

antes, nós não temos, e preciso vender a colheita, e se perder a 

safra e não podermos pagar como ficamos? Não é bom negócio. 

(informação verbal)16

Encontrou-se um outro pequeno proprietário rural que diz já ter feito uso do 

arrendamento de terras para pastos com algumas vacas que tinha, onde pagava 

mensalmente para manter 20 cabeças por quatro meses (não lembrava do valor pago) 

devido à seca na região. Outro caso, muito especial, foi detectado e confirmado no Distrito 

de Tiquaruçu, sobre a meia realizada por mulheres nas casa de farinha. 

Como seus cônjuges e filhos mais velhos estão envoltos com outras atividades, fora 

da unidade familiar, as mulheres e filhas - já comentadas - são extremamente importantes 

na produção, desenvolvem atividades na casa de farinha. Elas transformam a mandioca da 

propriedade de terceiros em farinha, através da meia, o que lhes rende um acréscimo à 

renda familiar. Na maior parte dos casos a casa de farinha é alugada. As mulheres só 

costumam alugar quando seus cônjuges estão em outras atividades. O aluguel é um 

negócio lucrativo para o dono da unidade fabril, desde que ela esteja alugada para alguém 

diferente dos membros de sua família. 

O arrendatário é aquele que aluga a terra e paga ao proprietário em dinheiro, 

trabalham com a família e recebem uma baixa remuneração pelo serviço. Na pesquisa de 

campo não se encontrou nenhum caso, nem de arrendatário de terras, nem de posseiro. 

Todos se intitulavam proprietário. 

Apesar da maioria dos entrevistados terem afirmado serem meeiros, entre os 

membros da família, encontram-se filhos diaristas, que desenvolvem suas atividades em 

propriedades vizinhas, recebendo por sua jornada diária de trabalho. Não se encontra chefe 

de família diaristas, uma vez que afirmaram ser meeiro. Os resultados financeiros obtidos 

pela parceria, mesmo de risco, parecem para eles ser mais nobre que a diária. A seguir um 

relato de um camponês sobre a diária, e seu repúdio por essa forma de trabalho: 

Quando o homem tá na diária na roça, já não tem mais nada, nem 

mesmo um filho que lhe dê uma comida e uma camisa, tem que 
                                                 
16 Idem 11. 
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trabalhar pra tê o seu, dentro do seu. Na meia ele ainda é homem 

valente, quer mais terra do que tem, na diária ele é cachorro. 

Trabalha por um bocado e faz o que seu senhor quer. (informação 

verbal)17

Santos, J. (1984, p. 41) explica claramente quem são os diaristas: “São camponeses, 

desenvolvendo uma atividade acessória para complementar o rendimento monetário 

familiar”. O autor também comenta sobre o preço das diárias, sendo essas baixas, 

obrigando os camponeses a deslocar-se para outras atividades, principalmente na cidade. 

As jornadas de trabalho na lavoura apresentam uma duração média de 8 a 9 horas – 

variável - conforme a estação do ano e a atividade que está se realizando. A colheita do 

feijão trata-se de uma etapa que, demanda mais horas de trabalho, pois este requer certo 

cuidado quanto a seu beneficiamento e armazenamento. 

Entretanto, na produção da farinha de mandioca, no Distrito de Maria Quitéria, 

encontrou-se algumas famílias, que trabalham em suas casas de farinha, entre 14 a 16 

horas, em virtude da demanda da produção e de fatores relacionados ao próprio processo 

de beneficiamento da mandioca, superando as horas normais de uma jornada de trabalho18. 

Percebe-se que não acontece um acúmulo de riqueza pelo trabalho das famílias 

camponesas, a não ser a própria reprodução da sua condição de vida, em todos os níveis. 

O que parece é que há uma troca entre o que se gasta e o que se arrecada, em ciclos lentos 

de produção, onde a reposição da renda gasta no consumo é feita tão logo se possa, no 

trabalho. 

Deve-se, antes de prosseguir com o assunto explicar: renda familiar, renda da terra e 

renda do emprego. A renda familiar é a soma de todos os valores recebidos mensalmente 

pela População Economicamente Ativa – PEA familiar. A renda da terra, aqui entendida 

como a renda que obtêm trabalhando na terra, são os valores líquidos, arrecadados com a 

comercialização dos produtos e serviços realizados nas atividades rurais dentro e fora das 

propriedades. As rendas do emprego são os valores recebidos com as atividades não-rurais 

fora das propriedades. 

Durante o trabalho questionou-se sobre a renda familiar, esclarecendo que esta 

renda representa os valores recebidos pelo grupo familiar ativo, dentro e fora da unidade de 

produção com tarefas apenas agrárias. Percebe-se que os resultados foram baixos em 

relação renda do emprego, pois como foi dito anteriormente, há famílias que desenvolvem 

                                                 
17 Idem 11. 
18 José Tavares dos SANTOS (1984, p. 61) e OLIVEIRA (1986, p. 64), também fazem referência a este 
parágrafo. 
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apenas trabalhos agrários. Aqui, na renda familiar, também estão inseridos os membros da 

família aposentados, que contribuem para manutenção do grupo, uma vez que se encontrou 

famílias mantidas com os rendimentos da aposentadoria. 

A renda que obtêm trabalhando na terra, foi a que gerou os rendimentos mais 

baixos, comprovando que o camponês não é capaz de se reproduzir, apenas com a sua 

propriedade. A essa condição está inserida o tamanho da propriedade e a forma de 

exploração. O resultado do valor da terra explica, os motivos pelos quais os camponeses 

sujeitam-se ao trabalho fora de sua unidade familiar, exercendo atividades agrárias ou não-

agrárias. 

A renda do emprego, dentro do conjunto da renda, foi a de maior destaque. Isso em 

virtude dos membros das famílias entrevistadas trabalharem fora de suas unidades 

familiares de produção em atividades, principalmente não-agrícolas e/ou pluriativas, o que 

justificou valores, que se mantém, relativamente constantes, para a reprodução familiar. 

Pode-se perceber que o crescimento do trabalho, não-agrícola, fora da unidade familiar, 

principalmente para os filhos em idade de trabalho, é considerável (27,20% dos filhos). 

Para este trabalho, a renda familiar, resultado das relações capitalista, em sua 

totalidade, expressa o comportamento financeiro do processo de (re)produção da família 

camponesa, subordinada ao capital. 

Unidade fabril – a casa de farinha 

Tentando expandir a renda familiar, como forma de (re)produção da família 

camponesa, algumas propriedades instalam pequenas unidades de produção artesanal de 

farinha de mandioca, a casa de farinha. Mesmo quando se trata de uma unidade fabril, que 

esteja equipada com peças e instrumentos artesanais e rústicos, requer um certo capital 

acumulado para que seja instalada. Daí uma justificativa para que nem todas as pequenas 

propriedades a possua. 

A mandioca (Manihot Utilissima) é a base fundamental em que se apóia a 

subsistência das pequenas propriedades rurais. Na grande maioria dos municípios do Brasil, 

Nordeste, e inclusive Feira de Santana, juntamente com seus subprodutos variados e com a 

peculiaridade estupenda e única de ser toda aproveitada - das folhas ao extremo das raízes 

- aí se incluindo os caules, cascas, resíduos sólidos (crueiras) e líquidos (manipueira), 

classifica-se entre as plantas sociais importantes na alimentação nacional, e basicamente na 

nordestina, pois a farinha de mandioca é considerada o pão dos pobres. Assim Andrade 

(1998, p. 264), faz uma referência sobre os tubérculos: 

Os tubérculos têm grande importância na alimentação dos povos 

que vivem nas regiões equatoriais em que o clima úmido não 
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favorece a cultura dos cereais, excetuando-se o arroz. (...), 

constituindo-se hoje o alimento básico das populações rurais desses 

países. Como cultura de subsistência, em países de economia 

colonial, a mandioca não recebeu grandes atenções dos agrônomos 

e biólogos, sendo cultivada ainda por processos primitivos e 

industrializada de forma rudimentar, a fim de se obter a farinha e o 

amido. São muitas as variedades de mandioca com ciclos 

vegetativos diversos, o que permite a ela se adaptar a tipos diversos 

de climas quentes, desde o superúmido da Amazônia e do Congo 

até os semi-áridos e subúmidos do Nordeste do Brasil e da Angola. 

Os agricultores do município de Feira de Santana estão caminhando para uma fase 

onde buscam conseguir regularmente um excedente de produção para comercialização. 

Considerando a área cultivada de suas propriedades, mesmo sendo a subsistência um dos 

importantes pontos no sentido da produção de farinha de mandioca. 

Provavelmente devido a grande influência indígena que perdura até hoje, tanto nos 

hábitos alimentares como no processo de fabricação rústica da farinha e de outros 

derivados como a goma (amido), a puba (mandioca em estado induzido de fermentação 

acelerada), o beiju ou biju (bolinho de massa de mandioca e/ou amido assado no forno) e a 

maniçoba (prato preparado na Bahia e Pará, com carnes e toucinho, onde se acrescenta 

após o cozimento folhas de mandioca previamente socadas, espremidas e cozidas durante 

24 horas). 

Desde a época colonial sofreu poucas modificações e menores ainda foram as 

aquisições de novas tecnologias. No processo rústico de produção artesanal indígena, as 

grandes inovações foram: a utilização do ferro (pregos, parafusos e chapas), introduzida 

pelos portugueses, na colonização brasileira; e a introdução de motores a combustão ou 

elétricos, onde antes era usado a força humana para a etapa da moagem da mandioca. 

Todavia, na maior parte das casas de farinha, do Brasil, Nordeste, Bahia e no município de 

Feira de Santana, tudo continua da forma como era utilizada no processo de colonização. 

Pesquisou-se 68 propriedades com casas de farinha, num total de 331 no município, 

e pode-se observar que a idade média das unidades fabris eram de 23 anos (variando entre 

1 a 60 anos de construção e uso). Em relação a construção teve-se a informação que 32, 

dos referidos proprietários, foram os responsáveis pela sua construção. 

Dentre os pesquisados a importância favorável da casa de farinha em sua situação 

sócio-econômica é de 75%, porém 25% alegaram que não há importância na atividade 

econômica desenvolvida na casa de farinha, pois a farinha ali produzida é muito barata. O 

desinteresse destes pela unidade fabril advêm do preço final do produto que teve valor 
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médio de R$ 11,50, por saco de 60kg (pesquisa de campo realizada em fevereiro/2000) e o 

tempo destinado para a transformação das raízes em farinha de mandioca não é inferior a 2 

dias de trabalho exaustivo. 

Entretanto há as casas de farinha totalmente mecanizadas, em uma minoria (não 

existem no município de Feira de Santana), devido a seu elevado custo de implantação e 

manutenção, financiadas pelo Governo ou ONG’s, onde o operário tem o trabalho apenas 

de regular a temperatura do forno, caso não seja elétrico. 

Mesmo sendo um produto de baixo valor comercial e muito consumido entre as 

comunidades pobres, a farinha de mandioca não tem um comércio tão intensificado como 

seria esperado, já que é um produto que está ao alcance financeiro das camadas menos 

favorecidas e encontrado em todas as feiras-livres de Norte a Sul do país. 

O processo de fabricação da farinha é muito primitivo. A própria estrutura física da 

casa de farinha mostra sua rusticidade e sua forma artesanal de produção. Em uma parcela 

significativa das casas de farinha a introdução dos motores a gasolina ou elétricos foi a 

grande inovação dos últimos trezentos anos, para a moagem das raízes da mandioca. 

As demais etapas permanecem dependentes da força braçal dos agricultores. Assim, 

Wilkinson (1986, p. 41), descreve o processo rústico de produção da seguinte forma: “No 

Nordeste a mandioca é processada em pequenas unidades fabris, as chamadas casas de 

farinha, os equipamentos são primitivos e, em sua maioria, fabricados à mão, no próprio 

meio rural”. 

O trabalho familiar, na casa de farinha, seja para a subsistência, seja para a venda 

da produção, é executado pelos membros da família. Sendo a casa de farinha própria ou 

alugada, José Tavares dos Santos (1984, p. 34) a ela se refere: 

Cada pessoa da família camponesa desempenha um trabalho útil e 

concreto, segundo o momento e a necessidade. Desse modo, 

estrutura-se no interior da família uma divisão técnica do trabalho, 

articulada pelo processo de cooperação, resultando numa jornada de 

trabalho combinada dos vários membros da família. 

Quando perguntado quem da família trabalhava na casa de farinha obteve-se a 

seguinte resposta: 70% dos membros da família; 25% apenas os filhos; 3% alegaram não 

utilizar sua casa de farinha e receber alugueis ou comissões pelo seu uso. Tais alugueis ou 

comissões variam, conforme os donos das casas de farinha, da seguinte forma: lℓ / ¼19, 

                                                 
19  Uma quarta (¼) são 20ℓ, que por sua vez possui um peso variável entre 11 a 13kg. 4 ¼ são 

aproximadamente 45kg, e um saco com 50kg contém 90ℓ; 700 a 900g corresponde a um litro, e 
este litro nada mais é que uma lata de óleo, com volume de 900mℓ, resultando em 10cm³.  
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11%; 2ℓ / ¼, 5.5%; 3ℓ / ¼, 77%; 4ℓ / ¼, 3,7%. A forma de arrendamento mais utilizada nas 

casas de farinha, particulares ou comunitárias foi a de 3ℓ / ¼. 

O aluguel pago pelo uso das instalações da casa de farinha garante uma renda extra 

ao proprietário, reduzindo muitas vezes sua saída para trabalhar em outras propriedades ou 

em atividades não-rurais. Isso não quer dizer que na propriedade onde existem casas de 

farinha as famílias não sejam pluriativas. Na verdade, o que se observa, é que há uma 

menor predisposição para o trabalho fora de sua unidade familiar. Quando isso acontece, 

muitas vezes é em um período de tempo menor ou com um menor número de membros da 

família envolvidos. 

Para o trabalho das crianças Lourival Santos (1996, p. 30), aponta o seguinte: “A 

presença significativa de crianças no total da mão-de-obra familiar decorre do fato de que, 

desde muito cedo ela é incorporada às atividades produtivas compatíveis com sua idade”. 

Ainda sobre as crianças, Oliveira (1991, p. 60) diz: “[...], as crianças são iniciadas como 

personagens da divisão social do trabalho no interior da unidade produtiva do camponês”. 

Outra referência sobre o trabalho infantil, na família camponesa, pode ser 

encontrado em José Tavares dos Santos (1984: p. 33), quando ele escreve: “Constata-se 

que o ciclo de existência das famílias encontra-se em fase de incorporação dos filhos nas 

atividades produtivas, [...]”. 

Para o trabalho da mulher, Lourival Santos (1996, p. 35 e 164) demonstra 

claramente a sua importância apresentado um quadro-resumo das atividades femininas, 

combinada e sua dupla jornada de trabalho, como demonstramos no quadro 1. Ele ainda 

complementa: 

A mulher atua, também, como força de trabalho na produção, no 

trabalho acessório para complementação da renda, nos trabalhos 

domésticos e no cultivo de subsistência, além da criação de 

pequenos animais no quintal ao redor da casa. 

Quadro 1 

SERTÃO SERGIPANO DO SÃO FRANCISCO 
ORGANIZAÇÃO INTERNA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO CAMPONESA 

 ESPAÇO-CASA ESPAÇO-CAMPO 
Consumo doméstico, alimentação 

para animais de pequeno 
porte 

adubos, agrotóxicos, água, 
rações 

Local casa Campo 
Unidade de consumo pai, mãe, filhos lavoura e animais 
Unidade de trabalho as mães e as filhas Pai, mãe, os filhos 

(predominado o trabalho 
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masculino) 
Atividade desenvolvida de 
forma predominante 

tarefas domésticas, tarefas 
artesanais, cuidados com os 
filhos pequenos, criação de 
animais de pequeno porte 

tarefas de: plantio, capina, 
colheita, criação de animais 
de pequeno porte 

FONTE: Lourival SANTOS (1996, p. 35). 

Assim José Tavares dos Santos (1984, p. 32) faz a seguinte referência ao trabalho 

feminino e sua importância na unidade familiar: 

Se a mulher participa das decisões, isso significa também que ela 

participa tanto das tarefas domésticas como das tarefas produtivas. 

Sua jornada de trabalho caracteriza-se pela junção dessas 

atividades. 

Ainda sobre o trabalho feminino em Feira de Santana e sua importância, Gomes 

(1999, p. 100), escreve: 

Pode-se evidenciar a fundamental importância da mão-de-obra 

familiar e particularmente a forte participação das mulheres. Das 85 

mulheres interrogadas, 82 participavam das atividades agrícolas, 

juntamente com seus filhos. 

Em relação ao comércio da farinha de mandioca Flamarion (1979, p. 130) explica o 

fato de uma forma bem clara: “O fluxo de comercialização é bastante simplificado, por ser 

um produto que não oferece grandes margens de lucro, diminuindo a intermediação”. E 

Andrade (1979, p. 178 – Geografia Econômica), diz: “A mandioca, sob a forma de farinha e 

goma, é largamente utilizada na alimentação da população rural do país”. Assim Aguiar 

(1982, p. 96) evidencia tal acontecimento da seguinte maneira: ”Os preços relativamente 

mais baixos dos amiláceos explicam o fato de que grande proporção dos valores calóricos 

em comunidades pobres deriva desses produtos”. 

Para a comercialização da produção de farinha, no município de Feira de Santana, 

os produtores utilizam como local de venda, direta ou indireta, as feiras-livres, a CEASA, 

pequenos supermercados e o comércio local mais próximo a suas propriedades. Tudo isso 

com o objetivo de baratear os custos com o transporte, uma vez que a farinha, como 

qualquer outro produto apresenta um preço pré-fixado. 

Como o preço da farinha é baixo, nos mercados, e as populações mais pobres a 

utilizam como sua principal fonte de alimentação, sabendo que o consumo de proteínas de 

origem animal é economicamente dificultado pela baixa renda das populações nordestina, o 

enriquecimento da farinha de mandioca, base de sua alimentação, impõe-se de modo 

imperativo. 
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É interessante mencionar que os indígenas já haviam resolvido o problema com suas 

observações do cotidiano: faziam um concentrado de caldo de mandioca muito rico em 

proteínas. Então Cereda (1994, p. 10), sobre o uso das proteínas da mandioca, comenta: ”A 

manipueira, mesmo potencialmente poluente e tóxica, é usada nos Estados do Norte país 

para elaborar um molho famoso: o tucupi” – (tempero e molho do suco da mandioca ralada, 

com pimenta, geralmente servido com peixe refogado). 

Considerações Finais 

Percebe-se a estruturação agrícola do município com base na agricultura familiar, 

aparecendo como atividade de maior relevância para Feira de Santana e sua microrregião 

geográfica. 

Neste bojo, a organização do espaço estudado, consolida a importância das relações 

de trabalho e produção, mantidas entre os pequenos proprietários rurais – produtores de 

farinha de mandioca – e a sociedade, onde são produzidos laços de trabalho. 

Os subtemas aqui analisados são exemplos, de uma parte da América Latina, 

voltada para as relações de trabalho, nas áreas de pequenas propriedades rurais. Como 

conseqüência, a produção de um tipo específico de alimento: a farinha de mandioca. 

As questões agrárias e rurais do município de Feira de Santana têm sido alvo de 

estudos, entretanto, estes se relacionam sempre com um conjunto maior de atividades 

relacionadas a agropecuária, agroindústria, etc. 

O que se tenta discutir aqui é a condição real do camponês, aquele pequeno 

proprietário rural, com área de terra inferior ao módulo rural da região, e que dentre estes, 

ainda aparecem proprietários com áreas menores que um hectare. 

Os pequenos proprietários rurais, desprovidos de acesso a crédito, limitam-se a 

executar atividades onde a força de trabalho familiar, seja absorvida, por inteiro ou em 

partes. 

À medida que há uma redução gradativa do tamanho da propriedade, o pequeno 

proprietário rural passa a executar atividades primárias e/ou secundárias de sobrevivência. 

O que se observa é uma ausência na forma simples de conseguir os ganhos vindos 

apenas do trabalho da terra. A complementação de renda é inevitável, pois como não 

podem sustentar-se daquilo que é produzido pela terra, lançam-se em outras atividades, 

rurais ou não rurais. 
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A unidade fabril – a casa de farinha – é um símbolo de opulência, devido os valores 

gastos para sua construção. Daí o fato de não se encontrar a casa de farinha em todas as 

propriedades que cultivam a mandioca. 

Aquele que a possui, pode garantir uma renda maior para a sua família, pois 

ordenadamente, organiza o trabalho familiar durante todo o ano, mantendo um valor fixo de 

arrecadação, com a produção de farinha de mandioca. 

Esse conjunto de acontecimentos resulta no empobrecimento do homem do campo. 

Entretanto, percebe-se que é da natureza humana buscar alternativas para enfrentar as 

dificuldades, nesse caso, a financeira. 

A saída – voluntária ou involuntária – está no trabalho fora da propriedade, ocupando 

a mão-de-obra do chefe da família e de sua prole, na esperança de se reproduzir e produzir 

o espaço em que vive. 

As condições do camponês feirense podem mudar, e junto com essa mudança, 

melhoria em sua qualidade de vida e satisfação pessoal, dele e de sua família. 
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