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RESUMO 
 
 
O Agreste Potiguar é o território do Rio Grande do Norte em que mais se produz 
mandioca. A formação desse território atrela-se à criação de gado e ao cultivo de algodão e 
de culturas de subsistência, dentre as quais a mandioca. No que diz respeito 
especificamente ao cultivo da mandioca, essa planta sempre foi sumamente importante 
para a subsistência dos agrestinos, sobretudo dos pobres. Até a década de 1980, a 
mandioca era cultivada em pequenas faixas de terra e era destinada à fabricação de farinha, 
a qual, juntamente com o feijão, era a base da alimentação dos trabalhadores agrestinos. 
Além disso, era bastante útil para a produção de ração para o gado. A partir dessa década, a 
atividade mandioqueira (cultivo da mandioca com a transformação dessa em farinha e em 
outros derivados) desencadeada no Agreste Potiguar começa a passar por um processo de 
modernização, sendo implementadas transformações técnicas e nas relações de trabalho, 
sob a lógica capitalista.  Dentro dessa lógica, o cultivo da mandioca passa a ser feito com o 
uso de máquinas e de adubos químicos; a transformação dela em farinha é atualmente 
realizada em casas e em indústrias de farinha, que vêm sendo, cada vez mais, marcadas por 
instrumentos técnicos movidos a eletricidade, diminuindo a necessidade de mão-de-obra; e 
a mandioca não é mais cultivada pelos produtores com o escopo primordial de garantir sua 
subsistência, mas sim com o de atender à demanda por matéria-prima das casas e das 
indústrias de farinha. Desse modo, afirma-se que o objetivo do trabalho é compreender a 
dinâmica da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar, considerando o uso pretérito e 
atual do território, a modernização dessa atividade e sua contribuição para o 
desenvolvimento do território em questão.  Para o alcance desse objetivo, adotamos como 
procedimentos metodológicos a realização de pesquisas bibliográficas, empíricas 
(entrevistas e conversas) e em dados secundários. Por fim, sabendo-se que o processo de 
modernização estudado segue a lógica capitalista, concluímos o trabalho afirmando que a 
modernização da atividade mandioqueira não vem contribuindo para o desenvolvimento 
territorial do Agreste Potiguar. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Agreste Potiguar. Atividade mandioqueira. Modernização. 
Desenvolvimento territorial. 
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RESUMEN 

 
 
El Agreste Potiguar es el territorio de Rio Grande do Norte en que más se produce yuca. La 
formación de ese territorio asociase a la ganadería y al cultivo de algodón y de cultivos de 
autoconsumo, de entre los cuales, la yuca. En lo concerniente,  específicamente al cultivo 
de la yuca, esa planta siempre ha sido sumamente importante para la subsistencia de los 
“agrestinos”, sobre todo, de los pobres. Hasta la década de 1980, la yuca era cultivada en 
pequeñas parcelas de tierra y era destinada a la fabricación de harina, que juntamente con 
el frijol, era la base de la alimentación de los trabajadores agrestinos. Además, era bastante 
útil para la producción de ración para el ganado. A partir de esa década, la actividad 
“mandioquera” (cultivo de la yuca con la transformación de ésta en harina y en otros 
derivados) desencadenada en el Agreste Potiguar empieza a pasar por un proceso de 
modernización, siendo implementadas transformaciones técnicas y en las relaciones de 
trabajo, bajo la lógica capitalista. Dentro de esa lógica, el cultivo de la yuca pasa a ser 
hecho con el uso de máquinas y de abonos químicos; la transformación en harina es 
actualmente realizada en manufacturas y en industrias de harina, que vienen siendo, cada 
vez más, marcadas por instrumentos técnicos movidos a electricidad, disminuyendo la 
necesidad de mano de obra; y la yuca no es más cultivada por los productores con el 
objetivo primordial de garantizar su subsistencia, pero sí con el de atender a la demanda 
por materia prima de las manufacturas y de las industrias de harina. De este modo, el 
objetivo del trabajo es comprender la dinámica de la actividad mandioquera en el Agreste 
Potiguar, considerando el uso pasado y actual del territorio, la modernización de esa 
actividad y su contribución al desarrollo del territorio en cuestión. Como procedimientos 
metodológicos, adoptamos la realización de investigaciones bibliográficas, empíricas 
(entrevistas y conversaciones) y el análisis de datos secundarios. Finalmente, sabiéndose 
que el proceso de modernización estudiado sigue la lógica capitalista, concluimos el 
trabajo afirmando que la modernización de la actividad mandioquera no viene 
contribuyendo al desarrollo territorial del Agreste Potiguar.  
 
PALABRAS-CLAVES: Agreste Potiguar. Actividad mandioquera. Modernización. 
Desarrollo territorial. 
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 13 Das farinhadas à produção para o mercado: 
 a dinâmica da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar 

Este trabalho apresenta análises sobre a dinâmica da atividade mandioqueira 

(cultivo da mandioca com a transformação dessa em farinha e em outros derivados) e o uso 

pretérito e atual do território do Agreste Potiguar. O entendimento que temos de território 

segue a concepção de Santos (1996), compreendendo o território como sinônimo de espaço 

habitado, construído, isto é, um produto das relações históricas dos homens entre si e com 

o meio circundante, sendo por meio dessas relações que os diversos agentes sociais1 

(hegemônicos ou não) usam o território de acordo com suas necessidades e seus anseios. 

Assim, esse uso não é homogêneo ou igualitário, mas sim heterogêneo, diverso, desigual, 

contraditório e combinado. 

Nessa perspectiva, compreendemos o Agreste Potiguar como um território, não 

como uma mera área fisiográfica de transição entre o litoral e o sertão e nem mesmo como 

uma região delimitada somente para fins administrativos. Isso porque a formação e a 

reprodução do Agreste Potiguar revelam relações de poder2 desencadeadas historicamente 

pelos diversos agentes sociais (trabalhadores, latifundiários, detentores dos meios de 

produção, representantes do poderio municipal, dentre outros) que vivem nesse espaço, o 

que faz dele um território. Neste trabalho, o uso pretérito e atual desse território é estudado 

com o foco da atenção na dinâmica da atividade mandioqueira. 

É importante frisarmos a qual Agreste Potiguar nos referimos no decorrer do 

trabalho. No início da realização do trabalho, recortamos para nossas análises uma área 

espacial composta por 22 municípios3, a qual é denominada pelo governo estadual de 

microrregião do Agreste Potiguar (figura 01), sendo marcada, no conjunto de todos os 

municípios, pelas maiores quantidades de mandioca produzida no Rio Grande do Norte. 

                                                        
1 Ancorados na concepção de Arendt (2008), utilizamos a denominação “agente” e não “ator” social. 
Conforme a citada filósofa, “ator” é uma denominação que foi usada ineditamente por Platão, referindo-se a 
uma mão invisível (um deus) que por trás dos personagens (homens) puxa os cordões e é responsável pelo 
andamento da história. Assim, essa noção não é pertinente para os estudos que têm como alicerce 
metodológico a concepção crítico-marxista, os quais podem adotar a de “agente social”, que explicita o fato 
de os homens serem os responsáveis pela história (Ibid.). Para o presente trabalho, devido a nossas opções 
teórico-metodológicas, é coerente o uso da denominação agente social. 
2 Segundo Foucault (2001), o poder não é um objeto que se possui, mas sim relações que atingem a realidade 
dos indivíduos. O poder não é possuído, mas sim exercido, fazendo-se presente nas microescalas. Desse 
modo, é inteiramente possível que a classe dos trabalhadores exerça o poder, até mesmo de maneira 
soberana. Além disso, Gomes (2002, p. 139) defende que o poder está estritamente ligado a um plano 
espacial, isto é, a um território: “[...] o poder, sua conquista, seu exercício e sua configuração estão sempre 
associados ou rebatidos sobre um plano espacial. Assim, pactos político-sociais constituem sempre, em 
qualquer nível que se considere, local, regional ou global, reestruturações no arranjo espacial daquela 
sociedade, e o conceito geográfico que incorpora essa reflexão é o conceito de território”. 
3 Riachuelo, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Pedro, São Paulo do Potengi, Senador Elói de Souza, Bom 
Jesus, Vera Cruz, Presidente Juscelino, Januário Cicco, Monte Alegre, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, 
Brejinho, Serrinha, Passagem, Várzea, Santo Antônio, Lagoa d’Anta, Passa e Fica, Nova Cruz e Jundiá. 
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Seguindo a matriz teórica adotada no trabalho, chamamos essa microrregião de território 

do Agreste Potiguar. Esse foi, portanto, o recorte empírico do trabalho estabelecido a 

priori, por meio da realização de pesquisas bibliográficas e em dados estatísticos. Esse 

recorte é mantido até meados do segundo capítulo. 
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Ao analisarmos a modernização4 da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar, 

processo que é iniciado na década de 19805, pudemos conhecer o circuito espacial de 

produção, transformação e comercialização da mandioca no Agreste, o que nos levou a 

estabelecer um novo recorte empírico para o trabalho, denominado por nós de “território 

mandioqueiro do Agreste Potiguar” (figura 02). Propomos que esse território seja 

constituído por quatorze municípios6, os quais também integram a microrregião do Agreste 

Potiguar. Esses municípios participam intensivamente daquele circuito espacial, sendo as 

localidades onde, efetivamente, a modernização da atividade mandioqueira vem se 

desencadeando com veemência através da implementação de mudanças nas técnicas, nas 

relações de trabalho e na organização do território. Desse modo, a partir de meados do 

segundo capítulo do trabalho, passamos a refletir sobre o “território mandioqueiro do 

Agreste Potiguar”, que se apresenta como o verdadeiro recorte empírico do presente 

estudo. 

 

 

 

 

                                                        
4 A palavra modernização é compreendida aqui como explicitadora de um processo de redefinição de 
atividades econômicas que não se dá da mesma maneira nos diferentes territórios (ANDRADE, 2002). Desse 
modo, pode-se até mesmo declarar que seria mais coerente nos referirmos a “modernizações” e não a 
“modernização”. Afirmamos isso de acordo com o ensinamento de Santos (1985, p. 32): “as modernizações 
criam novas atividades ao responder a novas necessidades. As novas atividades beneficiam-se com as novas 
possibilidades, porém a modernização local pode representar simplesmente a adaptação de atividades já 
existentes a um novo grau de modernismo. Sem dúvida, combinações diferentes são possíveis entre estas 
duas hipóteses. O fato de que a cada momento nem todos os lugares são capazes de receber todas as 
modernizações explica por que: 1) certos espaços não são objeto de todas as modernizações; 2) existem 
demoras, defasagens, no aparecimento desta ou daquela variável moderna ou modernizante; e isto ocorre em 
diferentes escalas”. Com o mesmo raciocínio, especificamente em relação às atividades da agricultura, 
Mesquita, Gusmão e Silva (1977, p. 04) dizem que o conceito de modernização tem como aspecto a ser 
ressaltado o da relatividade: “um aspecto que deve ser ressaltado, quanto ao conceito de modernização, é o de 
sua relatividade, já que ela pode ser representada, em diferentes contextos, por diferentes indicadores ligados 
a uma grande variedade de técnicas e de procedimentos adotados nas atividades agrárias”. 
5 Na década de 1980, tem início a implementação de mudanças nas técnicas utilizadas nas casas de farinha do 
Agreste Potiguar. Essas mudanças ocasionam transformações nas relações de trabalho desencadeadas na 
fabricação da farinha. Até a década de 1980, os instrumentos técnicos presentes nas casas de farinha eram 
movidos a força humana e as relações que marcavam o processo de fabricação da farinha eram calcadas na 
amizade, no compadrio, na ajuda mútua entre famílias. Hoje, as casas de farinha estão cada vez mais 
equipadas com instrumentos técnicos movidos a eletricidade, sendo transformadas, por vezes, em indústrias 
de farinha, sendo que as relações de trabalho nesses estabelecimentos comerciais são alicerçadas na 
produtividade e no assalariamento.  
6 Vera Cruz, Brejinho, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Boa Saúde, Lagoa d’Anta, Serra Caiada, Serrinha, 
Nova Cruz, Santo Antônio, Bom Jesus, Elói de Souza, Monte Alegre e Passa e Fica 
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É válido destacar que as análises que fazemos sobre o circuito espacial de 

produção, transformação e comercialização da mandioca nos levam à consideração de que 

o “território mandioqueiro do Agreste Potiguar” pode ser chamado também de “território 

mandioqueiro do Rio Grande do Norte”, isso devido ao destaque que esse possui no 

desencadear do circuito espacial supracitado no âmbito desse estado7. Além disso, 

podemos dizer que o referido recorte empírico é também um importante território 

mandioqueiro no contexto do Nordeste brasileiro8. 

Feito esse imprescindível esclarecimento sobre o recorte empírico do trabalho, 

frisamos que o Agreste Potiguar tem sua formação atrelada à criação de gado leiteiro, ao 

cultivo de algodão e de culturas de subsistência, dentre as quais a da mandioca (MELO, 

1980). Todo o processo de constituição desse espaço foi ancorado nessas atividades 

econômicas, de modo que podemos declarar que os agrestinos sobreviveram e expuseram 

suas necessidades e seus anseios por meio da prática dessas atividades. 

No que diz respeito, especificamente, ao cultivo da mandioca, essa planta foi, até o 

inicio da modernização da atividade mandioqueira, sumamente importante para a 

subsistência dos agrestinos, sobretudo dos pobres9. A mandioca era cultivada em pequenas 

faixas de terra e era destinada à fabricação de farinha, a qual, juntamente com o feijão, era 

a base da alimentação dos trabalhadores agrestinos. Além disso, também era bastante útil 

para a produção de ração para o gado leiteiro. Dessa maneira, podemos dizer que a 

mandioca teve grandiosa importância social no processo de formação do Agreste Potiguar, 

exercendo a função primordial de cultura de subsistência. 

                                                        
7 A farinha produzida no território mandioqueiro do Agreste Potiguar é distribuída para mercados de todas as 
regiões do Rio Grande do Norte (leste, agreste, central e oeste), abastecendo, assim, armazéns, feiras e 
comércios de vários municípios do estado, como Natal, Santa Cruz, Caicó e Mossoró. Por isso, nos 
arriscamos a dizer que esse espaço recortado na pesquisa pode também ser denominado de território 
mandioqueiro do Rio Grande do Norte.  
8 Dados coletados na pesquisa empírica indicam que a mandioca e a farinha produzidas no território 
mandioqueiro do Agreste Potiguar abastecem também mercados no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco e na 
Bahia. 
9 Tomando como alicerce as concepções de Santos (1978), dizemos que a pobreza não é apenas uma 
categoria econômica, referente somente ao acesso ou não a bens materiais. A pobreza é também uma 
categoria política, apresentando-se, acima de tudo, como um grave problema social que marca a expansão do 
sistema capitalista. Outrossim, temos a consciência de que há diferentes tipos de pobreza, tanto ao nível 
internacional quanto ao nacional. Desse modo, não podemos buscar uma definição matemática e/ou estática 
para uma questão tão dinâmica e tão complexa quanto é a pobreza. Esta deve ser compreendida por meio de 
análises acuradas da realidade social vivenciada em cada escala geográfica (Ibid.). No que se refere ao 
conceito “pobre”, podemos dizer, também alicerçados no pensamento miltoniano, que ser pobre é não ter 
acesso a todos os bens e direitos necessários ao bem-estar social, mas ter, ao mesmo tempo, a possibilidade 
de usar o território de uma maneira não hegemônica, procurando, assim, novos caminhos que sejam 
diferentes do atual, calcados na coletividade e não na perversidade capitalista. O uso não hegemônico do 
território nos explicita, cada vez mais, o fato de o espaço ser banal. 
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A partir da década de 1980, a atividade mandioqueira desenvolvida nesse território 

começa a passar por um processo de modernização, sendo implementadas transformações 

nas técnicas utilizadas e nas relações de trabalho, sob a perspectiva da lógica capitalista. 

Dentro dessa lógica, o cultivo da mandioca passa a ser feito com o uso de tratores e de 

adubos químicos, sendo que, atualmente, a transformação desse tubérculo em farinha é 

realizada em casas e em indústrias de farinha, as quais vêm sendo marcadas, de modo 

intenso, por instrumentos técnicos movidos a eletricidade, tornando as relações de trabalho 

regidas, cada vez mais, pela lógica capitalista de produtividade e de exploração do 

trabalho. Além disso, a mandioca não é mais cultivada pelos produtores com o objetivo 

primordial de garantir suas subsistências alimentares, mas sim visando atender a demanda 

por matéria-prima das casas e das indústrias de farinha, que, por sua vez, atendem as 

demandas de mercados norte-rio-grandenses, pernambucanos, paraibanos e cearenses no 

tocante à mercadoria “farinha”. 

Ressaltamos que esse processo de modernização da atividade mandioqueira marca a 

realidade de todos os espaços em que se cultiva mandioca no Rio Grande do Norte, não se 

restringindo apenas ao Agreste Potiguar. Contudo, no contexto norte-rio-grandense, é 

nesse território que tal processo ocorre de maneira mais intensa. As maiores e mais 

equipadas indústrias de farinha e as casas de farinha que vêm se modernizando mais 

rapidamente no âmbito do estado do Rio Grande do Norte estão localizadas nos municípios 

de Vera Cruz e Brejinho, o que nos faz declarar que a modernização dessa atividade tenha 

suas maiores densidades, no tocante à produção da farinha, estabelecidas nesses 

municípios. 

Nessa perspectiva, tendo em vista a importância da mandioca no processo de 

formação do Agreste Potiguar, o destaque que esse espaço possui no contexto da produção 

mandioqueira do Rio Grande do Norte e as mudanças evidentes expressadas em tal 

atividade desencadeada no espaço em questão, justificamos o fato de o recorte empírico da 

pesquisa ser o território do Agreste Potiguar, especificamente o território mandioqueiro do 

Agreste Potiguar (ver figura 02 na p. 17), formado pelos municípios que de fato participam 

do circuito espacial de produção, transformação e comercialização da mandioca. 

Diante dessas considerações, destacamos que a problemática do presente estudo é 

expressa nas seguintes questões: como vem ocorrendo o uso do território do Agreste 

Potiguar, considerando-se a dinâmica da atividade mandioqueira? Que mudanças técnicas 

e nas relações de trabalho vêm sendo implementadas, desde a década de 1980, a partir do 
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processo de modernização da atividade mandioqueira desencadeada nesse território? Em 

que medida essa modernização vem contribuindo para o desenvolvimento desse território? 

Todas as reflexões tecidas no trabalho estão alicerçadas nesses questionamentos. 

Nesse contexto, o principal objetivo do trabalho é compreender a dinâmica da 

atividade mandioqueira no Agreste Potiguar, considerando o uso pretérito e atual do 

território, a modernização dessa atividade e sua contribuição para o desenvolvimento do 

território em questão. Os objetivos específicos são: apreender a participação da atividade 

mandioqueira no processo de formação do território do Agreste Potiguar; analisar as 

mudanças técnicas e nas relações de trabalho que vêm sendo implementadas, desde a 

década de 1980, a partir do processo de modernização da atividade mandioqueira no 

Agreste Potiguar; compreender a participação dessa atividade no uso atual do território do 

Agreste Potiguar; e analisar a contribuição da modernização da atividade mandioqueira 

para o desenvolvimento territorial do Agreste Potiguar. 

Para atingir tais objetivos, destacamos que as reflexões tecidas seguem a 

perspectiva do método dialético, possuindo a criticidade como a característica fundamental 

das abordagens realizadas. Assim, considera-se que o conhecimento se revela na prática, 

isto é, que os homens demonstram a verdade, a realidade e o poder em suas ações (MARX; 

ENGELS, 1999). 

Adotamos esse método porque acreditamos que a sociedade é um organismo 

constantemente submetido a processos de transformação (MARX, 1998): tudo muda, tudo 

sempre está em movimento. Todo movimento é causado. Assim, pode-se afirmar que os 

homens escrevem sua própria história (Id., 2003b). Todavia, a história humana não é 

escrita à própria vontade, sendo influenciada pelas condições materiais (espaciais) já 

existentes, as quais devem ser entendidas como produtos da prática social dos homens 

(MANDEL, 1978). 

Do mesmo modo, compreendemos que a sobrevivência humana tem como condição 

o ato de produzir. É por meio da produção (dos meios de subsistência, dos instrumentos de 

trabalho etc.) que os homens se reproduzem e, assim, usam seus territórios. O ato de 

produzir não deve ser compreendido apenas pela produção material (econômica), pois 

também é perpassado pelas relações sociais desencadeadas pelos homens na produção de 

sua vida material (Ibid.). 

Seguimos no desencadear do estudo a perspectiva qualitativa. Consideramos a 

realidade humana como uma questão extremamente complexa, o que nos levou a trabalhar 
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com observações das práticas sociais, bem como a ouvir o que algumas pessoas do Agreste 

Potiguar têm a dizer sobre o objeto do estudo. 

Nesse ínterim, a metodologia para a realização do trabalho foi permeada por 

pesquisa bibliográfica, por pesquisa empírica e em dados secundários. A primeira consistiu 

na busca de referenciais contidos em livros, em textos de periódicos, em monografias, em 

dissertações e em teses que propiciassem discussões pertinentes aos temas que permeiam a 

problemática do estudo. Essa busca foi feita de maneira presencial na biblioteca setorial do 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) e na Biblioteca Central Zila 

Mamede, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Além disso, vale 

ressaltar que também consultamos sítios na Internet de bibliotecas de universidades 

brasileiras, como a da Universidade de São Paulo (USP), a da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), a da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), dentre outras, 

além de sítios de periódicos, como o da Revista Brasileira de Geografia (RBG) e o da base 

de teses e de dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino 

Superior (CAPES), a qual nos deu uma ideia do que vinha sendo produzido na pós-

graduação brasileira acerca dos conceitos e dos temas que compõem o objeto do estudo. 

Já a pesquisa empírica consistiu na realização de entrevistas estruturadas10 com 

produtores de mandioca e proprietários de casas ou de indústrias de farinha do Agreste 

Potiguar, assim como na realização de conversas semiestruturadas11 com trabalhadores 

desses estabelecimentos. Na realização dessas entrevistas e conversas preservamos a 

identidade dos interlocutores, o que lhes deixou mais à vontade para nos fornecerem 

informações importantes sobre o desencadear da modernização da atividade mandioqueira 

no Agreste Potiguar. Assim sendo, citamos esses interlocutores pelas funções que cada um 

exercia na atividade em tela durante o período de realização da pesquisa (2008 e 2009), a 

saber: “produtor de mandioca”, “proprietário de casa ou indústria de farinha”, “trabalhador 

de casa ou indústria de farinha”, “comprador de mandioca” etc. 

A pesquisa empírica foi estruturada em dois momentos. No primeiro, ocorrido na 

primeira metade do ano de 2008, conversamos com pessoas que vivenciam há tempos a 

atividade mandioqueira no território do Agreste Potiguar, objetivando saber como ocorria a 

atividade mandioqueira no Agreste Potiguar até a década de 1980, quando essa atividade 
                                                        
10 As entrevistas foram estruturadas para melhor sistematização das perguntas. Todavia, isso não impediu 
que, no momento de uma entrevista, surgissem novas perguntas à medida que as informações eram 
explicitadas. 
11 As conversas foram semiestruturadas devido a termos definido algumas perguntas que provocassem outras 
nos momentos das conversas, permitindo a obtenção de informações completas. 
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começou a ser modernizada (ver apêndice A). Nesse primeiro momento, conversamos com 

13 pessoas – produtores de mandioca, proprietários de casas de farinha, intermediários, 

sindicalistas e técnicos do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande 

do Norte (EMATER-RN) – que já haviam atuado ou que ainda atuavam no desencadear da 

atividade mandioqueira no Agreste Potiguar. 

No segundo momento, ocorrido entre a segunda metade do ano de 2008 e todo o 

ano de 2009, entrevistamos: 45 produtores de mandioca do Agreste (ver apêndice B), com 

os objetivos de conhecer as mudanças que vêm sendo implementadas no cultivo da 

mandioca no período atual, apreender o circuito espacial de produção e comercialização da 

mandioca e observar as situações de trabalho e de vida em que esses agentes se 

encontravam; 23 proprietários de casas ou de indústrias de farinha (ver apêndice C), com 

os objetivos de apreender as mudanças técnicas e nas relações de trabalho que vêm sendo 

implementadas no contexto de modernização da atividade mandioqueira no referido 

território e conhecer o circuito espacial de transformação da mandioca e de 

comercialização da farinha; e 15 trabalhadores de casas ou de indústrias de farinha12 (ver 

apêndice D), visando conhecer a situação de trabalho e de vida em que esses se 

encontravam. 

Portanto, fizeram parte da pesquisa empírica do trabalho 96 agentes sociais13 que já 

haviam vivenciado ou participavam da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar no 

período de realização da referida pesquisa. Asseveramos que as informações dadas por 

esses agentes foram sumamente importantes para termos a possibilidade de desenvolver 

uma análise crítica sobre a modernização da atividade mandioqueira no território citado. 

Além da realização de pesquisa bibliográfica e empírica, também consultamos 

dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) e da 

                                                        
12 Destaca-se que o número de trabalhadores de casas ou de indústrias de farinha que participaram da 
pesquisa empírica foi menor do que o de produtores de mandioca e proprietários daqueles estabelecimentos. 
Isso ocorreu devido aos primeiros agentes terem demonstrado muito receio e até medo de conversarem 
conosco, sendo que, por várias vezes, seus patrões só autorizaram essas conversas com o consentimento de 
que eles também estivessem presentes nos momentos dos diálogos, para, assim, terem a possibilidade de 
“fiscalizarem” o que seria dito por seus empregados. 
13 Seguindo a postura qualitativa adotada no trabalho, não definimos um número exato de agentes sociais que 
participariam da pesquisa empírica. Fomos entrevistando e conversando com agrestinos, em todos os 
municípios integrantes do território do Agreste Potiguar, até o momento em que suas respostas começaram a 
se repetir, fato que explicitou que já conhecíamos a realidade da referida atividade no citado território, 
possibilitando-nos, então, uma análise crítica dessa realidade. Ao adotarmos uma postura qualitativa, 
privilegiamos a compreensão do real e não o desenvolvimento de análises quantitativas e/ou a 
supervalorização de números. O importante para nós é a dinâmica social. 
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EMATER-RN, visando conhecermos, para assim analisarmos, os dados sobre a produção 

de mandioca no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Norte e nos municípios agrestinos. 

É relevante ressaltar que as discussões presentes no trabalho estão norteadas por 

três conceitos: território, modernização da agricultura e desenvolvimento. O território é 

considerado como a dimensão do espaço marcada pela ideia de domínio, de apropriação 

(SANTOS, 1996). Essa dimensão liga-se à categoria poder, que pode ser exercida tanto 

pelo Estado e pelas grandes empresas quanto pela sociedade civil. O território não deve ser 

entendido apenas como um limite político-administrativo, mas também como um espaço 

que é usado pela sociedade, pelo poder público e pelas empresas. Tem, pois, importância 

na formação social dos povos. Em suma, dizemos que o território é síntese histórica de 

investimentos sociais e condição da práxis criadora. Seu uso faz com que ele não seja 

apenas condição de ação tática e estratégica, mas também uma dimensão da experiência 

humana. 

A modernização da agricultura é entendida como o processo de mudanças nas bases 

técnicas14 da agricultura, que ocasiona também mudanças nas relações de produção e no 

uso do território. Esse processo não vem se expressando homogeneamente nos diversos 

territórios (LOCATEL, 2004), mas sendo implementado de acordo com os fundamentos do 

capitalismo, ocorrendo, assim, de maneira seletiva, excludente e parcial. 

Já o desenvolvimento é compreendido como um processo muito mais abrangente 

do que o crescimento econômico, envolvendo não só o crescimento da renda, mas também 

sua melhor distribuição, com a significativa melhoria das condições de vida da população 

em sua totalidade. Desse modo, o desenvolvimento não deve ser compreendido apenas 

como satisfação econômica. Esse processo visa possibilitar a satisfação das necessidades 

humanas coletivas, incluindo outras instâncias além da econômica, como a cultural, a 

política e a ambiental. 

                                                        
14 A técnica é aqui compreendida segundo o pensamento de Ortega y Gasset (1963), de que essa é a reforma 
da natureza pelo homem, tendo em vista a satisfação de suas necessidades. A técnica é o contrário da 
adaptação do sujeito ao meio. A maior necessidade do homem é estar no mundo, ou seja, é viver. Para isso, o 
homem desenvolve técnicas. Por meio destas, uma determinada tarefa humana pode ser executada com 
menor esforço e com maior eficiência. Entretanto, toda técnica pressupõe um uso. Na sociedade capitalista, 
as técnicas vêm sendo usadas de maneira perversa, ou seja, os diferentes agentes sociais vêm colocando em 
tela, por meio desse uso, suas diferentes necessidades e seus anseios, buscando meramente o bem-estar 
individual e não o coletivo. Além disso, ao viver intensivamente com fé na técnica, o homem capitalista 
acaba esvaziando sua vida, alicerçando-se apenas no ter, no possuir e não no ser, no coexistir. Ao sobreviver 
como um técnico, o homem perde a possibilidade de dar conteúdo à vida. Em suma, faz-se mister que a 
técnica libertadora seja libertada, ou seja, que novo(s) uso(s) seja(m) dado(s) ao fenômeno técnico, tendo-se 
como pilar fundamental o bem-estar social coletivo (SANTOS, 2008d). 
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Após esses esclarecimentos, vale afirmar que o trabalho segue estruturado em três 

capítulos: no primeiro, intitulado “A atividade mandioqueira e a formação territorial do 

Agreste Potiguar”, busca-se apreender a participação da atividade mandioqueira no 

processo de formação territorial do Agreste Potiguar; no segundo, intitulado “A 

modernização da atividade mandioqueira e o uso atual do território do Agreste Potiguar”, 

temos os objetivos de analisar as mudanças técnicas e nas relações de trabalho que vêm 

sendo implementadas, desde a década de 1980, a partir do processo de modernização da 

atividade mandioqueira no Agreste Potiguar e compreender a participação dessa atividade 

no uso atual de tal território; e no terceiro, intitulado “A modernização da atividade 

mandioqueira e o desenvolvimento do Agreste Potiguar”, analisamos a contribuição da 

modernização da atividade mandioqueira para o desenvolvimento territorial do Agreste 

Potiguar. Por fim, concluímos o trabalho explicitando as considerações a que chegamos 

diante das análises realizadas no decorrer do estudo. 
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2 A ATIVIDADE MANDIOQUEIRA E A FORMAÇÃO 
TERRITORIAL DO AGRESTE POTIGUAR 

 
 
 
 

“A farinha é fundamental. A mandioca é fundamental. 
Antigamente, se uma mesa não tivesse farinha, pra muita gente 

não tinha nada. Hoje tem o arroz. Mas naquele tempo não tinha 
arroz, tinha farinha. Ave Maria! A farinha e o feijão era a maior 

base da alimentação, principalmente da classe pobre”. 
 

Produtor de mandioca do Agreste Potiguar 
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Nosso objetivo, neste capítulo, é apreender a participação da atividade 

mandioqueira no processo de formação territorial do Agreste Potiguar. Para atingir tal 

objetivo, teceremos reflexões sobre o conceito de território, explicitando as concepções 

teóricas que ancoram nossa abordagem, e sobre a atividade mandioqueira, colocando em 

tela a participação desta para a formação do Agreste Potiguar. Podemos, neste momento, 

afirmar que essa atividade foi sumamente importante para a sobrevivência dos agrestinos 

nesse processo de formação territorial, exercendo primordialmente a função de cultura de 

subsistência. Essa abordagem inicial é explicitada por meio das palavras de um produtor de 

mandioca do Agreste, destacadas no título do presente capítulo. 

 
 
2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE TERRITÓRIO 
 
 

O entendimento que temos acerca do conceito de território fundamenta-se na 

proposta formulada por Santos (1996), que considera o território como sinônimo de espaço 

habitado, e o espaço como uma instância da sociedade (Id., 1999). Desse modo, assim 

como a natureza, em si mesma, é apenas a forma de seu ser-outro (o homem), sendo 

privada de sentido e, por isso, devendo ser superada (MARX, 1978), o território, por si 

próprio, não é interessante para as análises geográficas, mas sim o uso que se faz dele. 

Santos (1996) defende que, ao atentar-se para o uso do território, podem-se desvendar os 

diferentes interesses dos diversos agentes sociais que, relacionando-se entre si, atuam na 

formação (uso pretérito) e na reprodução (uso atual) dos territórios. 

Assim, o território é tido como social, isto é, ele guarda em si as marcas do trabalho 

humano, das relações de poder dos homens entre si e com o meio circundante. Além disso, 

o uso do território também revela as ações estatais que são postas em tela em diferentes 

contextos, privilegiando, geralmente, os interesses das classes hegemônicas. 

Neste trabalho, adotamos as discussões sobre o território na perspectiva do uso 

deste, devido a elas darem conta, de maneira eficaz, dos elementos da realidade com a qual 

trabalhamos: o Agreste Potiguar. Lendo as concepções de Milton Santos acerca do 

conceito de território, conseguimos “enxergar” explicitamente elementos que marcam a 

realidade do Agreste, o que nos faz optar por essas concepções na fundamentação de nossa 

abordagem. 

Destarte, uma questão que surge inicialmente é que o território, na atualidade, não 

pode mais ser analisado meramente sob a lógica da individualidade dos lugares. Nos dias 
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de hoje, a realidade aponta para a lógica da interdependência universal dos territórios. 

Nesse cenário, há um instrumento que possibilita o contato de diversos territórios ou de 

diversas partes de um território: a informação. Além desse instrumento, o uso do território, 

no momento atual, de acordo com Santos (2003, 1997b, 1996), é marcado, cada vez mais, 

pela relevância do papel da técnica e da ciência, a ponto de o referido autor caracterizar o 

meio como sendo, na contemporaneidade, técnico-científico-informacional. 

No contexto da globalização, o conceito de território tem sua importância ampliada 

(Id., 2007b), devido ao fato de o uso do território ser imprescindível para que os escopos 

dominantes sejam evidenciados significativamente. Hoje, os territórios são usados por 

diferentes agentes dominantes da globalização (detentores dos meios de produção, agentes 

do capital especulativo, agentes do poderio estatal etc.), os quais revelam, por meio desses 

usos, distintas lucratividades e potencialidades para a competitividade deles entre si e para 

a hegemonização de outros agentes sociais (trabalhadores, pequenos proprietários, 

pequenos comerciantes etc.). 

Nesse ínterim, o território vem sendo usado de maneira que há o privilégio das 

forças hegemônicas do sistema capitalista, as quais se ancoram nos aumentos intensos de 

rendimento, produtividade e lucratividade. Isso vem ocorrendo porque o Estado atua, 

muitas vezes, como testemunha dos interesses dos agentes dominantes no processo de uso 

do território (Ibid.). Com isso, o território, sob o jogo de interesses individualistas e 

conflitantes desses agentes, acaba sendo usado de acordo com a lógica da reprodução do 

capital, que é calcada nas desigualdades, nas contradições e nas combinações, o que faz 

com que ele seja fragmentado. 

Diante disso, o Estado, de acordo com Santos (1997b), como instituição 

representante da coletividade social vem sendo enfraquecido pelas forças do mercado, em 

um processo que distancia técnica e política. Assim, as grandes contradições de nosso 

tempo passam pelo uso do território. Este, na democracia do mercado, é usado para 

estabelecer regras, normas e verticalidades egoístas (voltadas, geralmente, para interesses 

de minorias e externos ao contexto local), que buscam enfraquecer – para, assim, dominar 

– as horizontalidades15 (aqui representativas dos interesses da maioria e do contexto local) 

e seus agentes. Santos (1996) afirma que o território é a arena em que há o conflito e a 
                                                        
15 De acordo com Santos (2008a, p. 286), “as verticalidades são vetores de uma racionalidade superior e do 
discurso pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado. As 
horizontalidades são tanto o lugar da finalidade imposta de fora, de longe e de cima, quanto o da 
contrafinalidade, localmente gerada. Elas são o teatro de um cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente 
conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da descoberta, da complacência e da revolta”. 
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oposição entre as forças do mercado e os agentes da sociedade civil. Na mesma 

perspectiva, Lefebvre (2000) destaca que a organização do espaço reflete o conflito de 

classes. Ou seja, na (re)produção do espaço as classes sociais se revelam e expressam seus 

anseios. 

Fazendo um esforço para uma definição, dizemos, alicerçados no pensamento de 

Santos (1996), que o território é a dimensão do espaço marcada pela ideia de domínio, de 

apropriação. Essa dimensão liga-se à categoria poder, que pode ser exercida tanto pelo 

Estado e pelas grandes empresas quanto pela sociedade civil. O território não deve ser 

entendido apenas como um limite político-administrativo, mas também como um espaço 

usado pela sociedade, pelo poder público e pelas empresas. Tem, pois, importância na 

formação social dos povos. 

Essas considerações nos levam a discordar daqueles que, como Brito (2005), 

declaram que a proposta de considerar o território a partir de seu uso não contempla as 

relações de poder. Essa afirmação nos parece estranha e equivocada, pois, quando 

concordamos que o território é sinônimo de espaço habitado, estamos entendendo-o como 

produto das relações históricas dos homens entre si e com o meio circundante. Essas 

relações são permeadas por interesses, necessidades e ações de diferentes agentes sociais. 

Desse modo, são relações de poder, explicitadas nos diferentes usos do território. 

No contexto da globalização, o território vem sendo usado tendo como principal 

pilar “as necessidades do mercado”. Em outras palavras, diz-se que “o capital é a força 

econômica da sociedade [...]. Constitui necessariamente o ponto de partida e o ponto de 

chegada [...]” (MARX, 2003a, p. 257). Isso faz com que as diferentes e desiguais 

realidades territoriais sejam marcadas intensivamente também por desigualdades, de ordem 

social, econômica e política, uma vez que o capital se fundamenta nas seletividades, nas 

exclusões e nas contradições. Desse modo, Santos e Silveira (2001) frisam que há 

territórios da densidade e territórios da rarefação, da fluidez e da viscosidade, da rapidez e 

da lentidão, da luminosidade e da opacidade, assim como os territórios que mandam e os 

que obedecem. Essas adjetivações atribuídas aos territórios não devem ser entendidas sob 

uma perspectiva estática ou homogênea, mas, sim, sob uma perspectiva complexa. Isso 

porque, nos territórios luminosos, pode existir opacidade, assim como nos territórios 

densos podem existir rarefação, e vice-versa. 

Nesse sentido, Santos e Silveira (Ibid.), refletindo sobre o território brasileiro, 

afirmam que ele é marcado por zonas de densidade e por zonas de rarefação. Há partes do 
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território que são perpassadas intensivamente por densidade de coisas, de objetos, de 

homens; por movimento de coisas, de homens, de informações e de dinheiro, assim como 

de ações. Em contrapartida, há também outras partes do território nacional em que essas 

densidades, até o momento atual, não foram implementadas de maneira intensiva, 

podendo, dessa maneira, ser chamadas de zonas de rarefação. 

Há territórios que se distinguem de outros devido a possibilidades abertas à fluidez. 

Essa fluidez se dá por meio da instalação de equipamentos (fixos) que proporcionam 

circulação de homens, de produtos, de mercadorias, de dinheiro, de informações, de ordens 

etc. (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Os territórios marcados por um vasto número de vias de boa qualidade, de veículos 

privados (modernos e velozes), de transportes públicos (frequentes) podem ser 

denominados de territórios da rapidez. Do ponto de vista social, esses territórios são 

aqueles em que a vida de relações é maior, decorrente de atividades econômicas e de 

respostas às necessidades de circulação longínquas (Ibid.). 

Os territórios marcados por densidades técnico-científico-informacionais, ficando, 

com isso, aptos a atrair atividades com grande conteúdo de capital, de tecnologia e de 

organização, podem ser chamados de luminosos. Esses territórios, por vezes, se tornam 

ingovernáveis, devido à subordinação aos interesses hegemônicos empresariais (Ibid.). 

Além disso, também se afirma que existem territórios que mandam e outros que 

obedecem. Contudo, deve-se saber que o comando e a obediência resultam de várias 

condições, e não de uma ou outra tomada isoladamente. Não se pode declarar, de maneira 

generalizante, que os territórios que mandam são sempre os fluidos, nem mesmo que 

existem territórios que só mandam, enquanto outros só obedecem. A realidade, 

demasiadamente complexa, dificilmente permite generalizações (Ibid.). 

Defendemos que várias das desigualdades que marcam o território nacional, na 

atualidade, são implementadas e/ou intensificadas por meio das ações do Estado. Harvey 

(2005) defende que na sociedade capitalista o Estado pode ser compreendido como um 

instrumento para a dominação de classe, sendo controlado, predominantemente, pelos 

agentes que constituem as classes hegemônicas. Essa mesma defesa é realizada por Silva 

(1991, p. 71), que, ao estudar a natureza contraditória do espaço, afirma: “sua função [do 

Estado] é assegurar o bem-estar dos poderosos e ludibriar a nação como um todo, com a 

aplicação de medidas enganadoras, que só na aparência se voltam para as causas 

populares”. 



 30 Diego Salomão Candido de Oliveira Salvador 

Assim, entendemos que, sendo um instrumento cujo principal escopo é manter a 

dominação de determinada classe (hegemônica) sobre outras (hegemonizadas), o Estado 

necessita de um sistema legal que ancore suas ações, as quais, geralmente, reforçam as 

características desiguais que marcam a realidade social, perpetuando, assim, o sistema 

econômico vigente. Em suma, asseveramos, tomando de empréstimo as palavras de Harvey 

(2005, p. 81), que “o Estado capitalista não pode ser outra coisa que instrumento de 

dominação de classe, pois se organiza para sustentar a relação básica entre capital e 

trabalho. Se fosse diferente, o capitalismo não se sustentaria por muito tempo”. 

Caracterizando o Estado como uma unidade geográfica de estudo, Santos (2004) 

afirma que este, no momento atual, perde parcela importante de suas funções e de sua 

força, mas é, sem dúvida nenhuma, um instrumento indispensável. As ações do Estado são 

sumamente importantes para o funcionamento eficaz do sistema capitalista. O Estado age 

na implementação das inovações nos territórios e na criação de condições de sucesso dos 

investimentos, sobretudo os dos grandes capitais; busca assegurar aos grandes capitais os 

benefícios maiores e os riscos menores; e propaga, ou até mesmo cria, uma ideologia de 

modernização, de esperanças que se tornam falsas frente à realidade vivida. “Neste mundo 

de contradições aguçadas, a proliferação de Estados é uma necessidade e um desejo do 

imperialismo para sua expansão na fase atual, de vez que ele utiliza e institucionaliza todo 

tipo de penetração” (Ibid., p. 223). 

Nos países subdesenvolvidos, o Estado deve ancorar suas atividades em uma 

situação de dependência econômica em relação aos países desenvolvidos. Dessa maneira, 

podemos destacar, juntamente com Santos (Ibid., p. 224), que “[...] é com base em uma 

exploração sem limites dos países pobres que os países desenvolvidos podem responder às 

demandas de seus trabalhadores [...]”. 

Todavia, é mister ter-se a consciência de que cabe ao Estado decidir sobre o grau e 

sobre a maneira de abertura do território à entrada dos capitais, das inovações e dos 

interesses externos. O Estado pode ser cúmplice desses interesses, mas também pode 

oferecer resistência, visando atender aos interesses internos. As ações do Estado podem ser 

direcionadas para o atendimento das necessidades de ordem local, regional, nacional ou 

internacional. Essas ações levam em conta dados conjunturais, atentando-se para a situação 

mundial, nacional, regional etc. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Graziano da Silva (2003), referindo-se 

especificamente à produção agrícola, diz que o Estado não pode continuar sendo apenas 
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um mediador dos conflitos de interesses entre os agentes hegemônicos e os 

hegemonizados, por vezes se omitindo de uma luta que segue as regras do mercado e que, 

na maioria das vezes, é vencida de maneira avassaladora pelos primeiros. Desse modo, 

destacamos, juntamente com Harvey (2005), que o Estado pode, sim, participar 

efetivamente dessa luta, estabelecendo regras e normas que favoreçam a totalidade dos 

agentes sociais. 

Assim, mesmo sabendo que o Estado, na atualidade, está “preso” aos interesses do 

capital dominante, não podemos perder de vista o fato de ele permanecer “[...] como a 

única organização capaz de se opor a essa ou aquela forma de realização das forças 

externas” (SANTOS, 2004, p. 230). O Estado não deve ser um intermediário passivo entre 

as forças externas e os territórios chamados a repercutir localmente essas forças. Suas 

ações podem privilegiar os interesses internos.  

 A partir dessas considerações, afirmamos que o território é síntese histórica de 

investimentos sociais e condição da práxis criadora (SANTOS, 1996). O uso faz com que o 

território não seja apenas condição de ação tática e estratégica, mas também uma dimensão 

da experiência humana (Ibid.). 

 Com esse entendimento sobre o conceito de território, o qual é tributário das 

concepções de Milton Santos, passamos a estudar a dinâmica da atividade mandioqueira e 

o uso pretérito e atual do território do Agreste Potiguar. No decorrer deste capítulo, 

traremos à tona reflexões sobre a atividade mandioqueira e a participação dessa atividade 

no processo de formação territorial do Agreste Potiguar. 

 
 
2.2 COMPREENDENDO A ATIVIDADE MANDIOQUEIRA 
 
 

Quando falamos em atividade mandioqueira, referimo-nos ao processo que envolve 

desde o plantio da mandioca até a transformação dessa em farinha e em outros derivados, 

como a goma (amido). 

A planta da mandioca (cientificamente chamada de Manihot esculenta Crantz) é 

originária do meio tropical, mais precisamente do Brasil. Ela é importante para a 

alimentação humana16: “a raiz da mandioca é constituída por cerca de 35% de matéria 

                                                        
16 “A descoberta dos benefícios da mandioca foi tão importante para o índio, que podíamos comparar com a 
mesma significância do trigo para o homem europeu. [...] Também, era de vital importância o benefício da 
mandioca na culinária dos índios localizados na América do Sul, constituindo o pão nosso de cada dia dessas 
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seca, dos quais aproximadamente 85% correspondem a carboidratos, sendo portanto uma 

ótima fonte de energia para a alimentação [...]” (SCHOLZ; TAKAHASHI, 2002, p. 19). 

De acordo com Cardoso (2003), que realizou um estudo sobre a competitividade da cadeia 

produtiva da mandioca no Brasil, apesar das mudanças que vêm ocorrendo nos hábitos da 

população brasileira17, esse tubérculo continua a ser importante para a alimentação 

humana. Entre as famílias que possuem renda de menos de um salário mínimo o consumo 

de mandioca e seus derivados (sobretudo a farinha) representa aproximadamente 10% da 

despesa anual em alimentação, só perdendo em importância para o consumo de feijão, que 

representa o equivalente a 13% dessa despesa (Ibid.). 

Quando os portugueses chegaram ao território que hoje corresponde o Brasil (no 

século XVI), os índios já cultivavam a mandioca, utilizando-a na alimentação18. 

Percebendo a rusticidade, a rentabilidade e a versatilidade da planta, os portugueses 

levaram-na para outras colônias que estavam sob sua tutela, propagando, desse modo, o 

cultivo mandioqueiro pelo mundo, sobretudo nas áreas onde eles interferiam. 

A mandioca, transformada em farinha, em tapioca e/ou em beiju, era o alimento 

típico do dia-a-dia dos indígenas. Contudo, o uso dela pelos índios não se limitava apenas à 

alimentação, também lhe eram atribuídas propriedades medicinais. Esse uso é revelado por 

Del Priore e Venâncio (2006, p. 19-20), ao afirmarem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
populações indígenas. [...] Serviu de alimento para os escravos dos navios negreiros; sua farinha era o 
complemento alimentar essencial dos Bandeirantes e Tropeiros, chamada de farinha de guerra, pela 
durabilidade e seu fácil condicionamento. De acordo com alguns historiadores da história do Brasil, as 
tapiocas e os beijus oriundos da raiz da mandioca, eram o desjejum preferido de Tomé de Souza e Mem de 
Sá, governadores das antigas capitanias hereditárias. Pela sua significação nacional recebeu do ilustre 
pesquisador potiguar Câmara Cascudo, o nome de Rainha do Brasil” (DAMASCENO, 2005, p. 149, 
destaques do autor). 
17 Com a intensificação do processo de urbanização, os brasileiros vêm diminuindo o consumo de mandioca e 
farinhas “comuns”, preferindo consumir produtos mais industrializados, como a mandioca pré-cozida e 
congelada, as farofas prontas e com diferentes sabores, dentre outros (CARDOSO, 2003). 
18 George (1970), ao estudar a ação do homem no espaço, afirma que a mandioca, associada ao milho, 
caracteriza, de acordo com a concepção de Vidal de La Blache, o grande domínio agrícola do continente 
americano. Isso porque essas duas plantas são alimentos fundamentais para a sociedade do referido 
continente. Vale frisar que esse pensamento ancora-se na história dessa sociedade. 
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no mundo indígena, a farinha de mandioca associava-se a quase todas as coisas 
comíveis, da carne à fruta. Como tapioca ou beiju, servia não só de alimento do 
dia-a-dia, como também para a guerra, caça e pesca, ou então para efetuar trocas 
e presentear tribos aliadas. Conforme registra a arqueologia, durante milênios a 
mandioca foi plantada ao longo das trilhas indígenas, garantindo alimento seguro 
aos viandantes. E não parava por aí o rol de suas utilidades. Viajantes e cronistas 
não se cansaram de louvar os méritos da planta, que supostamente possuía várias 
propriedades medicinais: um cataplasma de mandioca, preparado com o caldo, 
era considerado excelente remédio para abscessos, o suco era usado como 
vermífugo e aplicado a feridas antigas a fim de corroer o tecido afetado. Para 
alguns venenos e também para a mordedura de cobra, o suco da mandioca era 
considerado poderoso antídoto (destaques dos autores). 

 
 

Para o cultivo e a transformação da mandioca, os índios lançavam mão de várias 

técnicas, que foram observadas e aprendidas pelos portugueses. Por isso, Del Priore e 

Venâncio (2006) afirmam que o conhecimento indígena em relação à prática da agricultura 

foi sumamente importante para que os portugueses conseguissem alcançar seus objetivos 

alicerçados na exploração do novo território. Em outras palavras, diz-se que “sem o prévio 

acúmulo de informações sobre as espécies vegetais nativas, dificilmente os portugueses 

teriam sobrevivido e implantado o sistema colonial no atual território brasileiro” (Ibid., p. 

16).  

Para evidenciar as técnicas utilizadas e a organização do trabalho por parte dos 

indígenas no plantio, na colheita e na transformação de plantas nativas, especificamente no 

tocante à mandioca, trazemos à baila novamente as palavras de Del Priore e Venâncio 

(Ibid., p. 16-19): 
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a cultura da mandioca envolvia homens e mulheres indígenas. Primeiramente, 
nos lugares onde se iria plantá-la, cortavam-se as árvores e deixavam-nas secar 
de um a três meses. Nessa etapa empregavam-se machados de pedra e fogo – 
esse último, recurso eficaz para limpar a área, fertilizar a terra com cinzas e 
eliminar as cobras. Em seguida acontecia a coivara. Tal atividade consistia em 
reunir os restos de madeira em montículos, queimando-os novamente, efetuando-
se, em seguida, a limpeza final do terreno. Uma vez encerrada essa atividade, 
terminava também o ciclo masculino de trabalho; era então dado inicio ao ciclo 
feminino, que envolvia o plantio, a erradicação das ervas e a retirada da raiz da 
terra. Após duas ou três colheitas, que ocorriam a cada ano e meio, abandonava-
se a clareira que havia sido aberta na mata, permitindo que a floresta voltasse a 
crescer. As aldeias eram desfeitas – novamente o fogo era utilizado – e a 
população indígena se deslocava para um novo território. 
Preparar a mandioca como alimento era uma tarefa feminina. André Thevet, 
participante, em 1555, da fracassada tentativa de fundação de uma colônia 
francesa no Rio de Janeiro – a França Antártica –, assim descrevia seu processo 
de preparação: pilam-se ou raspam-se as raízes secas ou tenras com uma grossa 
casca de árvore toda engastada de pedrinhas bem duras [...]. Depois, a massa é 
misturada à água e levada ao fogo numa vasilha, mexendo-se bem esta papa até 
que se formem pequenos caroços de farinha, semelhantes aos do maná 
granulado. Esta farinha, além do ótimo sabor que apresenta enquanto é nova, 
constitui também um excelente alimento. Usam-na os selvagens como 
acompanhamento de carnes ou de peixes, assim como nós usamos o pão 
(destaques dos autores). 

 
 

Desde o período colonial, a mandioca vem sendo considerada como cultura de 

pobre: era cultivada em lavouras de subsistência por homens pobres livres, moradores de 

engenhos, de fazendas de gado e por escravos (LINHARES; TEIXEIRA SILVA, 1981). 

Não interessava aos senhores de engenho e aos fazendeiros pecuaristas e algodoeiros o 

plantio da mandioca, devido a essa planta não ser tão rentável no menor tempo possível 

quanto eram outros produtos (cana-de-açúcar e algodão, por exemplo) e, na cultura da 

época, ser um gênero alimentício considerado inferior aos produtos destinados à 

exportação, isto é, um gênero relacionado à figura dos pobres e à dos escravos. Hoje, 

apesar da modernização da atividade mandioqueira, ainda perdura esse estereótipo em 

relação à planta da mandioca, que é, muitas vezes, negligenciada pelas ações do Estado 

brasileiro para o melhoramento da agricultura nacional, de acordo com os interesses do 

mercado. 

No entanto, a mandioca era, no período colonial (do século XVI até o XIX), 

sumamente importante para o abastecimento da população local da colônia portuguesa. Os 

homens brancos (portugueses, sobretudo) quando aqui chegaram apreciavam a farinha de 

trigo, acostumando-se, posteriormente, também com a farinha de mandioca, que era a base 

da alimentação dos índios e dos negros trazidos da África. Segundo Linhares e Teixeira 

Silva (Ibid.), em estudo sobre a história da agricultura brasileira, a Coroa portuguesa, 
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através de Cartas-Régias, determinava que se reservassem terras para o plantio da 

mandioca bem como que os senhores permitissem que os escravos a cultivassem nos 

sábados, nos feriados e nos dias santos. Uma das preocupações centrais da Coroa era 

garantir a subsistência de seus subordinados. Para o Rei, tratava-se de uma importante 

questão, tendo em vista a manutenção da ordem social e a eventual defesa do território 

contra invasões inimigas (LINHARES; TEIXEIRA SILVA, 1981). 

É mister destacar que a mandioca não é importante somente para a alimentação 

humana, podendo também ser usada na alimentação animal e na transformação industrial 

em vários produtos (das indústrias química, farmacêutica e de papel). 

A planta da mandioca apresenta raízes (que é a parte comestível, para os humanos) 

de grande penetração no solo, o que a torna resistente a períodos de seca. Essa 

característica é importantíssima do ponto de vista social, pois, nos momentos de seca, 

vários trabalhadores do Nordeste, especificamente do Agreste Potiguar, garantem sua 

subsistência e sua renda por meio da colheita e do beneficiamento da mandioca. Nesses 

momentos, a atividade mandioqueira é, praticamente, a única que não é suspensa, 

contribuindo, assim, de forma decisiva para a geração de empregos (no plantio e na 

colheita da mandioca) e de alimento. 

Além disso, a mandioca possui ampla capacidade de adaptação a diferentes 

condições edafoclimáticas. Consegue-se cultivá-la tanto em ótimas condições de clima e de 

solo quanto em condições contrárias. Por ser uma planta historicamente cultivada pelos 

pobres e/ou pelos marginalizados na sociedade, tradicionalmente ela é plantada em solos 

de baixa fertilidade natural19. 

Essa ampla capacidade adaptativa da mandioca leva Burnier (2000) a citá-la, ao 

lado da banana, como a cultura mais democrática do Brasil, devido a primeira ser cultivada 

em quase 3.900 municípios, num total de, aproximadamente, 5.500 municípios que 

marcam o território brasileiro (Ibid.). Esses dados revelam que a mandioca é cultivada de 

                                                        
19 No Brasil, sempre se privilegiou o cultivo de produtos destinados à exportação, o qual é desencadeado 
pelos agentes hegemônicos da agricultura moderna nas melhores terras (mais férteis e próximas das 
infraestruturas que facilitam o escoamento da produção). Aos pequenos proprietários, na maioria das vezes 
pobres, resta cultivar as piores terras (menos férteis e afastadas o máximo possível dos locais favoráveis ao 
escoamento da produção), ficando impedidos de conseguir melhor produtividade para, assim, melhorar sua 
situação de vida. Lima (2000, p. 63) explicita esse fato, quando afirma que “as políticas do governo para a 
agricultura privilegiavam [e continuam privilegiando] o cultivo de produtos exportáveis. São muitos os 
agricultores ávidos por terra que, por não a possuírem num local adequado, são levados a ocupar e cultivar 
terras impróprias, onde a produtividade decai acentuadamente após alguns anos de trabalho. Por isso, além de 
ficarem expostos aos riscos de saúde (devido à falta de instrução e de higiene), ficam também mais expostos 
à pobreza”. 
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norte a sul, de leste a oeste, em diferentes condições climáticas e de solos, e de diversas 

maneiras, apresentando-se como uma planta que marca a cultura do homem do campo no 

Brasil, sobretudo o pobre. 

O ciclo de cultivo da mandioca é variável: em locais com temperaturas mais 

elevadas, ele vai de oito a doze meses; já em locais com temperaturas mais frias e secas, 

pode chegar até 24 meses. O uso de adubos e/ou de fertilizantes também é determinante 

para a variação do ciclo de cultivo, assim como o preço que está sendo pago pela mandioca 

aos produtores. De todo modo, nota-se que o cultivo da mandioca é de ciclo longo. Ela é 

plantada para ser colhida em, no mínimo, oito meses, ou até mesmo em dois anos, 

dependendo das técnicas utilizadas pelos produtores, das condições edafoclimáticas e dos 

preços que estão sendo atribuídos ao tubérculo. 

A mandioca é vegetativamente propagada por meio das manivas (parte da haste ou 

rama da planta). No momento de plantio, os produtores procuram selecionar as melhores 

manivas, o que é feito por intermédio de um pequeno corte realizado nelas, que mostra sua 

qualidade. As melhores manivas são as que apresentam certo período de maturação (de dez 

a doze meses), o que as deixa com bastante reserva nutritiva e possibilita, assim, o 

desenvolvimento de plantas mais vigorosas e produtivas. 

O plantio da mandioca consiste em: realizar a limpa (desmatamento) da terra; arar 

ou cortar a terra; plantar as manivas; tratar do roçado, realizando limpas quando 

necessário; e colhê-la. Todo esse processo pode ser feito de maneira predominantemente 

manual (nesse caso, com grande atuação do trabalho familiar), ou com a utilização de 

máquinas. 

O cultivo da mandioca, quando realizado de maneira predominantemente manual, 

requer bastante mão-de-obra. Nos momentos em que se realiza o corte da terra, o plantio 

das manivas e a colheita das raízes, há necessidade de mão-de-obra. Geralmente, o 

produtor conta com a ajuda de sua família e também contrata trabalhadores, que são pagos 

diariamente pelo serviço desempenhado. 

Uma das dificuldades que vêm sendo atualmente enfrentadas pelos produtores de 

mandioca é o baixo preço20 do produto nos momentos em que se dá a maior parte da 

colheita (no Agreste Potiguar, esse momento vai de agosto a outubro). Isso faz com que a 

atividade mandioqueira seja marcada por grandes variações em sua rentabilidade 

                                                        
20 No Agreste Potiguar, apesar da oscilação constante no preço pago pela mandioca, podemos afirmar que há 
um valor médio pago pelo quilo da mandioca, que fica entre R$ 0,08 e 0,15. 
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econômica. Dependendo de condições climáticas (grandes estiagens ou chuvas intensas) e 

de períodos em que se intensifica a colheita e, consequentemente, a oferta do produto, os 

preços da mandioca podem ficar tão baixos a ponto de não gerar nenhuma renda para os 

produtores, ou mesmo sequer cobrir os gastos com o cultivo. 

No que diz questão a essa questão do preço da mandioca, refletimos sobre como os 

produtores de mandioca vêm sobrevivendo com esses baixíssimos preços. Chegamos 

mesmo a nos questionar sobre o porquê de eles continuarem a plantar mandioca, uma 

planta tão instável em relação aos preços. Marx (1955 apud SERVOLIN, 1983) nos ajuda a 

desvendar esse problema, ensinando que os pequenos proprietários não deixam de produzir 

mesmo que o preço pago a eles por sua produção esteja bem abaixo de suas expectativas e 

necessidades, porque eles não desenvolvem sua produção baseando-se principalmente no 

preço que pretendem conseguir com a venda de seu produto, mas o fazem, na verdade, para 

garantir, além de suas próprias necessidades alimentares, uma renda que atenda, pelo 

menos, o mínimo de suas necessidades vitais. Desse modo, conseguem sobreviver, em 

precárias situações de pobreza. 

Todavia, Andrade (1991), analisando o contexto das pequenas cidades nordestinas, 

lembra que, quando essa situação de pobreza se intensifica com veemência, ocorre a 

expulsão dos trabalhadores pobres do campo, que passam a se concentrar no meio urbano. 

Como consequência dessa expulsão, o autor cita o crescimento demográfico exacerbado 

das cidades sem o acompanhamento do crescimento funcional, o que gera e/ou intensifica 

inúmeras problemáticas que afetam a maioria da população. 

Michels, Carvalho e Mendonça (2004), ao estudarem a cadeia produtiva da 

mandioca em Mato Grosso do Sul, dão algumas informações que ajudam a compreender a 

instabilidade de preços desse produto. Segundo eles, a mandioca é muito sensível à lei da 

oferta e da procura. Quando a oferta é superior à demanda, os preços caem muito, 

podendo, inclusive, chegar a atingir valores abaixo do mínimo necessário para cobrir os 

custos da produção. Isso prejudica bastante os produtores, que se tornam reféns da 

instabilidade dos preços. Em contrapartida, os atravessadores sempre conseguem os 

melhores rendimentos na atividade em tela: eles compram a mandioca e seus derivados dos 

produtores a preços baixíssimos, vendendo, posteriormente, esses produtos por preços que 

lhes proporcionam boa rentabilidade. 

É necessário também ressaltar que o Estado brasileiro não possui uma política de 

controle dos preços de produtos da atividade mandioqueira, deixando-os ao livre comando 
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do mercado. Isso desfavorece os produtores, sobretudo os não hegemônicos, que ficam à 

mercê dos ideários do capital dominante. Nesse contexto, Michels, Carvalho e Mendonça 

(2004) explicitam que os preços da mandioca e de seus derivados são definidos pelas 

indústrias feculeiras do Paraná e de São Paulo. Elas exercem poder sobre a 

comercialização da mandioca no Centro-Sul nacional, influenciando também a 

comercialização em âmbito nacional, por meio de informações propagadas, 

principalmente, via Internet e mídia televisiva. Destaca-se, de acordo com Cardoso (2003), 

que o setor feculeiro está conectado ao setor de produção de farinha e ao de cultivo da 

mandioca, os quais formam a cadeia produtiva da mandioca no Brasil. Ter em mente essa 

interdependência de setores ajuda a compreender a determinação dos preços pagos pela 

mandioca e por seus derivados nos diversos âmbitos do território nacional. Veremos, mais 

à frente, que essa tese da determinação dos preços da atividade mandioqueira pelas 

indústrias feculeiras do Centro-Sul nacional será confirmada pela análise da modernização 

dessa atividade no Agreste Potiguar. 

Ainda sobre o preço da mandioca, Vilpoux (1998 apud CARDOSO, 2003) 

detectou, em estudo realizado em fecularias do Centro-Sul nacional, no ano de 1996, que 

63% dos custos da produção de fécula são decorrentes da compra de matéria-prima 

(mandioca), o que explica, segundo Cardoso (2003), o empenho das indústrias feculeiras 

em garantir a “estabilidade em baixa” dos preços da mandioca. 

Cardoso (Ibid.) ainda destaca que os precários e instáveis preços pagos pela 

mandioca aos produtores podem ser compreendidos quando se considera a inadequada e 

não harmoniosa relação existente entre esses e os industriais. Vale frisar que o autor 

esqueceu-se de colocar em evidência os intermediários. É imprescindível destacar que, 

nessa relação “inadequada e desarmônica” produtores de mandioca-intermediários-

industriais, os realmente prejudicados são os produtores, que permanecem como reféns dos 

outros no que diz respeito a vender o que produzem por preços baixíssimos. Isso se deve 

também, em parte, à fragilidade em termos de organização dos produtores, que, 

individualizados em suas propriedades, acabam sendo facilmente expropriados por aqueles 

agentes que são hegemônicos no cenário atual da atividade mandioqueira. Desse modo, 

vemos que o problema do preço da mandioca não se liga apenas a fatores edafoclimáticos e 

de oferta e demanda, mas também a fatores de conjuntura industrial e política. 

Quanto à raiz da mandioca, essa pode ser transformada em vários produtos. Dentre 

estes, muitos são típicos da alimentação dos homens nordestinos, como a farinha e a goma 
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utilizadas para se fazer a tapioca e o beiju. Aliás, o processo de beneficiamento das raízes 

da mandioca é desenvolvido com o objetivo de torná-las mais comestíveis. Em particular, a 

farinha de mesa é um produto tradicionalmente consumido pelos nordestinos. A farinha 

constitui-se numa das principais fontes de calorias para as populações de baixa renda e, na 

atualidade, ela, assim como outros derivados da mandioca, como a tapioca, não vêm sendo 

consumidos apenas pelas pessoas de baixa renda ou que têm o costume de consumi-los em 

sua alimentação: esses produtos vêm sendo incluídos em cardápios servidos a turistas 

estrangeiros, como forma de propagar as tradições culinárias do Nordeste. 

O processo de fabricação da farinha pode ocorrer nas casas e nas indústrias de 

farinha. Nas primeiras, o processo segue características híbridas, utilizando-se alguns 

instrumentos técnicos movidos a eletricidade e outros movidos a força humana. Já nas 

indústrias de farinha, o processo se dá por meio de máquinas, fazendo com que as relações 

de trabalho se tornem, cada vez mais, calcadas na intensa produtividade e na exploração do 

trabalho, o que ocorre, inclusive, nas casas de farinha. 

Groxko (2002, p. 49), ao analisar os aspectos econômicos da produção de 

mandioca, afirma que, na atualidade, essa planta é cultivada em âmbito mundial, 

especificamente nos continentes africano, asiático e sul-americano: 

 
 

o continente africano é o maior produtor de raiz de mandioca, participando ao 
longo dos anos com uma média próxima de 50% da produção total. Na 
seqüência, a Ásia com 30% e a América Latina com 20%. É sabido também que 
no caso da África, a cultura foi levada pelos portugueses, nos séculos XVI e 
XVII, cujo material era originário do Brasil. 

 
 

Os maiores países produtores de mandioca são a Nigéria, o Brasil e a Tailândia. Em 

relação às exportações, destacam-se a Tailândia e a Indonésia, as quais detêm 

aproximadamente 95% das exportações mundiais de derivados da mandioca (Ibid.). Os 

maiores importadores de produtos derivados da mandioca – pellets21, farinha e fécula – são 

a União Europeia, a China, o Japão e a Coreia (CARDOSO, 2003). 

No âmbito do Brasil, a produção de mandioca foi de 26.703.039 toneladas em 

2008, numa área colhida de 1.888.859 hectares, de acordo com os dados mais recentes do 

IBGE (2009). Os maiores produtores nacionais são, por ordem de importância, Pará, 

Bahia, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul, sendo o Rio Grande do Norte o 14º 

                                                        
21 Pedaços de mandioca pré-cozidos, prontos para o preparo rápido e fácil. 
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produtor nacional (tabela 01) (IBGE, 2009). Vale, ainda, destacar que o Nordeste teve, em 

2008, uma produção de 9.837.819 toneladas de mandioca, o que equivale a 

aproximadamente 37% da produção nacional (Ibid.), o que a faz a região em que mais se 

produz mandioca no país. 

 
 

Tabela 01: Maiores produtores nacionais de mandioca, em 2008 
 

Ordem 
Brasil e 

Unidades da 
Federação 

Área 
plantada 

(ha) 

Área 
colhida 

(ha) 

Quantidade 
produzida 

(t) 

Participação aproximada no 
total da produção nacional 

Brasil 2.008.539 1.888.859 26.703.039 100% 
1º Pará 308.004 304.864 4.799.099 18% 
2º Bahia 392.055 336.719 4.359.358 16% 
3º Paraná 141.376 141.376 3.325.943 12% 
4º Maranhão 223.077 222.522 1.730.141 6% 
5º Rio Grande do Sul 84.998 84.998 1.339.659 5% 
6º Amazonas 97.393 97.393 1.139.218 4% 
7º São Paulo 45.558 44.230 1.038.400 4% 
8º Ceará 95.445 95.445 925.317 3% 
9º Minas Gerais 57.899 57.884 889.038 3% 
10º Acre 33.650 33.650 730.434 3% 
11º Pernambuco 114.294 62.250 652.186 2% 
12º Santa Catarina 30.546 30.546 582.481 2% 
13º Mato Grosso do Sul 29.056 29.041 572.975 2% 
14º Rio Grande do Norte 51.035 51.005 572.949 2% 
15º Mato Grosso 38.359 36.719 553.864 2% 

 

Fonte: IBGE, 2009. 
 
 

Em relação ao Rio Grande do Norte, os dados dispostos na tabela 02 mostram que a 

quantidade produzida e a área colhida de mandioca vêm aumentando nos últimos anos, 

com algumas oscilações, que decorrem, geralmente, de dificuldades geradas pelas 

condições climáticas ou por baixas no preço pago pelo produto. Em 2008, de acordo com 

dados do IBGE, produziram-se no estado 572.949 toneladas de mandioca, o que equivale a 

aproximadamente apenas 6% da produção nordestina e a 2% da produção nacional. Um 

problema enfrentado na produção mandioqueira norte-rio-grandense é a baixa 

rentabilidade por hectare (geralmente em torno de 10 t/ha, segundo informações de 

técnicos da EMATER-RN)22. A produção em São Paulo, por exemplo, é de 23 t/ha. Sobre 

esse fato, Cardoso (2003) mostra que, em âmbito nacional, as regiões Norte e Nordeste 

apresentam baixa rentabilidade em relação ao cultivo da mandioca, com médias que giram 

                                                        
22 De acordo com o IBGE (2009), o rendimento médio da produção de mandioca no Agreste Potiguar vem 
aumentando nos últimos anos. Contudo, esse rendimento ainda é baixo, ficando, em 2008, em 13 t/ha. 
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em torno de 10 t/ha; já a região Centro-Sul é marcada por maior rentabilidade, com médias 

em torno de 18 t/ha, sendo que, em determinadas áreas dessa região, são alcançadas 

rentabilidades de até 50 t/ha. Isso se deve à disparidade que há entre essas regiões quanto a 

investimentos em técnicas avançadas de plantio, de cultivo e de colheita, ficando evidente 

que no Centro-Sul essas técnicas são mais utilizadas do que no Norte e no Nordeste. 

 
 

Tabela 02: Área colhida e quantidade produzida 
de mandioca no Rio Grande do Norte, 2000-2008 

 

Unidade da Federação: Rio Grande do Norte 
Lavoura temporária: mandioca 

Ano – Variável 
  

Ano Área colhida (ha) Quantidade produzida (t) 
2000 40.401 366.332 
2001 36.488 326.404 
2002 39.909 373.163 
2003 37.193 394.572 
2004 52.783 591.065 
2005 60.676 696.985 
2006 48.692 521.581 
2007 51.591 566.216 
2008 51.005 572.949 

 

Fonte: IBGE, 2009. 
 
 

A figura 03 mostra que, no contexto do Rio Grande do Norte, o espaço em que mais 

se produziu mandioca, em 2008, é a denominada mesorregião do Agreste Potiguar, com o 

equivalente a aproximadamente 55% da produção estadual de mandioca, seguida pelas 

mesorregiões Leste, Central e Oeste Potiguar (IBGE, 2009). 
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Na mesorregião do Agreste Potiguar, o espaço em que mais se produz mandioca é a 

denominada microrregião do Agreste Potiguar, seguida pelas de Baixa Verde e da 

Borborema Potiguar (IBGE, 2009). Os dados expostos na figura 04 destacam que a 

diferença de produção entre essas microrregiões não é pequena, e que a do Agreste 

Potiguar apresenta produção bastante elevada em relação à das outras, com o equivalente a 

aproximadamente 86% da produção de mandioca da referida mesorregião, assim como a 

aproximadamente 48% da produção estadual de mandioca (Ibid.). 
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É relevante explicitarmos que o espaço denominado pelo governo estadual de 

microrregião do Agreste Potiguar foi considerado por Melo (1980), em estudo sobre os 

agrestes brasileiros, como a mais agrestina de todas as microrregiões do Agreste norte-rio-

grandense. O autor afirmou isso devido ao fato de esse espaço ter sido formado 

explicitamente pelo sistema gado-policultor. A economia desse espaço foi calcada, até 

meados do século XX, na criação de gado leiteiro, no cultivo do algodão e de culturas de 

subsistência, dentre estas a da mandioca. A produção nele desencadeada tinha como 

principal escopo o abastecimento de mercados próximos, dentre os quais o natalense. 

Estudando a realidade dos municípios que compõem esse espaço, é possível 

dizermos que, na atualidade, várias dessas características resistem, como a importância da 

criação de gado leiteiro e de culturas já anteriormente implementadas (a da mandioca, por 

exemplo) para a economia local. Além disso, podemos frisar que, no referido espaço, as 

produções desencadeadas continuam a ser, em parte, destinadas ao abastecimento de 

mercados próximos, como o natalense, mas hoje também de mercados mais longínquos, 

como os de outros estados do Nordeste. 

A mandioca é, na contemporaneidade, cultivada em todos os municípios desse 

espaço (tabela 03 e figura 05), o que confirma que se mantém a importância dessa planta 

para os agrestinos. 
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Tabela 03: Quantidade produzida (t) de mandioca 
nos municípios da microrregião do Agreste Potiguar, 2000-2008 

 

Municípios do Agreste Potiguar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Agreste Potiguar 155 750 154 557 184 860 175 555 301 810 382 541 228 078 252.593 274 030 
Bom Jesus 1 600 4 800 6 800 3 600 9 600 12 000 1 400 2 200 7 500 
Brejinho 15 800 15 800 16 250 19 500 22 110 21 600 21 600 21 600 21 600 
Ielmo Marinho 4 020 4 000 5 600 5 600 8 100 9 900 9 900 8 800 8 800 
Januário Cicco 19 500 4 800 15 000 4 050 50 000 28 000 28 000 42 000 42 000 
Jundiá - 810 1 260 1 400 1 400 1 400 1 800 1 800 3 000 
Lagoa d'Anta 16 048 23 850 2 850 11 700 54 000 117 000 8 100 15 300 15 300 
Lagoa de Pedras 6 760 12 080 10 800 5 950 9 000 9 000 2 700 6 300 520 
Lagoa Salgada 4 500 4 727 6 300 16 000 28 800 28 800 40 000 34 000 32 000 
Monte Alegre 4 620 4 600 4 560 4 560 7 800 7 800 7 200 7 200 7 200 
Nova Cruz 15 750 18 060 25 800 29 670 24 000 29 200 8 000 15 600 15 600 
Passa e Fica 8 100 7 200 8 400 8 400 9 000 7 500 3 500 2 450 10 000 
Passagem 1 600 1 600 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
Presidente Juscelino 1 280 1 575 2 250 3 600 5 040 5 460 7 910 7 560 12 084 
Riachuelo - 3 045 3 600 480 525 385 450 200 200 
Santa Maria 1 144 420 1 200 2 160 360 360 1 755 300 600 
Santo Antônio 4 968 3 726 3 700 4 110 4 110 6 174 9 800 9 800 14 000 
São Paulo do Potengi 420 630 1 200 1 080 480 320 3 330 833 1 218 
São Pedro 1 600 6 400 2 550 2 975 935 312 270 - 4 920 
Senador Elói de Souza 8 400 9 184 19 800 1 530 6 300 34 880 513 4 800 5 400 
Serrinha 17 640 17 000 23 340 23 340 30 000 30 000 35 000 35 000 35 238 
Várzea 2 250 2 250 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1.750 1 750 
Vera Cruz 19 750 8 000 19 750 22 000 26 400 28 600 33 000 33 000 33 000 
 

Fonte: IBGE, 2009. 
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O fato de a mandioca ser cultivada nos 22 municípios desse espaço não quer dizer 

que essa cultura não seja perpassada por várias dificuldades e/ou problemas. Pelo 

contrário, em conversas e entrevistas com moradores e trabalhadores do Agreste Potiguar, 

esses reclamam com veemência dos preços que lhes são pagos pela mandioca que 

produzem, revelando que esses preços são bastante irregulares e baixos. Em alguns anos, 

como o de 2006, ocorreram precipitações muito intensas, as quais, de acordo com a fala 

dos próprios agrestinos, “embebedaram o solo” e assim acabaram tornando a mandioca 

“fraca” e prejudicando a colheita. Esses fatores ajudam a compreender as oscilações que 

vêm marcando os dados sobre a quantidade produzida (ver tabela 03 na p. 53) e sobre a 

área colhida de mandioca nos municípios do Agreste Potiguar (tabela 04). Os dados 

dispostos na tabela 04 também mostram que a produção de mandioca marca todos os 

municípios do espaço em tela. 

 
 

Tabela 04: Área colhida (ha) de mandioca 
nos municípios da microrregião do Agreste Potiguar, 2000-2008 

 

Municípios do 
Agreste Potiguar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Agreste Potiguar 18 605 16 762 17 816 14 921 23 386 29 314 18 857 19.069 20.228 
Bom Jesus 200 600 800 300 800 800 140 220 500 
Brejinho 1 580 1 580 1 625 1 625 2 010 1 800 1 800 1 800 1 800 
Ielmo Marinho 670 490 700 700 900 1 100 1 100 1 100 1 100 
Januário Cicco 1 500 600 1 000 270 2 500 2 800 2 800 2 800 2 800 
Jundiá - 90 140 140 140 180 180 180 300 
Lagoa d'Anta 2 006 2 650 300 650 3 000 6 500 450 850 850 
Lagoa de Pedras 1 352 1 510 1 200 700 1 000 1 000 300 700 40 
Lagoa Salgada 1 500 675 600 800 1 800 1 800 2 500 2 125 2 000 
Monte Alegre 385 305 380 380 650 650 480 480 480 
Nova Cruz 1 750 1 806 2 580 2 580 3 000 3 650 1 000 1 300 1 300 
Passa e Fica 900 900 700 700 750 750 500 350 500 
Passagem 200 140 200 220 220 220 220 220 220 
Presidente Juscelino 160 225 300 300 420 420 1 130 630 1 007 
Riachuelo - 435 450 40 35 35 50 25 25 
Santa Maria 143 60 150 180 30 30 195 30 60 
Santo Antônio 414 375 411 411 441 441 700 700 1 000 
São Paulo do Potengi 60 90 120 120 40 40 370 119 174 
São Pedro 200 800 300 350 110 78 45 - 615 
Senador Elói de Souza 1 400 1 312 1 800 170 700 2 180 57 600 600 
Serrinha 1 960 985 1 945 1 945 2 500 2 500 2 500 2 500 2 517 
Várzea 250 164 140 140 140 140 140 140 140 
Vera Cruz 1 975 970 1 975 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 
 

Fonte: IBGE, 2009. 
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Portanto, fica explícito, a partir da análise dos dados apresentados nas figuras 03 e 

04, que o Agreste Potiguar é o espaço norte-rio-grandense em que a produção de mandioca 

se dá com maior destaque. Além disso, ressaltamos que os municípios integrantes desse 

espaço vêm apresentando mudanças na atividade mandioqueira (cultivo da mandioca e 

transformação desta em farinha e em outros derivados) desde a década de 1980, com a 

implementação de novas técnicas, o que gera também transformações nas relações de 

trabalho. Devido ao destaque do Agreste Potiguar na produção de mandioca do Rio Grande 

do Norte, da importância dessa planta para a formação desse espaço e das mudanças que 

vêm sendo implementadas na atividade no espaço em tela, estabelecemos, a priori, como 

recorte empírico do presente trabalho a microrregião do Agreste Potiguar (ver figura 01 na 

p. 15), denominada por nós de território do Agreste Potiguar. 

Destarte, após as abordagens sobre o conceito de território e sobre a atividade 

mandioqueira, passaremos agora a refletir sobre a participação dessa atividade no processo 

de formação territorial (uso pretérito) do Agreste Potiguar. 

 
 
2.3 A ATIVIDADE MANDIOQUEIRA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 
TERRITORIAL DO AGRESTE POTIGUAR 
 
 

Para que haja a compreensão das características atuais de um território, é necessário 

atentarmos para o processo de formação (uso pretérito) desse território. Seguindo esse 

pensamento, Andrade (2004), ao estudar a questão do território no Brasil, afirma que a 

análise histórica é fundamental para a compreensão da forma como o território é hoje 

organizado (usado), uma vez que o presente é plasmado em um passado, que continua 

presente e se projeta para o futuro. Com outras palavras, Santos (2008b, p. 100) assegura 

que “o movimento, no território, do geral e do particular, tem de ser entendido não apenas 

hoje, como ontem” (destaques do autor). 

Dessa maneira, entendemos que, para apreendermos a participação da atividade 

mandioqueira no processo de formação territorial do Agreste Potiguar, é necessário 

refletirmos sobre o processo de formação desse território. No entanto, não podemos fazer 

isso sem atentarmos também para a formação territorial potiguar, devido ao fato de o uso 

do território do Agreste Potiguar ocorrer no contexto do uso do território do Rio Grande do 

Norte. Daí porque entendemos ser necessário tecer considerações sobre a formação 

territorial norte-rio-grandense, dando ênfase ao Agreste Potiguar. 
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2.3.1 A formação territorial do Rio Grande do Norte: cana-de-açúcar, pecuária, 
algodão e culturas de subsistência 

 
 

De início, é válido frisar que a formação do território norte-rio-grandense ocorreu 

atrelada aos interesses dominantes do sistema capitalista23. O capitalismo é um modo de 

produção implementado a partir do século XVI, momento em que se intensificaram as 

grandes navegações, as quais estabeleceram interligações comerciais entre os continentes 

mundiais. Com as grandes navegações, a intervenção humana no planeta teve sua escala, 

bem como seu ritmo, aumentados. 

Até esse momento, o capital se limitava à implementação da circulação de 

mercadorias e de valores, passando desde então a penetrar nos ditames da produção 

(SINGER, 1987). A colonização brasileira acontece a partir desse momento, no qual se 

buscava incessantemente novos mercados que fornecessem matérias-primas aos países 

europeus para que estes realizassem produção e comercialização de maneira intensa 

(FURTADO, 1984). No caso brasileiro, o pacto colonial foi imposto e desencadeado pela 

metrópole portuguesa. Em outras palavras, podemos afirmar, de acordo com Prado Júnior 

(1981) e Andrade (2004), que o “descobrimento”, a ocupação e a exploração do território 

brasileiro, ocorridos a partir do século em destaque, foram um capítulo da expansão 

territorial portuguesa no Atlântico, estimulada pela Revolução Comercial. O sentido da 

colonização do Brasil é resumido, na concepção de Linhares e Teixeira Silva (1981), em 

apenas uma frase: não se tratava de povoar, mas sim de explorar e comerciar. 

Assim sendo, o processo de ocupação do Rio Grande do Norte começa, de fato, em 

meados do século XVI, quando a metrópole portuguesa volta realmente suas atenções para 

a capitania do Rio Grande. 
                                                        
23 De acordo com Harvey (2005), o sistema capitalista é muito dinâmico e expansível, e tem como motor a 
acumulação. Esse sistema é permeado por crises, as quais são endêmicas e explicitam a capacidade que ele 
tem de produzir algumas barreiras para seu próprio crescimento, quando isso é proveitoso (Ibid.). Deve-se ter 
consciência de que o capitalismo não é uma coisa, mas sim relações sociais de poder em que determinadas 
classes sociais subordinam outras classes e se aproveitam da situação de marginalização em que estas se 
encontram (Ibid.). Como esforço para apresentar uma definição de capitalismo, podemos tomar de 
empréstimo as palavras de Gorender (2004, p. 16), quando diz: “defino o capitalismo como modo de 
produção em que operários assalariados, despossuídos de meios de produção e juridicamente livres, 
produzem mais-valia; em que a força de trabalho se converte em mercadoria, cuja oferta e demanda se 
processam nas condições da existência de um exército industrial de reserva; em que os bens de produção 
assumem a forma de capital, isto é, não de mero patrimônio mas de capital, de propriedade privada destinada 
à reprodução ampliada sob a forma de valor, não de valor de uso, mas de valor que se destina ao mercado”. O 
autor prossegue afirmando que essa definição é válida não apenas para o setor industrial, mas também para o 
agrícola, na medida em que este, cada vez mais, se torna integrado àquele. 
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Cada etapa da formação territorial do Rio Grande do Norte é marcada por uma ou 

por mais atividades econômicas que ancoram esse processo. A etapa inicial foi movida 

pela exploração dos recursos do pau-brasil e da cana-de-açúcar, colocada em voga pelos 

portugueses, de maneira geral, na parte litorânea de seu novo território. A exploração dos 

recursos da colônia era de suma importância para a consecução do projeto de expansão 

capitalista português. 

Apesar de essa fase inicial poder ser considerada como ancoradora dos primórdios 

da formação territorial do Rio Grande do Norte, devemos destacar que esse processo ganha 

sustentação com o desencadeamento de três atividades agrícolas24: a canavieira, a 

pecuarista25 e a algodoeira. Pensando como Gomes (1998, p. 21), que realizou estudo sobre 

a fragmentação e a gestão do território potiguar, dizemos que cada uma dessas atividades 

teve um significado específico na construção do território em questão, a saber: “a cana-de-

açúcar – o ponto de partida; a pecuária – o elemento de expansão; e o algodão um produto 

de redefinição”. 

Com a economia canavieira, a ocupação e a exploração da colônia foram 

dinamizadas. A introdução dessa economia no território fez com que a colonização se 

revelasse realmente como um empreendimento capitalista, calcado no aumento da 

acumulação de capitais, na destruição intensiva dos recursos naturais, na escravização de 

indígenas e no tráfico negreiro. 

A cana-de-açúcar teve sua expansão concentrada nos vales litorâneos do Estado, 

devido a tais áreas abrigarem condições naturais propícias a essa atividade bem como 

apresentarem melhores condições para o escoamento do que era produzido. O cultivo da 

cana foi de suma importância para a ocupação e expansão inicial do território brasileiro, 

uma vez que atendia às necessidades de desencadeamento do capital mercantil europeu. 

                                                        
24 De acordo com Furtado (1984), a exploração da colônia por meio do desencadeamento de atividades 
agrícolas foi sumamente importante para o projeto colonizador português, já que dava condições a Portugal 
de cobrir os gastos com a defesa das novas terras e lucrar recursos de maneira intensa, o que colocou esse 
país numa posição de destaque no contexto capitalista dos séculos XVI e XVII. Dessa maneira, Prado Júnior 
(1981) afirma que a agricultura foi a atividade que deu estabilidade e amplitude ao projeto colonizador 
português. 
25 Para Oliveira (1977), a pecuária não pode ser considerada uma atividade econômica autônoma, por nunca 
ter estado de acordo com os “[...] padrões de reprodução da economia escravocrata” (Ibid., p. 45). Assim, a 
pecuária é considerada, por esse autor, como uma atividade marginal, isto é, que sempre esteve subordinada a 
outras atividades econômicas principais. No caso do Rio Grande do Norte, a pecuária apresentou-se, no 
processo de formação territorial, conjugada às produções canavieira e algodoeira. Desse modo, podemos 
declarar e defender que, juntamente com a cana-de-açúcar e com o algodão, a pecuária teve considerável 
importância na formação do território potiguar. 
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Conforme supracitado, é válido realçar que todo o processo de formação do 

território potiguar segue a lógica da dinâmica capitalista. Dessa maneira, as produções que 

marcam esse território são perpassadas por períodos de prosperidade e por períodos de 

enfraquecimento, ou seja, por “altas” e “baixas”. No caso do Rio Grande do Norte, 

geralmente, quando uma ou mais produções enfrentam momentos de “baixa”, são 

ressaltadas outras produções, visando-se resgatar, assim, a “alta” do sistema capitalista. 

Não queremos aqui passar a ideia de que a história de um território possa ser 

dividida em ciclos compartimentalizados e estanques. Andrade (1979) e Linhares e 

Teixeira Silva (1981), tomando como exemplo a história econômica do Brasil colonial, 

frisam que, no momento em que um produto destinado à exportação era enfraquecido, 

devido à implementação de novas produções mais rentáveis naquele momento, ele não 

deixava de ser totalmente produzido, mas, sim, tinha sua produção diminuída. Um exemplo 

citado é a economia canavieira, que foi enfraquecida no Nordeste a partir do século XVII, 

quando outros produtos tornaram-se mais rentáveis para a metrópole portuguesa do que a 

cana. Porém, isso não quer dizer que esse produto tenha deixado de ser produzido no 

território brasileiro, sendo que, até a atualidade, ele marca os territórios do Nordeste 

oriental. 

Seguindo a perspectiva capitalista de formação do território norte-rio-grandense, 

afirmamos que a produção canavieira entra em crise no século XVII, devido à concorrência 

do açúcar antilhano (FURTADO, 1984). Esse fato enfraqueceu a produção de açúcar no 

Rio Grande do Norte, provocando o desencadeamento e/ou o fortalecimento de outras 

atividades. 

Nesse cenário, a atividade que ganha destaque é a pecuária. Devido a essa atividade 

não adequar-se eficazmente às condições naturais litorâneas, a ampliação da pecuária no 

Rio Grande do Norte significou a expansão do processo de formação territorial em direção 

ao interior26. Essa expansão é explicada por Gomes (1998), que afirma que o gado foi 

deslocado para o interior, levando junto consigo os homens. 

                                                        
26 Furtado (1984, p. 57) cita alguns fatores que nos levam a compreender a importância da pecuária para a 
ocupação do interior brasileiro: “a criação de gado – na forma em que se desenvolveu na região nordestina e 
posteriormente no sul do Brasil – era uma atividade econômica de características radicalmente distintas das 
da atividade açucareira. A ocupação da terra era extensiva e até certo ponto itinerante. O regime de águas e 
distâncias dos mercados exigiam periódicos deslocamentos da população animal, sendo insignificante a 
fração das terras ocupadas de forma permanente. As inversões fora do estoque de gado eram mínimas, pois a 
densidade econômica do sistema em seu conjunto era baixíssima. Por outro lado, a forma mesma como se 
realiza a acumulação de capital dentro da economia criatória induzia a uma permanente expansão – sempre 
que houvesse terras por ocupar – independentemente das condições da procura. A essas características se 
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A ocupação do sertão nordestino, particularmente do potiguar, foi iniciada no final 

do século XVI e intensificada a partir da segunda metade do século XVII, quando a 

colonização portuguesa estava consolidada no litoral. De acordo com Monteiro (2008), em 

análise feita sobre a terra e o trabalho na história do Rio Grande do Norte, a ocupação do 

interior ficou a cargo dos capitães de infantaria de ordenança, estabelecida por meio de 

guerras, consideradas “justas”, contra os indígenas que resistissem à expansão territorial. 

Esses homens que atuavam na expansão interiorana da colonização tinham como 

objetivo último não apenas guerrear com os indígenas, mas também ocupar as terras e 

estabelecer bases de núcleos de povoamento europeu. Por isso, junto com as armas, 

seguiam o gado e o necessário à lavoura. Cumprida a tarefa, os capitães de infantaria 

recebiam prêmios, como grandes extensões de terra (sesmarias) ou patentes militares 

(Ibid.). 

Enquanto a cana-de-açúcar foi o produto principal na construção do território 

potiguar, cabia à pecuária o simples papel de atividade subsidiária daquela. Os 

latifundiários pecuaristas do interior criavam gado para a produção de carne, de leite e de 

animais de trabalho. Estes últimos eram vendidos para as áreas canavieiras (FURTADO, 

1984). Contudo, no momento da crise da produção canavieira, a pecuária passa a ser 

considerada atividade importante para o desencadeamento do projeto de colonização, 

sobretudo no interior. Nesse contexto, a capitania do Rio Grande se caracterizaria como 

fornecedora de gado para o abastecimento de núcleos colonizadores da Paraíba e de 

Pernambuco, e também para as áreas litorâneas da própria capitania (MONTEIRO, 2008). 

É por meio da pecuária que aconteceu a ocupação de áreas sertanejas e agrestinas, e 

essa atividade contribuiu também para a expansão de tais áreas. Portugal, segundo Andrade 

(2004), organizou o território da colônia de forma que os produtos produzidos e/ou 

explorados no interior (sobretudo a carne, o leite, os animais de trabalho e os alimentos) 

fluíssem para o litoral – onde iriam abastecer as necessidades dos homens que habitavam 

esse espaço – e fossem escoados para a Europa, especificamente para a metrópole 

portuguesa. 

Por isso, dizemos que a pecuária era uma economia voltada para um mercado 

distante, situado no litoral, para onde a mercadoria se autotransportava em boiadas 

conduzidas por vaqueiros e tangerinos (Ibid.). Nesse percurso do gado, várias povoações e 

                                                                                                                                                                        
deve que a economia criatória se haja transformado num fator fundamental de penetração e ocupação do 
interior brasileiro”. 
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vilas foram formadas, evoluindo, posteriormente, para cidades que atualmente marcam o 

território potiguar, como Currais Novos, Pau dos Ferros, Caicó, Tangará, Bom Jesus, 

dentre outras. 

Entretanto, seguindo a formação capitalista do território, a pecuária tem sua 

importância enfraquecida em meados do século XVIII. Esse enfraquecimento, provocado, 

segundo Monteiro (2008), pela proibição das oficinas de carne-seca (em 1788), pela 

concorrência da produção das charqueadas da capitania de Rio Grande de São Pedro e pela 

grande seca de 1791-1793, que dizimou rebanhos, é acompanhado pela inauguração de um 

novo cenário econômico mundial, alicerçado no processo de industrialização.  

Singer (1987), em estudo acerca da evolução, da lógica e da dinâmica do 

capitalismo, assevera que, no século XVIII, a economia de mercado ganha impulso 

dinâmico por meio da Revolução Industrial. Esse processo consistiu na invenção de 

máquinas capazes de realizar tarefas antes feitas pelos homens. Com essa revolução, o 

capitalismo passa de manufatureiro à industrial. 

A Revolução Industrial provocou a difusão de novas técnicas, a aceleração do 

processo de acumulação do capital e o aumento da produtividade do trabalho. A postura 

assumida perante o mercado pelo capitalismo industrial foi a do liberalismo, de acordo 

com a qual se deveria preservar, acima de qualquer fator, a livre competição dos mercados, 

repudiando-se, desse modo, a intervenção do Estado neles, a menos que fosse para 

fortalecê-los. Além disso, vale frisar que é com o capitalismo industrial que a atividade 

científica começa a fomentar a produção das indústrias, por meio de pesquisas cujos 

resultados ajudassem a elevar a produtividade industrial (Ibid.). Hoje, no contexto do 

capitalismo financeiro, o uso do território é cada vez mais marcado intensivamente pelas 

seguintes variáveis, que são, ao mesmo tempo, dominantes e determinantes: técnica, 

ciência, informação, finança e consumo (SILVEIRA, 2009, 2007, 2004; CONTEL, 2006). 

Vale destacar, de acordo com Lopes (2006), que, com a Revolução Industrial, a 

agricultura passa a atender às necessidades de matéria-prima da indústria. Desse modo, 

nesse novo cenário mundial, uma indústria que se destaca inicialmente é a têxtil, a qual 

ocasiona novas demandas por matéria-prima, exigindo, mais especificamente, a produção 

em larga escala de um produto até então com importância pequena no panorama 

econômico potiguar: o algodão. 

O destaque dado à atividade algodoeira no século XVIII acompanha o 

enfraquecimento da pecuária no Nordeste, especificamente no território potiguar. De 
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acordo com Andrade (2004), esse enfraquecimento se deveu também ao fato de vários 

latifundiários, antes pecuaristas, terem, nesse momento, passado a usar suas terras para o 

cultivo do algodão, deixando em segundo plano a criação do gado. Isso ocorreu devido ao 

destaque e à procura do algodão em âmbito internacional, por esse produto ser fundamental 

para o fomento inicial da Revolução Industrial na Inglaterra. 

A cultura algodoeira, de acordo com Oliveira (1977) e Andrade (1986), provocou 

uma verdadeira redefinição nos territórios sertanejo e agrestino, no século XVIII. Isso 

aconteceu devido ao fato de o algodão possuir, nesse momento, uma importância 

internacional mais intensa do que a da cana e a da pecuária quando tiveram seus momentos 

de destaque. A nascente indústria têxtil requeria o algodão, o que fez com que esse produto 

marcasse por longo período as paisagens do interior nordestino e, particularmente, o norte-

rio-grandense. Andrade (Ibid., p. 125), explicitando a importância do algodão no século de 

implementação da industrialização, refere-se a ele como uma “cultura autóctone que tivera 

relativa importância no primeiro século da colonização, fora praticamente eclipsada no 

século seguinte, para reaparecer, estuante de vida, no século XVIII e tornar-se uma das 

principais culturas agrícolas do Nordeste [...]”. 

Todavia, não é suficiente apenas declarar que o algodão foi muito importante para 

os cenários regional e estadual no século XVIII. É premente que se explique melhor o 

porquê dessa importância. Pois bem, sabemos que a cotonicultura era, na época, uma 

exigência da Revolução Industrial, podendo-se dizer, de maneira mais específica, que era 

uma exigência do mercado inglês. O principal centro abastecedor desse mercado, no que 

diz respeito ao algodão, eram os Estados Unidos da América. Dessa forma, a produção 

algodoeira do Rio Grande do Norte atrelava-se à americana, a qual tinha a função de 

atender às necessidades inglesas. 

Devido às Guerras de Independência (1776) e Secessão (1861-1865), ocorridas no 

território estadunidense, a produção algodoeira dos Estados Unidos da América e sua 

influência sobre a produção potiguar entraram em crise. Dessa maneira, o cultivo 

cotonicultor em todo o Nordeste brasileiro aproveitou essa conjuntura, ligando-se 

diretamente ao mercado inglês e, assim, expandindo-se de maneira considerável. A 

produção, durante essas duas guerras, ganhou mais fôlego no Nordeste e, particularmente, 

no Rio Grande do Norte. 
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Para deixar mais explícitos alguns fatores que contribuíram para o 

desencadeamento significativo da produção algodoeira, destacamos as palavras de Andrade 

(1986, p. 125): 

 
 

vários fatores contribuíram para o seu desenvolvimento: o aumento da população 
e o conseqüente aumento do consumo de tecidos ordinários, como o chamado 
algodãozinho; a descoberta da máquina a vapor e o seu emprego na indústria 
têxtil na Inglaterra e a conseqüente Revolução Industrial; e a abertura dos portos 
às nações amigas por D. João VI, em 1808; e os eventos políticos internacionais 
como a Guerra de Secessão, eliminando do mercado internacional, por período 
relativamente longo, concorrentes que dispunham de técnicas mais aperfeiçoadas 
e de produto de melhor qualidade que o Nordeste brasileiro. Por isso, podemos 
dizer que desde 1750 até 1940 o algodão foi um dos principais produtos 
nordestinos [...]. 

 
 

Um fator importante na produção algodoeira é a possibilidade de ela ser 

consorciada com lavouras de subsistência, o que proporcionou, segundo Gomes (1998, p. 

33), “[...] a fixação do homem à terra, contribuindo decisivamente para o processo de 

ocupação do território”. 

Além disso, o algodão sempre foi uma cultura mais democrática do que a 

canavieira e a pecuária (ANDRADE, 1986; MONTEIRO, 2008). Isso por não terem sido 

apenas os grandes proprietários os responsáveis pela produção algodoeira, mas também os 

pequenos proprietários, os arrendatários e os moradores. A industrialização do algodão era 

muito mais barata do que a da cana, o que fez com que comerciantes levassem suas 

bolandeiras e seus descaroçadores para as cidades, vilas e povoações, onde realizavam o 

beneficiamento e a venda do produto. Desse modo, o algodão deu grandes contribuições 

para o fortalecimento da vida urbana, sendo importantíssimo para várias cidades do Rio 

Grande do Norte, como Caicó, Mossoró, Açu, Macaíba, dentre outras. 

Dantas (1979), estudando a geografia econômica do Rio Grande do Norte, defende 

que o algodão constituiu-se em uma das forças que impediam ou diminuíam a migração do 

homem sertanejo para outros territórios nos períodos de seca, isso porque esse produto 

suporta altas temperaturas, assim como a mandioca, representando uma fonte de renda 

mesmo nos momentos críticos para a realização de outros cultivos. Dessa maneira, o 

algodão representou também a fixação do homem sertanejo no sertão, tanto nos períodos 

de fartura (quando a chuva marcava o território) como nos de escassez (quando a seca 

castigava os homens). Essa fixação foi importante para o fortalecimento das cidades do 

interior potiguar citadas anteriormente. 
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Não podemos deixar de destacar que o algodão foi o responsável pela promoção de 

uma articulação do território potiguar. A partir da produção algodoeira, construíram-se 

estradas de ferro e rodovias, a fim de se interligarem as áreas onde o algodão era produzido 

(no Sertão e no Agreste) às áreas onde ele seria comercializado (nas localidades 

portuárias). Vejamos as considerações feitas por Gomes (1998, p. 34): 

 
 

tanto a cana-de-açúcar como a pecuária foram importantes no processo de 
construção do território. Entretanto, essas economias, devido as suas próprias 
características, não conseguiram promover uma articulação mais substancial do 
território, fato que vai ocorrer a partir do desenvolvimento da cultura algodoeira, 
com a construção das ferrovias e, posteriormente, das rodovias, tendo em vista a 
necessidade de transportar o produto do sertão até às áreas portuárias [...]. As 
primeiras estradas de ferro ligando Natal a Nova Cruz tiveram um significado 
expressivo, uma vez que foi um primeiro passo na ruptura do isolamento entre 
Natal e o Interior do Estado, imposto pelas próprias condições naturais. Natal 
não passava de um centro administrativo, enquanto que a cidade de Macaíba era, 
na realidade, entreposto comercial, favorecido através de ligações fluviais com o 
mar. 

 
 

Mas o algodão não provocou apenas redefinições sociais, econômicas e espaciais 

no Rio Grande do Norte; provocou também redefinições políticas. Por meio da 

cotonicultura, fortaleceu-se uma estrutura fundiária calcada predominantemente nos 

grandes latifúndios. Dessa estrutura, emergiram os chamados “coronéis”, figuras que, na 

atualidade, ainda exercem papel importante nas decisões políticas tomadas no âmbito do 

Nordeste e, especificamente, do Rio Grande do Norte. Oliveira (1977, p. 35, destaques do 

autor) fala sobre as alterações ocorridas na imagem do Nordeste com o despontar do 

momento econômico comandado pelo algodão: 

 
 

a imagem do Nordeste, que as crônicas dos viajantes de fins do Século XVIII e 
princípios do Século XIX descreveram em termos da opulência dos barões do 
açúcar, [...] começou a ser substituída pela imagem do Nordeste dos 
latifundiários do sertão, dos coronéis; imagem rústica, pobre, contrastando com 
as dos salões e saraus do Nordeste açucareiro. Nesse rastro é que surge o 
Nordeste das secas. 

 
 
Com o fim da Guerra de Secessão (1865), a produção algodoeira nos Estados 

Unidos da América é retomada com intensidade, voltando a ocupar posição de destaque no 

mercado inglês de compra dessa matéria-prima. Outrossim, ocorre, nesse momento, uma 

queda nos preços do algodão nos mercados europeus, diminuindo, assim, a rentabilidade 

de se cultivar algodão. Esses acontecimentos desaquecem a economia algodoeira no Rio 
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Grande do Norte, enfraquecendo a produção de algodão no território da província 

(MONTEIRO, 2008). 

Contudo, a partir de 1880, a produção algodoeira no Rio Grande do Norte entra 

numa nova e longa etapa de expansão. Seguindo um processo de divisão territorial do 

trabalho no Brasil, o território potiguar passa a exportar algodão para ser transformado em 

indústrias têxteis nacionais, concentradas no Sudeste do Centro-Sul brasileiro. Essas 

exportações de algodão, que eram feitas para os portos do Rio de Janeiro e de Santos, 

tornariam a cotonicultura uma importante atividade em relação à geração de receitas para a 

economia norte-rio-grandense até meados do século XX (Ibid.). 

Portanto, seguindo esse contexto de formação territorial do Rio Grande do Norte, 

ocorre a formação do Agreste Potiguar, o qual, segundo Melo (1980), se caracterizou, 

principalmente, por ser um espaço de destaque na produção e na circulação de alimentos 

bem como no deslocamento populacional em direção a outros territórios (como o litoral e o 

sertão potiguares). No processo de formação do território em estudo, as atividades 

econômicas com maior destaque foram a pecuária e a algodoeira, sempre ocorrendo 

consorciadas com a agricultura de subsistência. Assim sendo, enveredaremos, neste 

momento, por análises referentes a esse processo de formação territorial. 

 
 

2.3.2 A formação territorial do Agreste Potiguar: pecuária, algodão e agricultura de 
subsistência 

 
 

O Agreste Potiguar vem exercendo funções socioeconômicas imprescindíveis para 

o cenário estadual. Esse território vem se destacando pela produção de gêneros 

alimentícios, de matérias-primas e de mercadorias para o abastecimento de outros 

territórios, dentre os quais o da capital estadual. Por isso, “[...] está fora de dúvida que sua 

participação na economia estadual lhe assegura um papel de singular importância no 

contexto territorial do Rio Grande do Norte” (MELO, 1980, p. 41). 

O processo de formação do território do Agreste Potiguar ancorou-se nas atividades 

de criação de gado, cultivo do algodão e culturas de subsistência (mandioca, feijão, milho 

etc.), por meio das quais o povo agrestino reproduziu-se socialmente e organizou seu 

território. 

A pecuária teve importância fundamental para o processo de interiorização da 

ocupação do território do Rio Grande do Norte. Foi através da criação de gado que se 
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fomentou, inicialmente, a organização dos territórios do Agreste e do Sertão norte-rio-

grandenses. Outra atividade importante foi a algodoeira. O desencadeamento dessa 

atividade proporcionou a intensificação da ocupação do Agreste e do Sertão bem como 

uma melhor articulação desses territórios com o litoral, por meio das rodovias e das 

ferrovias implementadas para atender às necessidades dessa atividade. 

Consorciada a essas atividades, foram realizadas as culturas para a subsistência27 do 

povo. Os agrestinos plantavam, sobretudo, mandioca, feijão e milho, visando garantir sua 

sobrevivência. De acordo com Linhares e Teixeira Silva (1981), o consorciamento de 

produtos sempre foi proveitoso para os agricultores, sobretudo para os que dispunham de 

pequenas propriedades: primeiro, vinha o milho e o feijão; depois, o algodão; e, por último, 

a mandioca, a senhora do campo. 

Segundo Linhares e Teixeira Silva (Ibid.), as plantações de subsistência também 

eram realizadas, separadamente, em algumas terras não ocupadas por produtos destinados 

à exportação (cana-de-açúcar e algodão). Segundo esses autores, no período colonial não 

havia mecanismos de vigilância ou repressão, por parte do Estado português, que 

impedissem a ocupação intrusiva de terras virgens, sobretudo as localizadas em territórios 

longínquos, as quais não eram usadas para as plantations. Desse modo, alguns homens 

livres pobres e escravos fugidos estabeleciam suas roças ao longo de rios e/ou de caminhos 

em terras não usadas28. O estabelecimento dessas roças era fato conhecido pela Coroa, que 

o considerava como uma retaguarda da ocupação branca do litoral. 

                                                        
27 Furtado (1984) defende que a economia de subsistência do Nordeste sempre foi precária, constituindo o 
elemento básico do problema econômico nacional em épocas posteriores. Esse é um pensamento meramente 
econômico, que desconsidera a importância dos cultivos de subsistência para a sobrevivência do homem 
nordestino, sobretudo do pobre. Para nós, o problema econômico-social do Brasil passa muito mais pela 
questão das graves desigualdades que marcam a realidade do país do que pelo desencadeamento de culturas 
de subsistência, as quais nos parecem que, ao invés de problema, devem ser compreendidas como solução 
para muitos trabalhadores brasileiros, especificamente os nordestinos. 
28 Del Priore e Venâncio (2006, p. 47-48) mencionam a existência, no período colonial, “[...] de um número 
expressivo de homens livres, pequenos proprietários, vivendo nos arredores das grandes plantações, lutando 
contra um solo não ocupado pela lavoura tradicional e tentando ajustar a natureza às necessidades e técnicas 
de que dispunham. Eram roceiros, também conhecidos, segundo as diferentes épocas e regiões, como 
caipiras, caiçaras, caboclos, muxuangos, mandioqueiros, capicongos, brocoiós etc., moradores dos sertões, 
instalados além das cidades coloniais, transformaram tais espaços físicos em espaços humanos. A variada 
maneira como se estabeleceram no território, suas formas de morar, viver ou morrer consolidaram dados 
mentais ou culturais, enraizaram lembranças ou esperanças às quais acordaram valores afetivos e 
representações. A expressão roça resulta [...] de uma prática agrícola tipicamente colonial. A presença desses 
nossos antepassados é de fundamental importância para entendermos por que, no Brasil Colônia, houve mais 
do que a pura e simples plantation de cana. A visão plantacionista, que considera todas as atividades não 
voltadas para exportação como irrelevantes, embaçou durante muito tempo a contribuição que milhares de 
agricultores – responsáveis pela agricultura de subsistência ou pelo abastecimento do mercado interno – 
deram à história de nosso mundo rural. Não se tratava, como disseram alguns, de mesquinha agricultura de 
subsistência. Nem tampouco de homens decadentes e degenerados, como queriam outros. Mas de atores 
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No tocante às pequenas plantações destinadas à subsistência dos agricultores e de 

suas famílias, Andrade (2004) evidencia que, além dos senhores de engenho, dos 

latifundiários pecuaristas e algodoeiros, o Nordeste também teve sua formação territorial 

marcada pela presença de camponeses29. Estes eram homens livres e pobres que 

cultivavam alimentos em terras alheias ou em pequenas porções de terras próprias (não 

usadas pelos latifundiários pecuaristas e/ou algodoeiros). Dos produtos alimentares 

cultivados por esses agricultores, o principal, em importância durante o maior período do 

ano, era a mandioca, produto típico da alimentação dos homens nordestinos (Ibid.). 

Além desses homens, havia também os chamados moradores, que viviam em terras 

dos latifundiários, prestando a estes alguns dias semanais de serviço e explorando, nos 

outros dias, um pedaço de terra, com o auxílio de suas famílias, produzindo alimentos 

(Ibid.). 

Os escravos também cultivavam lavouras de subsistência. Seus senhores lhes 

autorizavam cultivar essas lavouras nos sábados, feriados e dias santos. De acordo com 

Andrade (1979), o fato de os senhores darem essa permissão aos escravos não deve ser 

encarado como um sinal de bondade. Na verdade, isso era vantajoso para os primeiros, já 

que os próprios escravos produziam, por meio dessas lavouras, sua alimentação, reduzindo, 

assim, as despesas de seus donos. Dessa maneira, Prado Júnior (1981) afirma que as 

atividades de subsistência acabavam por ter a finalidade de manter o funcionamento da 

economia de exportação colocada em voga no Brasil colônia. Ainda é necessário destacar 

que, segundo Linhares e Teixeira Silva (1981), os escravos, além de consumir os produtos 

cultivados, também negociavam excedentes, na maioria das vezes com seus próprios 

senhores. 

Tanto os camponeses como os moradores mantinham com os grandes proprietários 

de terras relações de produção, as quais foram intensificadas no território brasileiro após a 

abolição da escravatura, no final do século XIX (ANDRADE, 1979). Essas relações de 

produção eram variadas, denominadas de meação, condição, arrendamento etc., nas quais 

os trabalhadores permaneciam dependentes dos donos das propriedades em que 

                                                                                                                                                                        
históricos responsáveis por competências que, durante séculos, modelaram a produção e o mercado colonial 
de gêneros alimentícios” (destaques dos autores). 
29 Linhares e Teixeira Silva (1981) afirmam que esse pensamento contesta as concepções que consideram as 
formas de vida camponesa como um elemento novo no território brasileiro. Segundo eles, podemos chamar 
esses homens livres e pobres, os moradores dos grandes latifúndios e os escravos (no momento em que 
cultivavam as lavouras de subsistência) de camponeses ou, se preferirmos, de protocamponeses, os quais nos 
permitem dizer que na sociedade escravista colonial havia uma “brecha camponesa”. 
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trabalhavam e/ou residiam. Conforme Andrade (1979), essas relações fazem parte da 

transição, no Brasil, do sistema escravocrata para o capitalista. No entanto, é necessário 

afirmar que elas se mantêm no país mesmo após a implementação desse último sistema, 

que tem como um fundamento o assalariamento. Essas relações se mantêm no capitalismo 

devido a atenderem aos preceitos da acumulação capitalista, sendo que, por meio delas, os 

produtores se sujeitam aos interesses dos agentes hegemônicos (latifundiários, detentores 

dos meios de produção, intermediários etc.). 

Para Innocêncio e Oliveira (1983), o prosseguimento das relações de arrendamento, 

de parceria, de moradia, de trabalho familiar etc. no sistema capitalista se dá pelo fato de 

esse sistema não pressupor a destruição de tais formas de trabalho – e nem mesmo 

necessitar disso –, as quais diferem das relações de trabalho calcadas na proletarização. Os 

autores prosseguem afirmando que a existência de trabalhadores desempenhando as 

relações de arrendamento, de parceria, de moradia e de trabalho familiar é algo até mesmo 

proveitoso para a expansão eficaz do sistema capitalista. Esses trabalhadores são 

considerados, pelos agentes dominantes do capitalismo, como nada mais do que mão-de-

obra reservada para períodos em que haja necessidade de sua utilização. Esse pensamento é 

reforçado por Martins (2004, p. 19), quando afirma que a expansão do capitalismo 

engendra e reproduz relações não-capitalistas de produção: 

 
 

[...] o capitalismo, na sua expansão, não só redefine antigas relações, 
subordinando-as à reprodução do capital, mas também engendra relações não-
capitalistas igual e contraditoriamente necessárias a essa reprodução. Marx já 
havia demonstrado que o capital preserva, redefinindo e subordinando, relações 
pré-capitalistas. 

 
 

Todavia, Innocêncio e Oliveira (1983) destacam que, à medida que o capitalismo se 

expande nas atividades da agricultura, ocorre o enfraquecimento das relações de trabalho 

não alicerçadas no assalariamento. Na verdade, o capitalismo necessita que suas práticas 

desvinculem gradativamente os trabalhadores dos meios de produção. Para que isso ocorra 

significativamente, é recomendável que haja a proletarização dos trabalhadores. 

Os alimentos produzidos pelos camponeses e pelos moradores eram destinados, 

primeiramente, à subsistência. Os excedentes eram negociados no mercado local. Segundo 

Linhares e Teixeira Silva (1981) e Andrade (2004), a partir do século XVIII, devido às 

necessidades de abastecimento dos núcleos urbanos em expansão, à melhoria dos 

transportes, à abertura de estradas e à interiorização da economia monetária, com o 
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desencadear do cultivo algodoeiro, a agricultura alimentar passa por implementações, isto 

é, por uma intensificação da produção, e os excedentes passam a ser negociados também 

com mercados mais longínquos. Para isso, além de os camponeses e moradores 

transportarem os produtos em tropas de burros e os comercializarem, também os vendiam, 

a preços baixos, para atravessadores (comerciantes), que se encarregavam de vendê-los, a 

preços elevados, em outros territórios. 

Desse modo, dizemos que, no processo de colonização do Brasil por Portugal, 

devido ao sentido exploratório, foi privilegiada a produção dos produtos destinados à 

exportação para a Europa, particularmente para a metrópole (PRADO JÚNIOR, 1981). No 

caso do Nordeste, esse privilégio era dado à cana-de-açúcar, ao algodão e ao gado. Os 

produtos alimentares, destinados ao abastecimento da população local, ficavam em 

segundo plano no cenário da colonização, sendo cultivados pelos camponeses, pelos 

moradores e pelos escravos em pequenas faixas de terra (ANDRADE, 2004). Esse quadro 

produtivo prevalece no país, de certa maneira, até os dias atuais, sendo que, segundo 

Andrade (1979), a modernização da agricultura, que vem ocorrendo a partir de meados do 

século XX, consolida o privilégio que é dado, desde o período colonial, aos produtos 

destinados ao mercado externo, relegando à condição de arcaicos e tradicionais os produtos 

essenciais à alimentação da sociedade nacional (mandioca, milho, feijão etc.). 

Ainda conforme Andrade (Ibid.), esse privilégio ajuda a explicar a desigual 

estrutura fundiária que marca o território nacional. Isso porque o governo português 

sempre estimulou a ocupação de grandes áreas destinadas somente à produção de artigos 

para exportação. Essas grandes áreas (latifúndios) se fazem presentes no território 

brasileiro até hoje, sendo que, em muitas delas, se mantém também o estímulo ao plantio 

de apenas um produto, o qual interessa ao mercado externo e não tem ligação com as 

necessidades de abastecimento do mercado interno. 

Sobre esse privilégio que é dado por parte dos agentes governamentais, desde o 

período colonial, aos produtos destinados à exportação, Brito (1987) chama a atenção para 

o fato de que as lavouras sempre apresentaram uma distribuição espacial diferente no 

Brasil. Enquanto as produções destinadas ao mercado externo são realizadas nas melhores 

terras, sobretudo no litoral, devido à fertilidade dessas terras e às maiores facilidades de 

escoamento das produções, para o cultivo de alimentos destinados ao abastecimento da 

população local reservam-se pequenas faixas de terra, pulverizadas no território nacional, 
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localizadas principalmente no interior, longe dos espaços preferidos pelos agentes dos 

produtos privilegiados. 

Além disso, Brito (1987) afirma que esse quadro de ocupação e uso de terras vem 

se agravando no país com o processo de modernização da agricultura. Segundo essa autora, 

as transformações que vêm ocorrendo na agricultura nacional provocam a redução das 

possibilidades de agricultores cultivarem alimentos, mesmo que seja em pequenas faixas 

de terra. Isso devido ao fato de as políticas governamentais estimularem, nas áreas mais 

modernizadas, o desencadeamento de culturas de caráter mercantil e, nas áreas opacas 

(sem grandes modernizações ou com modernização não muito intensa), haver, geralmente, 

o estímulo ao uso de terras, principalmente, para o plantio de pastagens necessárias à 

realização da pecuária. Dessa forma, coadunando com a concepção de Brito (Ibid.), 

dizemos que a capitalização da agricultura vem agravando, no país, a produção de 

alimentos, extremamente necessária ao bem-estar de toda a população. 

Dito isso, afirmamos que a pecuária e o algodão foram atividades com importância 

econômica para os agentes dominantes no processo de formação do território agrestino. Os 

latifundiários e os detentores dos meios de produção garantiam sua renda e o exercício do 

poder sobre o povo por meio dessas atividades. Em contrapartida, o cultivo da mandioca, 

do milho e do feijão teve importância social no desenrolar desse processo, isso por ser 

realizado com o objetivo de garantir a subsistência e/ou a sobrevivência da maioria das 

pessoas. 

Das culturas de subsistência, aquela que possuía importância para os agrestinos 

durante um maior período no ano era a mandioqueira, justamente por ser a mandioca uma 

planta resistente e que pode ser cultivada durante longos e variados ciclos. Assim sendo, 

neste trabalho as atenções serão dadas à atividade mandioqueira, por ela ter sido 

importante para a sobrevivência dos agrestinos e para a formação territorial do Agreste 

Potiguar bem como por ela vir passando por mudanças que impactam no uso atual do 

território em tela. 

Para compreender como se dava a atividade mandioqueira no Agreste Potiguar até a 

década de 1980, quando essa atividade começou a ser modernizada, além de realizarmos 

pesquisa bibliográfica (MELO, 1980; ANDRADE, 1986; MONTEIRO, 2008), 

conversamos com agrestinos (ver apêndice A) que pudessem fornecer informações 
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importantes para a formulação da problemática da pesquisa30. As conversas ocorreram de 

maneira semiestruturada, no período de março a maio de 2008, e foram gravadas. Durante 

essas conversas, dissemos às pessoas com as quais conversamos que não era necessário 

que elas se identificassem, o que as deixou mais à vontade para fornecerem informações 

detalhadas sobre a atividade em foco. Assim, identificamos esses interlocutores, no 

decorrer do trabalho, de acordo com as funções que exerciam, no período de realização da 

pesquisa, na atividade mandioqueira. Vale frisar que, por meio dessas conversas, tivemos 

acesso a informações sobre: o que era produzido no Agreste Potiguar; como se produzia a 

mandioca e como ela era transformada em farinha e outros derivados; como se davam as 

relações de trabalho nas casas de farinha; o que era feito com a mandioca e a farinha 

produzidas; dentre outros aspectos. 

A partir dessas conversas, podemos afirmar que, no Agreste, se produzia o algodão 

(uma cultura mais comercial) e alimentos destinados à subsistência do povo (feijão, milho, 

mandioca, inhame, fava, dentre outros) bem como se criava gado, sobretudo, o leiteiro. 

Dos alimentos destinados à subsistência, segundo agricultores agrestinos, aquele que se 

destacava era a mandioca. Isso devido a alguns motivos, os quais são explicitados com as 

palavras de interlocutores das conversas: 

 
 

Pra mim, é uma planta que tem muita importância. Ela dá alimento à vida 
humana, aos animais. Vai para todo estado que precisar de farinha, através de 
transporte. A maior renda que existe aqui é de plantação de mandioca. Tirando 
isso, não tem quase nada. Toda vida ela teve importância. A farinha é 
fundamental. A mandioca é fundamental. Antigamente, se uma mesa não tivesse 
farinha, pra muita gente não tinha nada. Hoje tem o arroz. Mas naquele tempo 
não tinha arroz, tinha farinha. Ave Maria, a farinha e o feijão era a maior base da 
alimentação, principalmente da classe pobre! 
Da mandioca, o cara faz a farinha de mandioca mole, pra fazer o bolo, a tapioca, 
o beiju, o cuscuz. Tudo isso é muito produtivo e é gostoso demais. 
A plantação de mandioca é uma renda certa. Você planta o feijão e perde, às 
vezes, com o Sol, às vezes com a chuva. Você planta o milho e falta chuva e 
você perde. A roça de mandioca você não perde (produtor de mandioca de Bom 
Jesus). 
 
Fazer farinha, tirar a goma, fazer comida pro gado. Não se perdia nada não. A 
casca, a maniva moída, tudo usava (produtor de mandioca de Elói de Souza). 

 

                                                        
30 Essas conversas integraram a etapa exploratória da pesquisa. Foram sumamente importantes para a 
obtenção de informações antes não conhecidas sobre o objeto de estudo, ajudando na formulação da 
problemática do estudo. Vale destacar que a preocupação, nessa etapa da pesquisa, era apreender a 
participação da atividade mandioqueira no uso pretérito do território do Agreste Potiguar, para que, assim, 
pudéssemos refletir sobre essa atividade na realidade atual do território em questão, procurando formular 
uma problemática para o estudo dissertativo. Dessa forma, a maioria das reflexões que seguem neste capítulo 
sobre a atividade mandioqueira e o território do Agreste Potiguar são expressas com o verbo no passado. 
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A mandioca era plantada por produtores que, na maioria das vezes, tinham terra 

própria ou tinham acesso a um pedaço de terra sem ter que pagar nada por isso. Como 

sabemos, essa planta é marcada por longos períodos de cultivo. No caso específico do 

Agreste Potiguar, o cultivo da mandioca era realizado no período de 1,5 a 2 anos, não 

oferecendo, assim, vantagens para o arrendamento de terras para nelas ser feito tal cultivo. 

As terras eram arrendadas em sistema de meação ou através de um sistema em que 

o produtor pagava, ao dono da terra, no final da produção, um preço estipulado. Devido ao 

longo ciclo de cultivo, nem o produtor nem o dono da terra se interessavam pelo roçado de 

mandioca no sistema de arrendamento: o primeiro sempre tinha prejuízo ao final da 

produção, quando deveria ceder metade do que fora produzido ao dono da terra, ou pagar 

um valor, que aumentava no decorrer do processo produtivo, devido aos empréstimos que 

fazia, geralmente, ao dono da terra, para manter o mandiocal e, até mesmo, para adquirir 

alimentos para sua subsistência; já o segundo só iria ter rentabilidade com sua terra após 

um período longo de, no mínimo, 1,5 ano, o que não lhe interessava: “a mandioca não 

tinha futuro para ser plantada em terra alheia” (produtor de mandioca de Serra Caiada). 

Mas, não podemos afirmar que, em hipótese alguma, não havia arrendamento de 

terra para o estabelecimento de roçado de mandioca: “tinha gente que arrendava terra, 

porque não tinha onde trabalhar” (produtor de mandioca de Elói de Souza). O cultivo da 

mandioca ocorria em pequenas faixas de terra, sendo destinado à subsistência do povo e ao 

fornecimento de alimento para o gado. Havia relações em que donos de pequenas 

propriedades de terra arrendavam, por preços acessíveis, parte de sua propriedade a 

produtores sem terra, para que cultivassem roçados (de milho, feijão, mandioca): “era mais 

fácil conseguir roçado com os pequenos proprietários do que com os grandes” (produtor de 

mandioca de Serra Caiada). O arrendamento, como dissemos, também poderia ser feito por 

sistema de meação ou de pagamento de um valor, estipulado pelo dono da terra, ao final da 

produção. No Agreste Potiguar, esse valor era de, geralmente, 20% do que fora produzido. 

Todavia, segundo um produtor de mandioca de Bom Jesus, os arrendamentos aconteciam, 

em sua grande maioria, pelo sistema de meação, isso porque era mais vantajoso para o 

dono da terra. 

O roçado da mandioca era estabelecido de maneira consorciada com outros roçados 

(de milho e feijão, sobretudo) e com atividades de cunho comercial (pecuária e algodão). 

Em relação ao consorciamento com a atividade da pecuária, podemos dizer que da 
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mandioca, sobretudo de sua casca e da maniva, se fazia ração para alimentar o gado. Os 

grandes proprietários de terra, que geralmente eram criadores de gado, não tinham muito 

interesse em plantar mandioca. Contudo, se interessavam em adquirir a mandioca 

produzida por agricultores, em sua maioria, pequenos proprietários, para servir de alimento 

para seu gado. A importância da mandioca para a criação de gado é explicitada na fala de 

um produtor de mandioca de Boa Saúde: 

 
 

A mandioca é fundamental para a criação de gado. A melhor alimentação para o 
gado vem da casca da mandioca e da maniva. Dá uma maravilha de ração para o 
gado. Uma vacaria sem a mandioca tá acabada. Sem a mandioca, é uma crise 
maior do mundo pra quem cria gado. Enquanto tem chuva, tem comer para o 
gado. Agora quando pára a chuva, o gado só vai comer do que você plantou, ou 
da mandioca ou do capim. 

 
 

No tocante ao consorciamento da mandioca com o milho, o feijão e o algodão, 

podemos dizer que alguns produtores plantavam roçados com fileiras alternadas de milho, 

feijão e mandioca, cultivando também, ao lado dessas fileiras, o algodão. Com o cultivo 

algodoeiro, os produtores garantiam sua renda, basicamente, durante três meses do ano. 

Após isso, o produto que supria as necessidades dos produtores durante a maior parte do 

ano era a mandioca. Destaca-se que o milho e o feijão são também culturas com período 

temporário bastante definido (geralmente, ambas são cultivadas apenas em três meses do 

ano), além de serem frágeis diante das adversidades edafoclimáticas, diferentemente da 

mandioca. 

O cultivo da mandioca durava cerca de 1,5 a 2 anos. O plantio era feito, assim 

como hoje, no período de chuvas (geralmente, de janeiro até março). A colheita era 

realizada, assim como hoje, geralmente, no período de agosto a dezembro do ano posterior 

àquele em que houvera o plantio. Contudo, por ser uma planta bastante resistente, havia 

produtores que a colhiam posteriormente a esse período, no máximo até o mês em que se 

completavam os 24 meses de cultivo. Em suma, dizemos que a cultura mandioqueira 

sempre foi caracterizada por sua flexibilidade em relação ao plantio e à colheita31. Havia 

produtores que colhiam parte da produção no período de agosto a dezembro, deixando 

                                                        
31 Esse pressuposto ainda é válido para o momento atual da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar. Isso 
fica evidente quando analisamos os dados do censo agropecuário de 2006 do IBGE (2009), os quais mostram 
que a mandioca é plantada e colhida, no Agreste Potiguar, durante todos os meses do ano, havendo, 
logicamente, meses (janeiro, fevereiro e março) em que o plantio é elevado, assim como meses (agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro) em que a colheita é elevada.  
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outra parte para ser colhida posteriormente. Isso garantia aos produtores subsistência e 

renda na maior parte do ano. 

O cultivo mandioqueiro era realizado, geralmente, sem a utilização de adubos e/ou 

de defensivos agrícolas. Devido a isso, o ciclo de produção era longo: durava até 2 anos. 

Segundo um produtor de mandioca de Bom Jesus, a utilização de adubos não era 

necessária porque as terras, antigamente, eram mais férteis, possibilitando rentabilidade de 

até 12 toneladas de mandioca por hectare. Hoje, com as terras cansadas, isto é, após muita 

utilização, e com a propagação da lógica da modernização capitalista, os produtores vêm 

utilizando cada vez mais adubos, inclusive os químicos, com o objetivo de obterem maior 

rentabilidade no menor tempo possível. Não podemos deixar de afirmar que, de acordo 

com um produtor de mandioca de Boa Saúde, alguns produtores utilizavam antigamente 

adubo orgânico (de gado) nas plantações, mas isso não era predominante: acontecia apenas 

em alguns momentos e era realizado apenas por alguns produtores. 

O processo de cultivo da mandioca consistia nos seguintes procedimentos (figura 

06): 1) desmatava-se a terra; 2) cortava-se a terra, manualmente ou com a utilização do boi 

manso; 3) plantava-se a maniva, principalmente por meio de trabalho familiar; 4) o próprio 

produtor, juntamente com sua família, realizava limpas no roçado; 5) colhiam-se as raízes, 

principalmente por meio de trabalho familiar; 6) separava-se parte da maniva para se 

plantar outro mandiocal, sendo o restante vendido a fazendeiros para a fabricação de ração 

para o gado; e 7) transportavam-se, geralmente em jumentos, as raízes para transformação 

nas casas de farinha ou procurava-se fornecê-las a criadores de gado, para fabricação de 

ração animal. 
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Figura 06: Como ocorria o cultivo da mandioca 
no Agreste Potiguar, até a década de 1980 

Elaboração: Diego Salomão C. O. Salvador, 2008. 
 
 

A mandioca produzida era, na maior parte, transformada em farinha e em outros 

derivados (bolos, beiju, cuscuz etc.), que iriam servir para a alimentação das pessoas. 

Também se utilizava a mandioca seca, a casca e a maniva para se preparar ração para o 

gado. A transformação da mandioca em farinha e outros derivados era realizada nas 

residências dos agrestinos ou nas casas de farinha. 

O processo de transformação domiciliar da mandioca consistia nos seguintes 

procedimentos (figura 07): 1) descascava-se a mandioca; 2) lavavam-se as raízes 

descascadas; 3) ralava-se, manualmente, a mandioca para transformá-la em massa; 4) 

prensava-se a massa com um pano, para retirar o máximo possível da manipueira; 5) 

peneirava-se a massa, a fim de enfarinhá-la; 6) torrava-se a massa enfarinhada em um 

caco colocado sobre o fogo; e 7) armazenava-se a farinha, a qual seria utilizada para o 

consumo familiar. Parte da massa não era transformada em farinha, mas em bolos, cuscuz, 

beiju etc. Esse processo gerava alimentos que garantiam a subsistência dos indivíduos da 

família. 
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Figura 07: Como ocorria o processo de transformação 
domiciliar da mandioca no Agreste Potiguar, até a década de 1980 

Elaboração: Diego Salomão C. O. Salvador, 2008. 
 
 

No que diz respeito à transformação da mandioca nas casas de farinha (figura 08), 

esse processo era realizado tendo como principal fundamento o trabalho manual, a força 

humana. As casas de farinha eram marcadas por instrumentos técnicos movidos pela força 

humana (figura 09). Inicialmente, o rodete (usado para ralar a mandioca), a prensa (usada 

para retirar a manipueira) e a peneira (usada para enfarinhar a massa) eram instrumentos 

feitos de madeira; posteriormente, passaram a ser confeccionados com materiais mais 

resistentes, como o ferro. O forno era a braço, ou seja, construído com tijolo e cimento, 

aquecido com lenha, sendo a farinha mexida por um homem (o forneiro) por meio de um 

pedaço de madeira chamado de rodo. 
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Figura 08: Casa de farinha antiga e desativada localizada em Bom Jesus 
Fonte: Salvador, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: Instrumentos, rodete (A), prensa (B), peneira (C) e forno (D), 
existentes em casa de farinha do Agreste Potiguar, movidos a força humana 

Fonte: Salvador, 2008. 
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Nas casas de farinha, a fabricação da farinha ocorria da seguinte forma (figura 10): 

1) as raspadeiras descascavam a mandioca; 2) lavavam-se as raízes descascadas; 3) ralava-

se a mandioca no rodete; 4) tirava-se a goma da massa proveniente do rodete; 5) prensava-

se a massa; 6) peneirava-se a massa; 7) torrava-se a massa enfarinhada, em um forno 

movido manualmente; 8) ensacava-se a farinha, que era armazenada em paióis, sendo 

utilizada para o consumo familiar; e 9) por vezes, negociava-se algum excedente da farinha 

produzida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Como se dava o processo de transformação da mandioca  
nas casas de farinha no Agreste Potiguar, até a década de 1980 

Elaboração: Diego Salomão C. O. Salvador, 2008. 
 
 

Os proprietários de algumas casas de farinha contratavam pessoas para trabalharem 

no processo produtivo. Para a realização do processo, eram necessárias algumas pessoas 

para descascar a mandioca (o número de pessoas dependia da quantidade de farinha que se 

iria produzir); 01 pessoa para trabalhar no rodete; 01 na prensa e peneira; e 01 no forno e 

no ensacamento da farinha. Interessante é que, geralmente, o serviço de descasca era feito 

por mulheres e o restante dos serviços por homens. A tiragem da goma era, às vezes, 
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realizada por mulheres e, outras vezes, pelos homens. Diante dessa divisão de gênero no 

trabalho, perguntamos aos produtores e donos de casas de farinha por que isso acontecia. 

Eles afirmaram que era porque a descasca é um serviço mais leve e para o qual as mulheres 

eram mais habilidosas. No entanto, o dono de uma casa de farinha de Elói de Souza nos 

disse que, geralmente, as pessoas que faziam o serviço de ralar, de prensar e de peneirar, e 

o de torrar e ensacar a farinha recebiam diárias de 5 mil réis, já as pessoas que faziam a 

raspagem recebiam diárias de 2 mil réis. Como vemos, deixava-se para as mulheres não 

apenas o serviço mais leve, mas aquele pelo qual se pagava menos. Além disso, é 

necessário frisar que, comumentemente, crianças trabalhavam na raspagem da mandioca, 

geralmente acompanhando suas mães (as raspadeiras) e seus pais (que desempenhavam os 

outros serviços). 

Entretanto, as casas de farinha que funcionavam sob o regime de pagamento de 

diárias eram pouquíssimas. A grande maioria das casas de farinha eram utilizadas por 

famílias para fazer as chamadas farinhadas. Nessas, as famílias fabricavam uma 

quantidade de farinha que suprisse suas necessidades por dois anos, período máximo do 

ciclo de cultivo da mandioca. A farinha era guardada em locais próprios para tal finalidade, 

chamados de paióis. Algumas famílias que produziam grandes quantidades de farinha 

também negociavam uma parte do que fora produzido. Vejamos os detalhes que são dados 

por um produtor de mandioca de Bom Jesus acerca da produção e do armazenamento de 

farinha antigamente: 

 
 

Naquele tempo se trabalhava mais por mutirão. Essa semana eu ia fazer minha 
farinhada, aí eu convidava os vizinhos, que se juntavam e iam ajudar minha 
família. Era um mutirão. A semana que vem você ia fazer a sua farinhada, aí 
minha família ia agora ajudar a sua. E assim por diante. 

 
 

A farinhada, segundo Damasceno (2005), era um processo que não envolvia tão 

somente um conjunto de técnicas e ações sistematizadas, tendo por objetivo final a geração 

da farinha para a subsistência familiar. Esse processo era marcado também por relações 

culturais, decorrentes de tradições históricas herdadas de povos indígenas. As casas de 

farinha eram lugares que faziam parte da cultura do povo: lugares em que as famílias se 

reuniam, conversavam, contavam estórias e histórias, cantavam, dançavam etc. Seguindo 

essa perspectiva, Nogueira e Waldeck (2006), estudando a cultura mandioqueira no Brasil 
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sob uma perspectiva cultural, citam as casas de farinha como espaços impregnados de 

significados, espaços de expressão da vida coletiva. 

Os versos de Patativa do Assaré (apud NOGUEIRA; WALDECK, 2006, p. 22-23), 

em “Puxadô de Roda”, referem-se ao processo das farinhadas: 

 
 

(...) 
Pois bem, um aviamento 
Quando pega a trabaiá, 
É o mió divertimento 
Que se pode maginá, 
É a mió distração, 
Tudo ali é união. 
Prazê, alegria e paz, 
Só se convença em amô, 
Pois todos trabaiadô 
É sempre moça e rapaz. 
Sinto o meu corpo gelá, 
Meu coração triste chora 
Quando eu pego a me lembrá 
Das farinhadas de otrora, 
Quando a roda eu sacudia, 
Que ela zinia, zinia 
Zinia como um pião, 
E tão depressa rodava, 
Que a gente não divulgava 
Se ela tinha vêio, ou não. 
Gritando e dizendo graça, 
Cantando e a jogá potoca, 
Eu fazia virá massa 
Um putici de mandioca; 
Não tinha quem me agüentasse, 
Desmancha que trabaiasse 
Corria com bom despacho; 
Digo sem acanhamento, 
Pra roda de aviamento 
Seu moço, sou cabra macho! 
Hoje tudo tá mudado, 
Tudo que é bom leva fim, 
Porém, naquele passado 
Eu me orguiava de mim! 
De todos trabaiadô 
Da desmancha, o puxadô, 
Com sua força aprovada, 
É sempre o mais preferido, 
E também o mais querido 
Do povo da farinhada. 
(...) 

 
 

É necessário destacar que as casas de farinha não pertenciam às famílias pobres que 

faziam as farinhadas. Os donos das casas de farinha eram pessoas com melhores condições 

financeiras, geralmente criadores de gado e cultivadores de algodão. Para que as famílias 
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pobres utilizassem as casas de farinha para fazer as farinhadas, era necessário pagarem a 

conga – uma parte do que fora produzido, a qual deveria ficar para os proprietários dessas 

casas. Segundo um produtor de mandioca de Serra Caiada, a cada três sacos de farinha 

produzidos, geralmente meio saco ficava para a casa de farinha, isto é, para seu dono. Esse 

meio saco consistia na conga. Um produtor de mandioca de Bom Jesus nos disse que a 

principal motivação para que os criadores de gado construíssem as casas de farinha era o 

recebimento da conga: “no período de setembro pra outubro, praticamente, todo dia tava 

recebendo conga do povo que fazia farinhada”. As palavras de um produtor de mandioca 

de Boa Saúde também indicam isso: “antigamente, as casas de farinha era tudo cheia. Era 

um esperando o outro acabar pra fazer a sua”. Acrescente-se o fato de ser gerada nas casas 

de farinha a matéria-prima para a fabricação de ração para o gado. 

Por fim, frisamos que os produtores de mandioca procuravam fabricar a farinha de 

que necessitavam em casas de farinha próximas de sua moradia e/ou propriedade. Desse 

modo, podemos expressar a organização do território do Agreste Potiguar, em relação à 

atividade mandioqueira, da seguinte maneira: em todos os municípios havia casas de 

farinha e, próximas destas, havia produtores de mandioca que as procuravam para fabricar 

a farinha, por meio das farinhadas. A mandioca não era considerada um produto, mas sim 

um gênero alimentício, sumamente importante para a sobrevivência dos agrestinos. 

Portanto, fica evidente que a atividade mandioqueira teve a função primordial de 

cultura de subsistência no processo de formação territorial do Agreste Potiguar. Outrossim, 

fica explícita a importância dessa atividade para a sobrevivência do povo agrestino e, 

consequentemente, para a formação do território em estudo. Esse cenário da atividade 

mandioqueira perdurou no Agreste Potiguar até meados do século XX, especificamente até 

a década de 1980. A partir de então, começam a ser implementadas transformações nesse 

cenário, de acordo com a lógica da modernização. O próximo capítulo do trabalho trará à 

tona essas transformações. 
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3 A MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
MANDIOQUEIRA E O USO ATUAL DO 

TERRITÓRIO DO AGRESTE POTIGUAR 
 
 
 
 

“Hoje a mandioca é uma mercadoria.  
A gente planta ela, mas não produzimos  

a farinha. Vamos ao mercado comprá-la”. 
 

Produtor de mandioca de Brejinho 
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No primeiro capítulo do trabalho, vimos que a mandioca foi, até a década de 1980, 

uma planta cultivada predominantemente para a subsistência dos agrestinos, sendo esse 

cultivo marcado por grande conteúdo cultural, explicitado no momento de realização das 

farinhadas. A partir da década citada, a referida atividade começa a ser modernizada, e a 

mandioca é transformada em um produto destinado ao mercado32 de fabricação e de 

comercialização da farinha e de outros derivados, como a goma (amido). Diante disso, 

destacamos, junto ao título do capítulo, as palavras de um produtor de mandioca de 

Brejinho, que são extremamente pertinentes à situação atual da atividade mandioqueira no 

Agreste Potiguar. 

Neste capítulo, objetivamos analisar as mudanças nas técnicas e nas relações de 

trabalho que vêm sendo implementadas, desde a década de 1980, a partir do processo de 

modernização da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar, bem como compreender a 

função dessa atividade no uso atual do território do Agreste Potiguar. Para atingir tais 

objetivos, teceremos reflexões: sobre a modernização da agricultura brasileira, explicitando 

que esse processo vem sendo praticado de maneira seletiva, excludente e parcial; sobre a 

modernização da atividade mandioqueira fomentada no Agreste Potiguar, colocando em 

tela as transformações nas técnicas e nas relações de trabalho implementadas a partir da 

modernização dessa atividade; e sobre a função dessa atividade no uso atual do território 

em estudo, destacando que a produção de mandioca e sua transformação em farinha e em 

outros derivados não vêm acontecendo mais com a função predominante de atender às 

necessidades de subsistência dos nordestinos e, especificamente, dos agrestinos, mas sim 

de atender os escopos do mercado. Antes de trazer à tona essas reflexões, é relevante tecer 

breves discussões acerca do uso do território do Agreste Potiguar na contemporaneidade, 

mencionando as atividades que marcam esse uso. 

 
 
 
 
                                                        
32 De acordo Santos (2008c), o mercado forma, juntamente com o Estado, um par dialético referente ao fato 
geográfico. Sobre esse par dialético, o autor diz: “o mercado é um fator de controle, um dado de unificação, 
um conjunto de elementos capazes de estabelecer um dado equilíbrio (equilíbrio geral da economia). Age, 
aparentemente, sem violentar ninguém e passa de uma situação de equilíbrio para outra. Esse equilíbrio, que 
o mercado tem como função restaurar a todo instante, muda de significação com o tempo. O equilíbrio de 
hoje não é o mesmo de outros tempos, e com certeza não será o de amanhã. [...] Com a internacionalização 
da economia, o Estado é chamado a intervir para orientar o mercado. A partir dos anos 1930, 1940, mas 
sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, cada vez mais o Estado é chamado a exercer um papel de 
regulador, pois detém os instrumentos para realizar essa regulação. Hoje, o mercado não consegue equilibrar-
se sem a intervenção de Estado” (Ibid., p. 108-109). 
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3.1 O USO ATUAL DO TERRITÓRIO DO AGRESTE POTIGUAR 
 
 
 Para destacar o uso atual do território do Agreste Potiguar, vamos explicitar as 

atividades econômicas que perpassam esse uso, bem como as posições de hegemonia ou 

não dos diversos agentes sociais que expressam objetos e ações nesse processo, visando 

atender, sobretudo, seus anseios particulares. Faremos isso ancorados na ideia de que a 

análise do uso do território deve atentar para todas as atividades e todos os agentes sociais 

existentes, que, de maneira desigual, contraditória e combinada atuam na construção do 

território, que, desse modo, apresenta-se como sinônimo de espaço banal (SANTOS, 1999, 

1996). 

Dois motivos nos levam a explicitar o uso atual do território do Agreste Potiguar: 

primeiro, devemos deixar claro para o leitor que o uso atual do território em questão não 

vem ocorrendo apenas por meio da atividade mandioqueira. Existem outras atividades que 

marcam esse uso, as quais serão explicitadas; segundo, o Agreste Potiguar é simbolizado 

em estudos da literatura geográfica norte-rio-grandense como um território perpassado por 

estagnação econômica e graves problemáticas sociais (COSTA, 2005; GONÇALVES, 

2005), como um território esquecido no âmbito da reestruturação da economia do Rio 

Grande do Norte, intensificada a partir da década de 1970. Não compartilhamos do 

pensamento de que o Agreste esteja estagnado economicamente, uma vez que o fato de 

haver graves problemas sociais no território confirma que o crescimento econômico 

capitalista se faz presente nesse, logicamente não da maneira e nem com a mesma 

intensidade que se faz presente em outros territórios. Isso é compreendido quando 

evidenciamos que dentre os fundamentos do capitalismo estão a seletividade e a 

desigualdade (NOVACK, TROTSKY e MORENO, 1981; HARVEY, 2004). 

Na atualidade, uma parcela do quadro econômico do Agreste Potiguar é preenchida 

por atividades da agricultura. Com isso, poder-se-ia até pensar que a economia desse 

território não tivesse passado por alterações, devido a esse ter sua formação atrelada ao 

Sistema Gado-Policultor, ou seja, ao cultivo de produtos agrícolas e de gêneros de 

subsistência e à criação de gado. Todavia, essas atividades ganham, nos dias atuais, novas 

características, sendo marcadas pelo uso de novas técnicas em busca de maiores 

produtividades e, consequentemente, de maiores lucros. 

Em 2008, de acordo com os dados mais recentes do IBGE, as lavouras permanentes 

dos municípios agrestinos eram marcadas pelos seguintes produtos: castanha-de-caju, 
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coco-da-baía, goiaba, laranja, limão, mamão, manga, maracujá, banana e abacate (tabela 

05) (IBGE, 2009). Em relação a esses produtos, destacamos a castanha-de-caju, que é 

produzida em todos os municípios agrestinos e beneficiada em indústrias localizadas, por 

exemplo, em São Paulo do Potengi, e o coco-da-baía e a manga, que são produzidos em 

grande parcela desses municípios. Os dados da tabela 05 mostram que a castanha-de-caju 

foi, em 2008, inclusive, o produto com a maior área plantada e colhida, a maior quantidade 

produzida e o maior valor da produção (em mil reais) dentre todos os cultivados 

permanentemente no Agreste Potiguar. 

 
 

Tabela 05: Área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor da produção 
da lavoura permanente na microrregião do Agreste Potiguar, 2008 

 

Lavoura permanente Área plantada 
(hectares) 

Área 
colhida 

(hectares) 

Quantidade 
produzida 

Valor da 
produção (mil 

reais) 
Total 6.380 6.380 - 5.017 

Abacate (Toneladas) 3 3 27 9 
Banana (cacho) (Toneladas) 82 82 1.359 638 
Castanha de caju (Toneladas) 5.404 5.404 2.174 1.928 
Coco-da-baía (Mil frutos) 549 549 1.535 564 
Goiaba (Toneladas) 20 20 104 73 
Laranja (Toneladas) 35 35 278 103 
Limão (Toneladas) 19 19 99 58 
Mamão (Toneladas) 59 59 1.182 450 
Manga (Toneladas) 191 191 2.624 1.024 
Maracujá (Toneladas) 18 18 217 170 
 

Fonte: IBGE, 2009. 
 
 

Em relação à lavoura temporária, produziram-se, em 2008, os seguintes itens: 

algodão herbáceo, batata-doce, feijão, mandioca, milho, sorgo granífero em grão, fava, 

abacaxi (com destaque para Ielmo Marinho), cana-de-açúcar (com destaque para Brejinho), 

tomate e girassol (Ibid.). De todos esses produtos, o que apresentou a maior área planta e 

colhida, a maior produção e o maior valor (em mil reais) foi a mandioca (tabela 06), a qual 

se faz presente nas lavouras temporárias de todos os municípios do Agreste Potiguar. 

Como vemos neste trabalho, a atividade mandioqueira vem sendo modernizada no Agreste 

Potiguar a partir de transformações técnicas e nas relações de trabalho, o que ocasiona 

também modificações na organização da atividade no território. 
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Tabela 06: Área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor da produção 
da lavoura temporária na microrregião do Agreste Potiguar, 2008 

 

Lavoura permanente 
Área 

plantada 
(hectares) 

Área 
colhida 

(hectares) 

Quantidade 
produzida 

Valor da 
produção (mil 

reais) 
Total 55.565 53.203 - 86.642 

Abacaxi (mil frutos) 699 699 17.500 10.500 
Algodão herbáceo (em caroço) (toneladas) 586 577 565 521 
Batata-doce (toneladas) 812 812 6.580 2.988 
Cana-de-açúcar (toneladas) 3.670 3.670 246.113 8.685 
Fava (em grão) (toneladas) 579 579 280 375 
Feijão (em grão) (toneladas) 15.813 14.112 6.379 9.967 
Girassol (em grão) (toneladas) 138 138 110 92 
Mandioca (toneladas) 20.228 20.228 274.030 48.414 
Milho (em grão) (toneladas) 12.765 12.113 8.596 4.875 
Sorgo (em grão) (toneladas) 269 269 260 82 
Tomate (toneladas) 6 6 111 143 
 

Fonte: IBGE, 2009. 
 
 

Ainda sobre a lavoura temporária, é imprescindível apontar para dois produtos que 

são produzidos em todos os municípios agrestinos: o feijão e o milho. Faz parte do 

cotidiano (da vida) dos agrestinos, sobretudo dos camponeses33, o plantio desses gêneros 

alimentícios no momento em que ocorrem as chuvas do “inverno”. O feijão e o milho, 

desse modo, representam significativa parcela da subsistência das famílias dos homens que 

plantam os roçados no Agreste. Contudo, não podemos deixar de destacar o cultivo de 

feijão irrigado que existe no território, como em Vera Cruz, o qual tem como principal 

objetivo o abastecimento de mercados norte-rio-grandenses. 

A pecuária também se apresenta no quadro das atividades econômicas atuais do 

Agreste Potiguar. A criação de gado, sobretudo o leiteiro, apresentou, em 2008, destaque 

em Ielmo Marinho, Monte Alegre e Nova Cruz, sendo que, nesse ano, 166.682 cabeças de 

gado eram criadas no Agreste, equivalendo a 19% do rebanho bovino do Rio Grande do 

Norte (IBGE, 2009). Esse gado é criado com o principal objetivo da geração do leite para o 

abastecimento de mercados potiguares, principalmente, o natalense. Para tanto, a pecuária 

atual do Agreste Potiguar é marcada pelo uso de técnicas modernas, o que proporciona a 

                                                        
33 Tomando como alicerce as concepções de Paulino (2006b), de Shanin (2008) e de Chayanov (1974) acerca 
do campesinato, esclarecemos que os agricultores agrestinos que denominamos de camponeses são os que 
produzem gêneros alimentícios e produtos agrícolas destinados ao mercado, tendo como principal objetivo a 
obtenção de sua renda e da subsistência de suas famílias. Esses agentes sociais não objetivam acumular 
capital, mas sim trabalhar, muitas vezes junto com suas famílias, para conseguirem sobreviver no perverso 
contexto capitalista vigente, gerador de desigualdades, de contradições e de combinações. Destacamos que, 
nessa perspectiva, quase a totalidade dos produtores de mandioca do Agreste Potiguar pode ser caracterizada 
como camponeses. 
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produção de leite pasteurizado e de derivados (iogurte e queijo, por exemplo) de alta 

qualidade, de acordo com os padrões industriais. Segundo o IBGE (2009), foram 

produzidos, em 2008, 23.926 milhões de litros de leite no Agreste, o que equivale a 13% 

do leite produzido no estado, destacando-se os municípios de Monte Alegre, Serrinha, 

Bom Jesus, Nova Cruz e Ielmo Marinho. 

Entretanto, a pecuária agrestina na atualidade não é representada apenas pela 

criação de gado leiteiro. A avicultura é uma atividade que vem se expandindo nos últimos 

anos, com destaque para os municípios de Januário Cicco, Vera Cruz, Monte Alegre, 

Lagoa de Pedras, Brejinho, Serrinha, Passagem, Várzea, Lagoa d’Anta e Passa e Fica. 

Nesses, o número de cabeças de frango supera o de cabeças de gado (Ibid.). Nesse sentido, 

a avicultura agrestina é realizada com o objetivo de abastecer com carne de frango os 

mercados locais e estaduais, em especial o natalense, bem como de participar da 

subsistência de muitas famílias agrestinas. 

No tocante à estrutura empresarial do Agreste Potiguar, informações do IBGE 

(2007) mostram a existência, em 2004, dos seguintes ramos empresariais no território: a) 

agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal; b) indústrias de transformação; c) 

produção e distribuição de eletricidade, gás e água; d) construção; e) comércios; f) 

alojamento e alimentação; g) transporte, armazenagem e comunicações; h) intermediação 

financeira; i) administração pública, defesa e seguridade social; j) educação; l) outros 

serviços coletivos, sociais e pessoais; m) indústrias extrativas; n) pesca; o) saúde e serviços 

sociais; e p) atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas. Desses 

ramos empresariais, podemos dizer que aquele que apresenta considerável destaque em 

todos os municípios agrestinos é o do comércio. 

Os estabelecimentos comerciais e/ou prestadores de serviços, sobretudo os de 

pequeno porte, se fazem presente em todos os municípios agrestinos, sendo de suma 

importância para suas economias. É por meio desses estabelecimentos que são gerados 

vários empregos/ocupações para habitantes do Agreste, que muitas famílias garantem seu 

sustento e que os habitantes dos municípios do Agreste Potiguar podem ter acesso a vários 

produtos de que necessitam, eliminando, muitas vezes, a necessidade de se deslocarem 

para localidades distantes, como a capital do Estado. Esse destaque dos comércios de 

pequeno porte, que funcionam com organizações particulares, diferentemente das 

organizações típicas das grandes atividades, constitui-se uma questão que merece ser 

melhor estudada em outros trabalhos, que podem ter como base teórica as concepções de 
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Santos (2008d) acerca do circuito inferior da economia urbana das cidades dos países 

subdesenvolvidos. 

Por fim, apontamos para as ações estatais, sobretudo as do poderio municipal, como 

sendo fundamentais no uso do território do Agreste Potiguar na contemporaneidade. 

Defendemos que a dimensão política é muito importante para compreendermos o território 

agrestino na atualidade. Podemos declarar que os municípios do Agreste são hoje 

marcados por novas forças que perpetuam velhas estruturas políticas, as quais são 

explicitadas nos pensamentos e nas ações predominantemente individualistas dessas novas 

forças, que atuam, dessa maneira, na geração e/ou na intensificação de várias das 

problemáticas sociais, econômicas e ambientais que perpassam o território em estudo. 

Nessa perspectiva, a questão do uso político do território do Agreste Potiguar no período 

da globalização merece, assim como a questão da função dos comércios de pequeno porte 

para o desencadear da economia local, ser estudada com afinco em outros trabalhos, 

devido a sua importância para a situação atual em que se encontra o território em tela. 

Dessa forma, evidenciamos que, nesse contexto apresentado, os agentes 

hegemônicos do capital são: os detentores dos meios de produção, que submetem os 

trabalhadores a seus anseios; os latifundiários, que continuam mantendo a posse da terra, 

deixando grande parte dos trabalhadores sem ter a possibilidade de cultivar seus próprios 

alimentos e algum excedente para a comercialização; e as autoridades políticas, que 

continuam a imprimir no território, predominantemente, suas próprias necessidades e as 

dos demais agentes econômicos hegemônicos. Assim, os trabalhadores prosseguem como 

os agentes não-hegemônicos, continuando a sobreviver em situações precárias de vida. Daí 

advém a caracterização do Agreste Potiguar como um território de graves problemáticas 

sociais, onde a maioria das pessoas vive em situação de pobreza (COSTA, 2005; 

GONÇALVES, 2005). 

Diante do exposto, fica evidente que o Agreste Potiguar não é um território 

estagnado economicamente. Várias atividades são praticadas no uso atual desse território, 

inclusive atividades marcadas pela modernização, como a pecuarista e a mandioqueira, à 

qual damos atenção neste trabalho. Destarte, o Agreste Potiguar pode ser caracterizado 

como um território marcado pelas modernizações capitalistas, que atendem seletivamente 

determinados interesses, negligenciando os anseios da maioria; como um território 

marcado intensivamente pela pobreza da maioria de sua população (IBGE, 2009; IDEMA, 

2008), que busca sobreviver, das mais diversas formas e pelas mais diversas atividades, 
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nesse perverso contexto. Feita essa abordagem, passaremos a analisar a modernização da 

agricultura brasileira e, especificamente, sobre a modernização da atividade mandioqueira 

no território em questão. 

 
 
3.2 A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO BRASIL: UM PROCESSO 
SELETIVO, EXCLUDENTE E PARCIAL 
 
 

As abordagens feitas por Kautsky (1980) nos levam a afirmar que o processo de 

modernização da agricultura, iniciado na Europa, no século XVIII, mais precisamente no 

momento em que se propagou a Revolução Industrial, foi implementado em consequência 

dos “brilhantes” resultados obtidos pelo maquinismo na indústria, que suscitaram a ideia 

da introdução das máquinas na agricultura. Esse processo tem como um de seus 

fundamentos o aumento máximo do lucro obtido na atividade em questão, o que só é 

possível com a injeção de dinheiro no processo produtivo e com a exploração intensa do 

trabalho. Com isso, pode-se dizer que a modernização da agricultura vem se apresentando 

como um processo condizente com os princípios do capitalismo, gerando e/ou agravando 

desigualdades e contradições (Ibid.). 

É relevante realçar que entendemos a modernização da agricultura como o processo 

de mudança nas bases técnicas dessa atividade, o que ocasiona também mudanças nas 

relações de produção e na organização do território34. 

Além disso, é importante que se compreenda que a modernização da agricultura 

não se expressa homogeneamente no território brasileiro (SORJ, 1986). De acordo com 

Innocêncio e Oliveira (1983), isso pode ser explicado pelo fato de esse processo ser 

fundamentado nos preceitos capitalistas. Esse mesmo raciocínio está presente no trabalho 

de Brito (1987), quando ela afirma que o processo de transformações que marca a 

agricultura brasileira não atinge todas as lavouras da mesma maneira, nem no mesmo 

ritmo. Isso decorre dos diferentes tratamentos que são dados, desde o período colonial, à 

lavoura no país, sempre com privilégios para o cultivo dos produtos destinados à 

exportação (cana de açúcar, algodão, café, soja etc.), negligenciando-se os produtos 

importantes para a alimentação do povo brasileiro (como a mandioca). Desse modo, a 

                                                        
34 O território vem sendo redefinido, no momento atual, por meio do uso sistemático das contribuições da 
ciência e da técnica. Isso faz com que o território, cada vez mais marcado por um conteúdo técnico-científico, 
tenha uma nova composição orgânica, em função da incorporação mais ampla de capital constante em sua 
instrumentalização (SANTOS, 1991). 
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modernização da agricultura acontece de maneira mais intensa com os cultivos que 

interessam e, por isso, são privilegiados pelo capital. Mas isso não significa que esse 

processo caracterize apenas esses cultivos, de modo que esse também pode expressar-se 

nas chamadas “lavouras opacas” (que não interessam veementemente aos agentes 

hegemônicos do atual sistema, como a mandioca), porém, com intensidade diferenciada. 

Sobre essa questão, Innocêncio e Oliveira (1983) evidenciam que, em determinadas 

áreas da agricultura brasileira, a expansão dos interesses capitalistas não ocorre pela via da 

modernização intensa dos instrumentos técnicos usados nas produções, mas sim pela 

incorporação dessas áreas ao processo produtivo capitalista, principalmente por meio de 

mudanças nas relações de trabalho e nas formas de produção. 

Contribuindo com essa discussão, Elias (1996, 2002) defende que a agricultura 

moderna existe, hoje, como realidade, apenas em áreas restritas do território nacional. 

Contudo, por meio de suas formas de produção, de distribuição e de consumo, influencia 

diretamente as condições gerais da agricultura em todo o país. Esse pensamento pode ser 

exemplificado com a realidade do Agreste Potiguar: o simples fato do dono de uma 

indústria de farinha desse território sentir constantemente necessidade de otimizar sua 

produção, objetivando elevar ao máximo possível seu lucro, mostra que ele é, sim, 

influenciado pelas concepções dominantes da modernização da agricultura. Além disso, 

esse industrial propaga essas concepções no momento em que recomenda que os 

produtores de mandioca, os quais são subordinados a ele, cultivem a planta usando adubo 

químico, para obterem, assim, aumento de produtividade e diminuição na duração de seu 

ciclo produtivo. 

Todavia, Elias (1996) alerta para o fato de que a modernização da agricultura, 

apesar de atingir e/ou de influenciar todo o país, revela-se como um processo intensamente 

ancorado no capitalismo, portanto, desigual – um processo que não privilegia todos os 

territórios, as culturas e os segmentos socioeconômicos da mesma maneira e com a mesma 

intensidade. 

Assim sendo, com base nas reflexões realizadas por Innocêncio e Oliveira (1983), 

Sorj (1986), Brito (1987) e Elias (1996, 2002) sobre a questão agrária e a modernização 

agrícola no Brasil, podemos dizer que a atividade mandioqueira vem sendo alvo de um 

processo de modernização, especificamente a desencadeada no Agreste Potiguar. Essa 

modernização não é igual, nem da mesma intensidade, daquela que acontece em outros 

territórios do país, como os do Centro-Sul. No entanto, isso não invalida o fato de a 
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atividade mandioqueira estar em processo de modernização no Agreste Potiguar, já que são 

evidentes mudanças no processo produtivo (subordinação dos produtores aos industriais e 

uso de insumos químicos no cultivo da mandioca, visando aumentar a produtividade e 

diminuir o ciclo produtivo dessa planta) e nas relações de trabalho (inserção de novos 

instrumentos técnicos nas casas e nas indústrias de farinha e proletarização dos 

trabalhadores desses estabelecimentos). 

Outrossim, é preciso explicitar que, nas áreas em que a modernização acontece com 

maior intensidade, é comum o processo de substituição das culturas de alimentos voltados 

para o mercado interno (arroz, feijão, milho, mandioca etc.) por culturas voltadas à 

exportação (soja, cana-de-açúcar, laranja etc.) (ELIAS, 1996). Destarte, dizemos que a 

existência da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar (mesmo que com novas funções, 

que ultrapassam a de mera cultura de subsistência) indica que esse território não é uma 

área luminosa do processo de modernização da agricultura nacional, nem mesmo da 

estadual, mas sim uma área opaca, periférica. Assim, afirmamos que mesmo na opacidade 

há modernização, ou seja, esse processo, altamente seletivo e desigual, não se resume 

apenas às áreas luminosas ou às atividades marcadas por grande densidade técnica. Os 

agentes hegemônicos do capital buscam sempre concretizar suas atividades nos melhores 

territórios, mas também não descartam a possibilidade de aumentarem suas lucratividades 

em territórios que não apresentem intensas densidades. Logicamente, a modernização em 

áreas opacas não é tão rápida e nem tão densa quanto aquela implementada em áreas 

luminosas. Mas, o fato a ser destacado é o de que a lógica do capital, cada vez mais, se 

banaliza por todo o território nacional e mundial. 

Conforme sabemos, a organização territorial e a história econômica do Brasil são 

marcadas pela agricultura e pela pecuária fomentadas com objetivos comerciais e de 

subsistência. Até a década de 1950, essas atividades foram desenvolvidas de maneira 

tradicional, isto é, sem a substancial inserção de inovações tecnológicas (Id., 2003). A 

partir de então, a agricultura brasileira passa a ser permeada por transformações, seguindo 

uma lógica modernizante integrante de um contexto que se expressava em âmbito global, 

no qual, segundo Linhares e Teixeira Silva (1981), o imperialismo norte-americano, em 

ascensão, ditava as contingências no mundo. 

Nessa perspectiva, a partir desse momento o desenvolvimento do Brasil passa a ser 

pensado sob a ótica do entreguismo, sendo que se compreendia a agricultura e as relações 

de trabalho existentes no campo brasileiro como entraves para o progresso (crescimento 
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econômico) nacional, sobretudo no tocante ao espaço urbano do país (LOCATEL, 2004). 

Dessa forma, era necessário pensar um modelo de crescimento da agricultura nacional que 

atendesse aos preceitos de expansão dos centros urbanos. 

Sobre esse fato, Gonçalves Neto (1991) revela, por meio das palavras explicitadas a 

seguir, os principais argumentos dos grupos e/ou indivíduos que consideravam a 

agricultura como um obstáculo ao crescimento econômico brasileiro: 

 
 

a) primeiro e principal: não oferecendo produção compatível com a demanda, os 
preços dos produtos agrícolas tenderiam a subir mais que os preços industriais, 
forçando uma transferência de rendimentos da indústria para o setor rural. Isto, 
além de inviabilizar a acumulação no pólo industrial, permitindo novos 
investimentos e aprofundamento da industrialização, centrava recursos em mãos 
dos latifundiários que, aferrados a formas de produção arcaicas, esterilizavam 
este capital em aquisição de imóveis ou na suntuosidade de seu estilo de vida, 
não investindo na modernização da produção agrícola. Por outro lado, a pressão 
destes preços agrícolas sobre as condições de vida do trabalhador urbano, 
forçava a elevação dos salários, cerceando ainda mais as possibilidades de 
acumulação na indústria. 
b) a manutenção das formas arcaicas de produção, centradas na parceria, meação, 
etc, quando não com práticas propriamente servis – como o cambão –, afastava a 
grande população rural do mercado. A ainda incipiente presença do 
assalariamento no meio rural apequenava as possibilidades de expansão do 
mercado interno de produtos industriais. Além disso, prendia grande contingente 
de mão-de-obra no campo, retardando o processo de urbanização. 
c) a manutenção destas mesmas formas de produção atrasadas inviabilizava, 
ainda, o desenvolvimento de um setor industrial voltado para a produção de 
máquinas e equipamentos agrícolas, defensivos, adubos, etc, insumos, enfim, de 
uma agricultura moderna (GONÇALVES NETO, 1991, p. 54-55). 

 
 

Seguindo o mesmo raciocínio, Brito (1987) diz que as transformações 

empreendidas na agricultura brasileira, a partir de meados do século XX, ligam-se à 

política econômica colocada em tela pelo Estado nacional nesse momento. Essa política 

consistia em integrar, cada vez mais, a economia brasileira à mundial, visando à retomada 

do crescimento econômico do país. Nesse quadro, à agricultura foram dadas algumas 

funções, com o principal objetivo de produzir para aumentar as divisas nacionais 

necessárias para patrocinar o crescimento industrial pretendido para o Brasil (GRAZIANO 

DA SILVA, 2003). Essas funções foram, segundo Delgado (2005 apud HESPANHOL, 

2007, p. 273), basicamente as seguintes: “a) liberar mão-de-obra para a indústria; b) gerar 

oferta adequada de alimentos; c) suprir matérias primas para indústrias; d) elevar as 

exportações agrícolas; e) transferir renda real para o setor urbano [...]”. Para cumpri-las, 

era premente que a agricultura passasse a ser marcada por insumos modernos e por 

máquinas agrícolas. 
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Dessa maneira, a modernização da agricultura (transformação do processo 

produtivo, do instrumental técnico e das relações de produção) representava condição 

essencial para a expansão eficaz do capitalismo no Brasil. Era preciso romper com a 

pequenez do mercado interno e abrir a agricultura nacional aos interesses do mercado 

global (LINHARES; TEIXEIRA SILVA, 1981). Tinha-se a convicção de que a superação 

do passado colonial e a nova integração (subordinação ao) com o imperialismo aconteceria 

com a aliança burguesia nacional/proletariado, cabendo ao campo o papel de produzir 

alimentos e matérias-primas, de um lado, e de consumir produtos industriais, de outro. 

Além disso, conforme Elias (1996), os conjuntos técnicos hegemônicos da 

atividade agrícola brasileira, até o início da década de 1950, não condiziam com a 

racionalidade do período tecnológico que começava a se expressar no país. Desse modo, 

visando alcançar a maior rentabilidade possível, os agentes hegemônicos da economia 

brasileira viram a necessidade de transformar as bases técnicas e as relações de trabalho da 

agricultura nacional, tornando-as condizentes aos princípios do capital, fundamentados nas 

altas produtividades, nos menores tempos e com os menores gastos. 

Vale frisar que, segundo Lopes (2006), em âmbito mundial, especificamente na 

Europa, a agricultura começou a ser modernizada já com a Revolução Industrial, a partir 

do século XVIII, quando houve a difusão de novas técnicas que proporcionaram a 

aceleração da acumulação do capital e o aumento da produtividade do trabalho. Assim, no 

início do século XX, seguindo o contexto de expansão da Revolução Industrial, as grandes 

empresas de veículos, sobretudo as americanas, dão início à produção de veículos agrícolas 

(tratores, colheitadeiras e retroescavadeiras) para serem utilizados com a finalidade de 

aumentar os lucros gerados em menores períodos de tempo (Ibid.). 

Em contraponto, Servolin (1983), ao estudar a agricultura e o modo de produção 

capitalista, defende que as explorações capitalistas na agricultura só vão de fato encontrar, 

em âmbito global, seu equipamento mecânico adaptado às suas necessidades com o fim da 

Primeira Guerra Mundial. No entanto, a modernização da agricultura nesse momento ainda 

era lenta, marcada pelas inovações tecnológicas aplicadas apenas em algumas operações 

dos processos produtivos. Foi somente com o fim da Segunda Guerra Mundial, segundo o 

autor citado, que houve um intenso processo de modernização das condições técnicas das 

atividades da agricultura mundial, o que proporcionou substanciais aumentos de 

produtividade e alterações nos processos produtivos e nas relações de trabalho. 
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Assim, podemos dizer que a modernização da agricultura teve sua gênese já na 

Revolução Industrial, no século XVIII, mas se intensificou, em escala mundial, somente a 

partir de meados do século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, 

quando as condições técnicas e as relações de trabalho das atividades da agricultura 

começaram a passar por mudanças substanciais. 

Nesse contexto, na América Latina, o Brasil é um dos países que mais vem 

reestruturando sua atividade agrícola, calcando-a em bases técnico-científicas. As palavras 

de Elias (1996, p. 11) revelam fatores que contribuíram para essa reestruturação: 

 
 

O tamanho continental de seu território, com extensas áreas pouco rugosas, 
aliado à forte concentração fundiária e a existência de um parque industrial em 
expansão foram fatores favoráveis ao caleidoscópio de transformações que se 
processam no setor agrícola nos últimos [...] anos. A partir da difusão de novos 
sistemas de objetos e de novos sistemas de ações, a modernização da agricultura 
brasileira se realizou abalizada na racionalidade do atual sistema temporal, tendo 
seu funcionamento regulado pelas relações de produção e distribuição 
globalizadas, cada vez menos dedicada à subsistência, direcionando-se para 
atender a crescente demanda do mercado urbano interno e à produção de 
produtos exportáveis, seja em estado bruto ou passando por algum tipo de 
transformação industrial, aumentando seu valor adicionado. 

 
 
Fazendo a periodização da modernização da agricultura brasileira, Elias (2003) a 

caracteriza como um processo que pode ser dividido em três momentos: no primeiro, que 

ocorreu a partir de 1950, houve mudanças na base técnica das atividades agrícolas; no 

segundo, que se concretizou em meados da década de 1960, configurou-se a 

industrialização da agricultura; e, no terceiro, ocorrido a partir de meados de 1970, foram 

implementados alguns fatores que possibilitaram a completude das bases da chamada 

revolução verde, como a integração de capitais, a expansão de cooperativas, a organização 

de conglomerados e a difusão da biotecnologia nas atividades agrícolas. 

Para Lopes (2006), que estudou a modernização da agricultura e o uso corporativo 

do território nacional, a efetiva integração da agricultura brasileira à dinâmica do 

capitalismo se deu nos anos de 197035, quando as técnicas decorrentes das revoluções 

                                                        
35 Para Prado Júnior (2007), essa integração ocorreu de fato entre as décadas de 1960-70, momento 
perpassado pelo Golpe de 1964, o qual colocou os militares como comandantes de uma ditadura que marcaria 
o território brasileiro por 20 anos. Esse golpe, segundo o autor citado, constitui-se num importante evento 
para a compreensão dos delineamentos que foram dados à agricultura brasileira a partir de então. Na 
concepção dos militares, os problemas do campo nacional não tinham ligação com a estrutura agrária, mas 
sim com o processo produtivo, que necessitava ser modernizado. Esse pensamento foi colocado em tela de 
vários modos e em vários momentos, sendo que podemos citar o Estatuto do Trabalhador Rural como um 
documento formulado no período ditatorial que institucionalizou os objetivos agrícolas dos governantes de 
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industriais foram realmente afirmadas nos países de terceiro mundo. Foi nesse momento 

que o espaço, nesses países, passou a ser marcado por atividades impregnadas de técnica, 

de ciência e de informação (SANTOS, 1997b). Além disso, Lopes (2006) frisa que essa 

modernização se tornou de fato substancial a partir da década de 1990, quando o Estado 

brasileiro passou a comungar fielmente com a cartilha do neoliberalismo. 

Nesse sentido, Gonçalves Neto (1991) coaduna com Lopes (2006) quando defende 

que, na década de 1970, a agricultura nacional passou, efetivamente, por profundas 

alterações em sua base produtiva, as quais foram impulsionadas por uma política de 

créditos facilitados, implantada a partir de 1965, destinados principalmente aos grandes 

proprietários (latifundiários). Com isso, Gonçalves Neto (1991) aponta também a política 

de créditos como um fator importante a se considerar na análise do início do processo de 

modernização da agricultura nacional. O pensamento de Gonçalves Neto (Ibid.) parece ser 

influenciado pelas concepções de Delgado (1985), devido ao fato de esse autor ter 

defendido, na década de 1980, em estudo sobre o capital financeiro e a agricultura no 

Brasil, a importância do sistema nacional de crédito rural para o apoio e para a potenciação 

da realização inicial do projeto de modernização da agricultura brasileira, que foi 

intensificado nos anos de 1970. Segundo Delgado (Ibid.), o Estado nacional, por meio do 

referido sistema de crédito, proporcionou  

 
 

[...] a articulação orgânica do Departamento de Bens de Produção da Indústria 
para a Agricultura (reestruturação do sistema de pesquisa e extensão rural e 
complementação da produção interna de bens de capital e de insumos básicos 
agroquímicos); [e a] estruturação de uma política fundiária, cuja execução 
prática se traduz em proteção e favorecimento da [grande] propriedade territorial 
rural (Ibid., p. 11-12).  

 
 

Dessa maneira, dizemos que, por meio da política de crédito rural, o Estado tornou 

a modernização da agricultura do país expressiva. As palavras de Hespanhol (2007, p. 274) 

confirmam essa afirmação: 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
então. Esse documento ignorou as perversas relações de trabalho existentes no campo nacional, procurando, 
assim, regulamentar a desigual estrutura fundiária do País (PRADO JÚNIOR, 2007).  
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a modernização da agricultura, desencadeada no país [...] [desde os] anos [de] 
1950, tornou-se expressiva principalmente a partir da instituição do Sistema 
Nacional de Crédito Rural (SNCR), no ano de 1965. O governo federal, além de 
fornecer crédito rural subsidiado aos médios e grandes produtores rurais para 
investimento, comercialização e custeio da produção realizada em bases técnicas 
modernas, construiu e modernizou armazéns, apoiou a expansão do 
cooperativismo empresarial, criou facilidades para instalação de indústrias 
químicas e mecânicas e estimulou a implantação e expansão de agroindústrias 
processadoras de matérias-primas provenientes do campo. 

 
 

É válido destacar que, de acordo com Hespanhol (2007), a Política Nacional de 

Crédito Rural permaneceu vigorante até o início da década de 1980, procurando 

implementar, da maneira mais intensa possível, a modernização da agricultura. A partir de 

então, devido ao aprofundamento da crise fiscal do Estado brasileiro, a veemência dessa 

política decresceu, o que não significa que o processo modernizador tenha encerrado. Na 

década de 1990, o poderio estatal, um pouco aliviado da crise fiscal que tinha abalado os 

cofres públicos anteriormente, retomou com intensidade a política de crédito oficial a 

grandes e a médios proprietários-produtores rurais. Quanto aos pequenos proprietários ou 

camponeses, estes têm acesso a crédito, nos últimos anos, por meio do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)36. Todavia, evidencia-se que o 

crédito destinado a estes é bem menor do que o proposto àqueles, o que faz com que 

Hespanhol (Ibid.) afirme que a política de crédito rural no Brasil venha sendo praticada de 

maneira bastante seletiva e desigual. 

Assim, a partir das considerações já realizadas, asseveramos que a modernização da 

agricultura brasileira ocorreu tardiamente, sendo periférica quanto às técnicas necessárias 

ao desencadeamento desse processo, as quais foram, principalmente no início do processo, 

de origem externa. 

Do mesmo modo, é necessário destacar outra diferença fundamental entre o 

processo de modernização da agricultura no Brasil daquele ocorrido nos países chamados 

de desenvolvidos. Segundo Andrade (1979), a industrialização e/ou a modernização 

desencadeada nos países desenvolvidos foi antecedida de uma revolução agrícola, ou seja, 

de uma política de distribuição de terras e de apoio às produções importantes para o 

                                                        
36 “O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF é um programa do Governo 
Federal criado em 1995, com o intuito de atender de forma diferenciada os mini e pequenos produtores rurais 
que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua força de trabalho e de sua família. Tem 
como objetivo o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo produtor familiar, de forma a integrá-lo à 
cadeia de agronegócios, proporcionando-lhe aumento de renda e agregando valor ao produto e à propriedade, 
mediante a modernização do sistema produtivo, valorização do produtor rural e a profissionalização dos 
produtores familiares” (SILVA FILHO, 2010, p. 01, destaque nosso). 
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abastecimento da população local bem como para a realização de exportações. Já no Brasil 

a modernização foi iniciada sem que houvesse alterações na desigual estrutura fundiária 

que marca o território nacional e sem haver incentivos aos camponeses bem como à 

produção de alimentos importantes para o abastecimento dos brasileiros (ANDRADE, 

1979). Em outras palavras, diz-se que a modernização foi imposta aos trabalhadores do 

campo, sem que suas condições de vida fossem melhoradas. Assim, não se pode esperar 

que, no Brasil, modernização da agricultura e desenvolvimento sejam sinônimos. 

Dito isso, afirma-se que o processo de modernização da agricultura no Brasil, 

desencadeado desde o período pós-guerras, exige a produção e a instalação de uma 

tecnoesfera e de uma psicoesfera37 (LOPES, 2006; SANTOS, 1996). São necessárias obras 

de engenharia e sistemas técnicos que deem ao território um conteúdo capaz de 

proporcionar a maior acumulação de capital no menor tempo possível. Além disso, faz-se 

imprescindível a propagação do pensamento de que o único caminho a se seguir é o do uso 

do território de acordo com os objetivos dominantes do capitalismo: “[...] a coisa ganha 

status de modernização por meio de ideologias” (COUTO, 2007, p. 17, destaques da 

autora). 

No entanto, devemos ter a consciência de que as racionalidades, as irracionalidades 

e as contrarracionalidades são introduzidas no território por meio da tecnoesfera e da 

psicoesfera (SANTOS, 1996). Portanto, fica evidente que novos conteúdos podem ser 

dados ao território, seguindo outras racionalidades que sejam contrarracionalidades aos 

objetivos do capital hegemônico. Nessa perspectiva, Couto (2007) diz que as ações sociais 

vêm usando as técnicas e as normas como instrumentos para racionalizar o território, de 

acordo com os fundamentos capitalistas. Entretanto, o território pode também ser usado de 

outra(s) maneira(s), tendo como pilar principal o bem-estar social coletivo. 

Conforme Servolin (1983), a modernização da agricultura vem provocando 

transformações na natureza da mão-de-obra empregada nessa atividade bem como na 

qualidade dos produtos produzidos. Com essa modernização, ao invés de ocupar várias 

                                                        
37 Para definição da tecnoesfera e da psicoesfera, damos destaque às seguintes palavras de Santos (2008a, p. 
256-257): “tecnoesfera e psicoesfera são redutíveis uma à outra. O meio geográfico atual, graças ao seu 
conteúdo em técnica e ciência, condiciona os novos comportamentos humanos, e estes, por sua vez, aceleram 
a necessidade da utilização de recursos técnicos, que constituem a base operacional de novos automatismos 
sociais. Tecnoesfera e psicoesfera são os dois pilares com os quais o meio científico-técnico introduz a 
racionalidade, a irracionalidade e a contra-racionalidade, no próprio conteúdo do território. Os espaços [na] 
da globalização se definem, pois, pela presença conjunta, indissociável, de uma tecnoesfera e de uma 
psicoesfera, funcionando de modo unitário. A tecnoesfera é o mundo dos objetos, a psicoesfera é a esfera da 
ação”. 
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pessoas nas atividades da agricultura, na maioria pobres e sem qualificação profissional, os 

detentores dos meios de produção passam a empregar pequeno número de trabalhadores, 

que tenham alguma qualificação profissional, os quais devem saber manusear máquinas 

responsáveis pelo aumento de produtividade. Além disso, a modernização vem 

aproximando a agricultura da ciência. O constante anseio por aumentos de produtividade 

tem como condição básica o desenvolvimento e a aplicação de insumos, fruto de pesquisas 

científicas. Esses insumos, além de aumentarem a produtividade, têm também a função de 

elevar a qualidade dos produtos, tomando como referência os padrões definidos pelo 

mercado. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Elias (1996) afirma que, durante séculos, os 

principais fatores da produção agrícola foram a terra, o trabalho e o capital. Hoje, há a 

incorporação da ciência, da tecnologia e da informação nesse processo produtivo. Essa 

incorporação é primordial para a modernização da agricultura, que se fundamenta no 

emprego maciço de máquinas, de insumos químicos e biotecnológicos fornecidos pela 

atividade industrial, gerando notáveis mudanças na atividade agrícola. 

Entretanto, a modernização da agricultura brasileira vem ocorrendo por meio de um 

processo seletivo e excludente. Dividindo-se o país em três regiões – Centro-Sul, 

Amazônia e Nordeste –, pode-se dizer que a primeira apresenta-se como o espaço 

luminoso da agricultura moderna nacional, enquanto as outras duas apresentam-se como os 

espaços opacos, os subsetores arcaicos dessa agricultura, revelando luminosidade em 

apenas alguns pontos de seu território, os quais podem ser chamados de enclaves. A 

seletividade desse processo é tamanha que, dentro dessas regiões, pode-se, ainda, detectar 

várias e intensas desigualdades quanto à modernização da agricultura: em áreas 

consideradas, grosso modo, como luminosas, também há opacidade, e vice-versa. 

Em relação ao Nordeste, Elias (2003) expõe que as transformações nessa região 

vêm sendo mais lentas do que no Centro-Sul. Ela diz que, até meados da década de 1970, 

ocorreram poucas alterações na agricultura nordestina. A partir de então é que se puderam 

vislumbrar algumas dinâmicas na agricultura comercial, o que provocou o 

desencadeamento da agricultura moderna em determinados espaços dessa região. 

No que diz respeito às exclusões e às desigualdades provocadas e/ou intensificadas 

pelo processo de modernização da agricultura no Brasil, Elias (2007) afirma que esse 

processo segue meramente os interesses do capital hegemônico, ocasionando, desse modo, 

o acirramento da divisão social do trabalho e a proletarização dos trabalhadores da 
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agricultura. Em suma, o referido processo expande as relações capitalistas de produção no 

campo (ELIAS, 2003). 

Essa realidade provocada pelo processo de modernização da agricultura nos faz 

colocar em tela, para reflexão e crítica, as palavras de Graziano da Silva (2003, p. 23): 

“[...] o progresso técnico na agricultura é essencial porque se relaciona diretamente com a 

redução do trabalho necessário através do aumento da produtividade das pessoas 

ocupadas”. Discordamos desse pensamento, pois, para nós, o progresso técnico na 

agricultura não vem se apresentando como essencial ou como imprescindível, já que esse é 

gerador de desigualdades e agrava as precárias situações de vida dos trabalhadores. Não 

queremos aqui revelar um pensamento de fobia à inserção de técnicas nas atividades da 

agricultura, mas sim queremos defender que esse progresso, aclamado por Graziano da 

Silva (Ibid.), deve ser substituído por um processo de modernização ancorado no 

desenvolvimento em sua plenitude, ou seja, que tenha como pilar fundamental a 

possibilidade de todos os trabalhadores, sem exceções, viver de maneira digna, com acesso 

a todos os serviços, bens e direitos de maneira significativa. Esse pode até ser um 

pensamento utópico, mas é, acima de tudo, um pensamento social, que visa tornar a 

realidade menos insuportável do que se apresenta atualmente às nossas análises. 

Prosseguindo com suas concepções, Graziano da Silva (Ibid.) afirma que o caminho 

para uma distribuição mais justa de renda no campo brasileiro não passa pela eliminação 

do progresso tecnológico na agricultura, mas sim pela conquista dos direitos da classe 

trabalhadora de ter acesso às decisões políticas que implementam e afetam a 

modernização. Concordamos com esse autor quando ele defende que a problemática do 

campo no Brasil envolve de maneira mais intensa a dimensão política do que a tecnológica 

e que, dessa maneira, não devemos defender a eliminação do “progresso tecnológico”. 

Todavia, considerando a técnica como uma produção social, afirmamos que a 

implementação de outra modernização da agricultura, calcada na justiça social, certamente 

deve ter como uma de suas condições a mudança técnica, isto é, o empreendimento de 

novas técnicas, com novas funções, novos objetivos e novos usos. 

Além de ser seletiva e excludente, a modernização da agricultura brasileira é 

também parcial, ou seja, não atinge todas as fases dos ciclos produtivos das culturas 

agrícolas (Ibid.; MARTINS, 2006). Isso fica evidente quando nos remetemos à atividade 

mandioqueira desenvolvida no Agreste Potiguar: a modernização dessa atividade ocorre, 

sobretudo, na fase de transformação da mandioca em farinha, realizada, hoje, nas casas e 
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nas indústrias de farinha; quanto ao cultivo da mandioca, podemos afirmar que a maioria 

desse processo ainda é realizada de modo tradicional, isto é, sem o uso de máquinas, as 

quais estão presentes, timidamente, apenas em alguns momentos, como no preparo da terra 

para o plantio. 

Outro ponto relevante é que o processo de modernização da agricultura nacional, 

ancorado no uso de máquinas e de produtos químicos e no crédito, vem sendo praticado 

com a importante participação do Estado, que exerce o papel de facilitador do 

desencadeamento desse processo de maneira significativa, seguindo as concepções 

dominantes (LOPES, 2006). Isso fica evidente quando se destaca que, a partir da década de 

1960, as políticas de crédito agrícola do Estado passaram a ser inter-relacionadas com 

procedimentos técnicos modernos e pré-determinados (Ibid.), o que se justificou pelo fato 

de o Estado visar implantar padrões técnicos e econômicos novos na agricultura, incluindo 

o uso de sementes selecionadas, de insumos químicos etc. 

Desse modo, nas décadas de 1960-80, segundo Lopes (Ibid.), o Estado procurou 

incentivar, de maneira expressiva, a compra e o uso de implementos agrícolas por 

agricultores, os quais tiveram acesso a créditos agrícolas a juros negativos. Vale frisar que 

esses incentivos sempre foram disponibilizados, predominantemente, para os grandes e 

para os médios proprietários, negligenciando os pequenos proprietários e os trabalhadores 

sem-terra (ANDRADE, 1979). O fato de os pequenos proprietários não terem fácil acesso 

ao crédito agrícola os torna vulneráveis aos interesses dos intermediários (grandes e 

médios proprietários e comerciantes), que procuram subordiná-los, fornecendo-lhes 

empréstimos, a juros altíssimos, em troca da venda da produção daqueles a preços baixos. 

Além disso, as atividades agrárias são hoje marcadas pelo proletariado e pelos 

trabalhadores temporários. Os primeiros prestam serviços aos detentores dos meios de 

produção em troca de um salário, de modo que podemos dizer que sua força de trabalho é 

uma mercadoria adquirida pelos empresários da agricultura. Os trabalhadores temporários 

também são proletariados, que costumam deslocar-se, comumentemente, por diferentes 

espaços em busca de atividades que lhes recompensem com salários. Além desses 

trabalhadores, ainda existem no meio rural do país trabalhadores escravos, que 

desempenham tarefas em troca apenas de alimentos (ELIAS, 2003). 

É mister frisar que a proletarização dos trabalhadores constitui-se numa estratégia 

capitalista de transformar, teoricamente, esses em trabalhadores “livres”, considerados 
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formalmente “iguais” aos detentores dos meios de produção. As palavras de Martins (1995 

apud LIMA, 2000, pp. 13-14) dão maiores detalhes sobre essa estratégia: 

 
 

o principal da expansão do capitalismo é basicamente isso: os trabalhadores se 
transformam em trabalhadores livres, isto é, libertos de toda propriedade que não 
seja a propriedade da sua força de trabalho, da sua capacidade de trabalhar. 
Como já não são proprietários nem dos instrumentos de trabalho nem dos 
objetos, das matérias-primas, empregados no trabalho, não têm outra alternativa 
senão a de vender a sua força de trabalho ao capitalista, ao patão. Tornam-se 
também livres no sentido de que não estão subjugados por ninguém, por um 
proprietário de terra ou por um senhor de escravos. Além de livres são, pois, 
iguais àqueles que são proprietários. 
É nessa relação de liberdade e de igualdade que se baseia a relação social 
capitalista. [...] A relação de compra e venda só pode existir entre pessoas 
formalmente iguais. Só pessoas juridicamente iguais podem fazer contratos entre 
si. E porque são iguais, cada uma delas tem a liberdade de desfazer o contrato 
quando bem quiser. 

 
 

Não podemos deixar de destacar, juntamente com Paulino (2008), que, apesar do 

amplo e intenso processo de proletarização dos trabalhadores agrícolas, a realidade rural 

nacional, e especificamente a do Agreste Potiguar, explicita também a existência de 

trabalho familiar e de arrendamento. As palavras de Elias (2003, p. 330) revelam esse fato 

e nos dão informações sobre a importância da agricultura desenvolvida com trabalho 

familiar para o Brasil: 

 
 

[...] a produção agropecuária baseada no trabalho familiar está longe de ter-se 
extinguido, o que mostra a dialética do processo de modernização. A 
participação da produção familiar ainda é bastante significativa em algumas 
regiões do país, assim como nas pequenas propriedades; da mesma forma, a 
parceria e o arrendamento ainda são bastante comuns nos grandes imóveis. 

 
 

Para Hees (1983), a complexidade de relações de trabalho que marca a agricultura 

nacional vincula-se ao fato de sua modernização não ocorrer de maneira homogênea nos 

diversos espaços do país. Sendo assim, existiria uma vinculação entre os diferentes níveis 

de modernização da agricultura brasileira e a composição da mão-de-obra rural: nos 

territórios em que essa modernização se expressa intensivamente, haveria, também de 

maneira expressiva, a proletarização dos trabalhadores do campo. Já nos territórios com 

níveis intermediário ou baixo de modernização, haveria a evidente convivência de 

trabalhadores assalariados, de parceiros, de moradores, de trabalhadores familiares, dentre 

outros.  
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Diante desse quadro, é válido colocar em tela uma discussão presente no trabalho 

de Servolin (1983), referente a uma intriga dos marxistas: a pequena propriedade não 

desaparece, facilmente, no contexto da agricultura modernizada, comandado pela grande 

propriedade. Diante dessa intriga, Kautsky (1980) defende que, na verdade, ambas as 

propriedades coexistem na agricultura capitalista, sendo que a grande necessita da 

existência da pequena, uma vez que a explora quanto a matérias-primas e à mão-de-obra. 

Kautsky (Ibid.) também expõe que a produção das pequenas propriedades se liga aos 

interesses dos agentes das grandes propriedades, sendo que, por vezes, os pequenos 

proprietários produzem, predominantemente, o que é exigido pelo mercado das grandes 

propriedades e/ou das indústrias agrícolas. Nessa mesma linha de entendimento, Silva 

(1991) diz que a pequena propriedade sobrevive, no contexto de expansão do capitalismo 

no campo brasileiro, não em função de uma “teima” ou mesmo por “folclore”, como 

muitos acham, segundo a autora, mas sim devido a esta ser importante para a existência 

significativa do sistema econômico dominante. 

Para Servolin (1983), a subordinação da pequena à grande propriedade no contexto 

da agricultura modernizada é implementada por meio das ações do Estado. Ele diz que a 

falta de assistência técnica expressiva e de fornecimento de crédito agrícola aos pequenos 

proprietários torna-os frágeis quanto aos interesses das forças hegemônicas do capital. Em 

função disso, a agricultura, sob o modo capitalista de produção, não precisa destruir a 

pequena propriedade, mas somente enfraquecê-la, cada vez mais, para, assim, subordiná-la. 

Nessa perspectiva, cabe ao Estado a responsabilidade de garantir a existência 

“harmoniosa” dessas propriedades, organizando todo o sistema em favor da grande 

propriedade, proporcionando, assim, a mínima renda possível aos pequenos proprietários 

para manter-lhes numa situação de pobreza e dependência. 

Também acerca dessa discussão, Hees (1983, p. 49) afirma que a expansão do 

capital na atividade agrícola ancora-se, predominantemente, na acumulação, a qual sempre 

deve ser alcançada, a qualquer custo. Para que isso se concretize, os agentes dominantes do 

capitalismo se encarregam, em determinados momentos, de buscar eliminar determinadas 

relações de trabalho na agricultura e, em outros momentos, de procurar preservá-las, 

dependendo do atendimento de suas necessidades e de seus anseios: “[...] a expansão do 

capital na atividade agrícola não se faz de forma homogênea e se caracteriza, ora por 

eliminar determinadas relações de trabalho, ora por preservá-las, na medida em que sua 

eliminação ou manutenção atendam às necessidades de acumulação de capital”. 
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Apesar de ser real a coexistência dos pequenos e dos grandes proprietários na 

agricultura modernizada, devemos afirmar que os primeiros encontram, cada vez mais, 

dificuldades de resistir, sendo comumentemente expulsos do campo, isso devido a sua 

situação de subordinação a estes e de marginalização nas políticas implementadas no 

processo de modernização. Essa expulsão é motivo dos conflitos pela posse da terra que 

marcam a realidade nacional na atualidade. Lima (2000, p. 195) nos dá maiores detalhes 

acerca da situação dos camponeses no contexto da modernização da agricultura: 

 
 

a sobrevivência do camponês vai ficando cada vez mais difícil, passa a se 
constituir um desafio permanente. Muitos têm conseguido estruturar-se, vencer 
os obstáculos. Outros, mesmo trabalhando exaustivamente, de um lugar para 
outro, embaixo de sol ou chuva, até os limites de sua resistência física, não 
conseguem permanecer, pois o sistema capitalista os expele para fora do 
contexto, principalmente depois da década de 70, período em que o processo de 
modernização intensificou-se e as dificuldades econômicas surgidas 
aumentaram. Esse problema tem ocorrido em todo o território nacional e, como 
conseqüência, surgem os conflitos pela posse da terra. E para tentar amenizá-los 
o governo cria e recria os projetos de colonização em áreas na maioria das vezes 
impróprias, dificultando cada vez mais a vida do camponês, que é obrigado a 
mudar constantemente. 

 
 

Segundo Fernandes (2004), essa situação de subordinação dos pequenos aos 

grandes proprietários deve ser combatida por meio da luta dos trabalhadores do campo em 

busca de seus direitos. Para esse autor, o capital não tem a menor pretensão de fortalecer 

e/ou de recriar o pequeno proprietário, mas sim de enfraquecê-lo e, se necessário, de 

expurgá-lo do campo. Portanto, frisamos que a luta agrária, isto é, por melhores condições 

de vida e de trabalho para todos os homens do campo, faz-se, cada vez mais, necessária, 

visando ao bem-estar social de todos os trabalhadores, sem exceções. Cabe também 

destacar que, juntamente a essa luta, é imprescindível que o Estado, enquanto instituição 

representante de toda a sociedade, atue em função da coletividade. 

Nesse contexto, Veltmeyer e Petras (2008), referindo-se à América Latina, afirmam 

que os movimentos sociopolíticos de camponeses contra a expansão do capitalismo no 

campo já fazem parte da realidade latino-americana desde meados do século XX, quando 

essa expansão intensificou-se e, assim, reforçou as problemáticas existentes nesse âmbito. 

Os autores prosseguem declarando que esses movimentos são sumamente importantes, 

pois realçam situações perversas geradas e/ou agravadas pelo sistema econômico vigente, 

revelando a necessidade premente de se buscar novos caminhos, novos paradigmas para a 
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sociedade. Somado a isso, esses movimentos explicitam a não pacificação dos camponeses 

diante do atual contexto imposto pelos agentes dominantes do capital. 

No caso específico do Agreste Potiguar, percebemos que os trabalhadores rurais 

não participam significativamente de movimentos e/ou de organizações que têm como 

escopo, pelo menos na teoria, a luta pelo bem-estar social de todos eles. Esses 

trabalhadores, pela situação precária em que vivem, costumam aceitar passivamente o 

contexto imposto pelos agentes hegemônicos, o que lhes coloca, cada vez mais, numa 

situação de subordinação. Um exemplo da passividade dos trabalhadores rurais do Agreste 

Potiguar é a fragilidade, do ponto de vista social, das associações e das cooperativas rurais 

existentes nesse território. Essas mal funcionam, e não conseguem, geralmente, 

desencadear nenhuma atividade e/ou prática que melhore as condições de vida dos 

trabalhadores, que continuam a viver “como Deus quer”. 

É premente frisar que a proletarização dos trabalhadores rurais é um fator que se 

liga intimamente ao problema fundiário que persiste no campo nacional38. Linhares e 

Teixeira Silva (1981) asseguram que o projeto de modernização da agricultura brasileira 

não considerou e/ou exigiu a modificação da desigual estrutura fundiária do país. Ao invés 

de investir em distribuição de terras, os agentes dessa modernização preferiram investir no 

aumento da rentabilidade agrícola, realizada, na maioria das vezes, horizontalmente, e na 

reorganização do campo em torno de grandes empresas e/ou indústrias capitalistas. Com 

isso, é evidente que no Brasil poucos detêm a grande maioria das terras, enquanto que 

grande número de pessoas não tem a possibilidade de trabalhar na agricultura devido à 

inexistência de terras acessíveis. Isso faz com que os trabalhadores se submetam a exercer 

atividades mal remuneradas e em péssimas condições de trabalho, o que agrava suas 

situações de pobreza. 

                                                        
38 Segundo Marx (1978), a propriedade fundiária, sobretudo a latifundiária, é um tipo de propriedade privada 
capitalista, a qual é a expressão material da vida humana alienada. A propriedade privada capitalista faz com 
que a vida humana seja capitalizada, levando o homem a acreditar que um determinado objeto só seja seu 
quando ele o possui e o utiliza individualmente. É com esse pensamento capitalizado que o homem sente, 
cada vez mais, a necessidade de se proletarizar, para que possa adquirir bens materiais considerados 
imprescindíveis no sistema econômico-social vigente. Isso leva Martins (2002) a declarar que a alienação não 
é um processo passivo, mas ativo. Além do mais, estando a terra privatizada a apenas alguns agentes sociais, 
a maioria dos homens, isto é, os trabalhadores, não encontram outra possibilidade de sobrevivência senão por 
meio da venda de sua força de trabalho aos detentores dos meios de produção, o que coloca em xeque a 
premissa teórica de que sob o capitalismo os trabalhadores são “livres”. A partir disso, Marx (1978) expõe 
que todo movimento revolucionário deve encontrar sua base no movimento da propriedade privada 
capitalista. Em outras palavras, diz que a superação dessa propriedade é condição para a emancipação de 
todos os sentidos e qualidades do homem. 
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A desigual estrutura fundiária brasileira, um tema já bastante estudado por vários 

autores, é decorrente da colonização do território nacional pelos portugueses, do século 

XVI ao XIX (ANDRADE, 2004), sendo agravado à medida que se inicia o atual processo 

de modernização capitalista da agricultura nacional. Os nativos que viviam no território 

antes da chegada dos portugueses usavam a terra para prover seu abastecimento imediato, 

prezando pela coletividade e não pela privatização de terras. 

A partir de meados do século XVI, os portugueses passaram a dividir o território da 

colônia em grandes extensões de terra, denominadas, inicialmente, de capitanias 

hereditárias e, posteriormente, de sesmarias. Essas foram doadas, predominantemente, a 

homens portugueses influentes, que tinham a responsabilidade de comandar suas 

explorações visando gerar riquezas para a metrópole portuguesa. As sesmarias, 

particularmente, se tornaram a base de propriedades senhoriais, nas quais os homens 

poderosos exerciam o direito de vida e de morte sobre suas próprias famílias, sobre os 

escravos, empregados e agregados39 (Id., 1979). Nesse ínterim, Andrade (2004) afirma que 

esse sistema de capitanias hereditárias e de sesmarias nada mais foi do que a gênese da 

formação de latifúndios no Brasil, que marcam o território nacional até os dias atuais. 

Sendo assim, Andrade (Ibid.) nos ensina que, desde a colonização até a atualidade, 

a terra vem sendo apropriada no país de maneira seletiva e sob um sentido capitalista. São 

poucos os que detêm o controle sobre a vasta maioria das terras, usando-as, 

predominantemente, como uma reserva de valor ou para a produção de produtos destinados 

à exportação. Além disso, não podemos deixar de frisar que nesse processo o Estado vem 

patrocinando o fortalecimento da “estrutura latifundiária” nacional40, ocasionando a 

exclusão no e a expulsão do campo da maioria das pessoas, isto é, dos trabalhadores, 

sobretudo, dos pobres. 

                                                        
39 Interessante é que o chamado instituto das sesmarias foi usado em Portugal para que colonos tivessem 
acesso a terras ociosas e, assim, pudessem torná-las produtivas. No Brasil, esse instituto foi usado de maneira 
completamente diferente: a Coroa e mesmo os donatários (portugueses que recebiam as terras) doavam 
grandes extensões de terras a amigos para que esses desencadeassem qualquer atividade que usasse o 
trabalho escravo, de índios e escravos, e proporcionasse a exploração das terras e, assim, a geração de 
riquezas para a metrópole (ANDRADE, 1979). 
40 A desigual estrutura fundiária nacional foi institucionalizada em 1850, com a sanção da Lei de Terras. De 
acordo com essa lei, a propriedade da terra no Brasil não se confirmaria mais mediante a posse, mas sim por 
meio da compra e da venda. Vale ressaltar que foi resguardado o direito absoluto sobre a propriedade da terra 
àqueles que obtiveram terras por meio de posse até o momento da aplicação da lei. Desse modo, a Lei de 
Terras legitimou a “estrutura latifundiária” brasileira e explicitou que aos pobres, que não tivessem condições 
de comprar terras, restava oferecer sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produção, sujeitando-
se a seus interesses e determinações (MONTEIRO, 2008). 
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Outrossim, Elias (2003) afirma que a propriedade fundiária privada é um elemento 

fundamental na separação dos trabalhadores dos meios de produção, provocando a 

necessidade dos trabalhadores se submeterem às normas ditadas pelos detentores dos 

meios de produção. Silva (1991, pp. 61-62) coaduna com esse pensamento, afirmando que 

“o Brasil é o paraíso do latifúndio, da terra de exploração. [...] Entre nós há uma intimidade 

muito forte entre os problemas agrários e a terra [entenda-se propriedade da terra]”. 

Com a concepção de que a desigual estrutura fundiária que marca o território 

brasileiro é um elemento sumamente importante para a reprodução da perversa 

modernização da agricultura em processo de implementação no país, faz-se necessário 

discutir e investir na realização da tão propalada reforma agrária (PRADO JÚNIOR, 2007). 

Defendemos, juntamente com Camargo Neto (1997), que essa deve ser compreendida num 

sentido amplo, não se limitando à mera promoção de algumas desapropriações de terra e 

assentamentos de trabalhadores sem-terra. 

O desencadeamento significativo da reforma agrária deve considerar a diversidade 

territorial do Brasil, sendo imprescindível que se promova um processo de extensão da 

proteção legal (trabalhista) ao trabalhador rural e de favorecimento de seu acesso à 

propriedade e à utilização da terra (PRADO JÚNIOR, 2007). Esse processo deve ter como 

fundamento central o alcance de um nível adequado de existência a toda população 

trabalhadora rural (Ibid.). Em suma, diz-se que essa reforma “trata-se [...] de uma luta 

democrática e nacional – uma luta de todos, [...] pois se destina a criar condições para o 

prosseguimento da construção da nação” (SAMPAIO, 1997, p. 122, destaque do autor). 

Com o mesmo sentido, Prado Júnior (2007, p. 89), versando sobre a questão agrária 

brasileira, diz que 

 
 

não é possível construir um país moderno e realmente integrado nos padrões 
econômicos e culturais do mundo em que vivemos, sobre a base precária e de 
todo insuficiente de um contingente humano como este que forma a grande 
massa da população brasileira. E o primeiro e principal passo [...] para sairmos 
dessa situação ao mesmo tempo dolorosa e humilhante para nosso país, é sem 
dúvida alguma a modificação das condições reinantes no campo brasileiro e 
elevação dos padrões de vida humana que nele dominam. É isso portanto que 
deve centralmente objetivar a reforma agrária. O resto virá depois, e somente 
poderá vir depois, como certamente acontecerá. 

 
 

Tomando de empréstimo as concepções de Martins (2002), dizemos que não se 

pode discutir ou tentar fomentar a reforma agrária no Brasil sem tocar numa questão 
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essencial: a retomada do senhorio do Estado sobre o território, sobre a terra, do qual o país 

abriu mão com a Lei de Terras de 1850, que ratificou a propriedade privada absoluta da 

terra no Brasil. Para Martins (2002), a função social da terra não pode ser cumprida se o 

Estado não for o senhor do território, controlando seu uso em favor do bem-estar social 

coletivo, e não dos interesses de uma minoria, que, no momento atual, exerce o domínio 

sobre a maioria das terras nacionais. Dessa maneira, a realização de uma efetiva reforma 

agrária perpassa pela contestação de aspectos fundamentais do sistema capitalista: a 

propriedade privada, o grande latifúndio, a especulação imobiliária, a terra como valor de 

negócio. O processo de reforma agrária no Brasil necessita ter como pilar fundamental a 

supressão da renda da terra como mediação econômica sumamente importante. O 

verdadeiro objetivo da reforma agrária deve ser a valorização da função social da terra 

(Ibid.). 

A subordinação dos pequenos proprietários41 à agroindústria é também uma 

consequência colocada em voga ou agravada no contexto da modernização da agricultura 

brasileira. “Essa subordinação se dá através de mecanismos financeiros e de controle 

técnico da produção, assim como pela contratação da compra da produção a preços fixados 

com antecedência [...]” (ELIAS, 2003, p. 239). Gonçalves Neto (2000), seguindo o 

pensamento de Sorj (1986), diz que a forma como essa modernização vem sendo 

desencadeada deixa aos pequenos proprietários duas possibilidades: 1) subordinar-se aos 

agentes hegemônicos do capital, submetendo-lhes toda sua produção; ou 2) marginalizar-se 

do processo, sendo enfraquecidos por estes agentes, tendo, com a intensificação dessa 

situação, que migrar do campo para a cidade. As palavras de Prado Júnior (2007, p. 76) 

ratificam essa situação de subordinação e de precariedade em que vivem aqueles que 

resistem com suas pequenas propriedades no âmbito da agricultura brasileira: “[...] [a 

pequena propriedade] quando não é espoliada pelo comércio intermediário, resta-lhe 

vegetar completamente à margem da vida econômica do País, lutando por uma 

sobrevivência miserável e precária”. 

                                                        
41 Vale destacar que quando nos referimos a “pequeno proprietário” estamos fazendo menção aos 
trabalhadores do campo nacional que possuem pequenas propriedades, ou têm acesso a pequenas áreas de 
terra por meio de arrendamento, de parceria, dentre outras relações. Esses trabalhadores desencadeiam, 
geralmente por meio do trabalho familiar, pequenas produções com o escopo de obter renda para a 
sobrevivência de suas famílias, podendo, assim, serem caracterizados também como camponeses. No caso 
especifico da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar, os pequenos proprietários são aqueles que 
cultivam a mandioca em pequenas áreas (tendo em média 10 ha), objetivando vendê-la para assim garantir a 
sobrevivência de suas famílias.  
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Martins (2002) afirma que, na relação com o camponês, o capital tenta separá-lo ao 

máximo dos meios de produção, ou subordinar sua produção aos ditames do mercado, 

buscando convertê-lo em força de trabalho ou agente dominado pelo e para o capital. 

Nessa relação, os agentes do capital objetivam especializar os camponeses na produção de 

apenas um produto, como a mandioca, que é comprado como matéria-prima para 

indústrias. Entretanto, a realidade, inclusive do Agreste Potiguar, explicita que, mesmo 

nesse contexto de especialização, os referidos agricultores procuram produzir também 

aquilo que se destina ao consumo diário de suas famílias, como o feijão, o milho, o leite, a 

carne de frango etc. Dessa maneira, fica explícito que os camponeses estão cada vez mais 

subordinados aos agentes hegemônicos do capital, porém, buscam também manter aspectos 

importantes para sua sobrevivência e de suas famílias, aspectos esses que podem ser 

considerados como contrarracionalidades à racionalidade do capital. 

De acordo com Paulino (2006b), a subordinação dos camponeses aos interesses das 

agroindústrias expressa a monopolização da terra pelo capital. Isso em função de essa 

subordinação consistir, sobretudo, na apropriação, pela agroindústria, da renda da terra 

gerada pelos pequenos proprietários. Essa apropriação se explicita no momento em que 

aquela compra a produção destes por preços irrisórios, muitas vezes inferiores ao que foi 

gasto durante o processo produtivo. A lógica da monopolização da renda da terra pelo 

capital é posta em baila pela autora por meio das seguintes palavras: 

 
 

[...] no processo de formação do capital, em que necessariamente concorrem 
relações não capitalistas, não é o trabalho que está sujeito aos capitalistas, mas a 
renda da terra, que está contida na produção camponesa. No momento em que 
essa produção é comercializada a um preço inferior ao valor do trabalho ali 
contido, ocorre a transferência da renda. Essa é a lógica da monopolização do 
território pelo capital (Ibid., p. 416). 

 
 

Entretanto, é premente que se destaque outra abordagem feita por Paulino (2008): o 

camponês, apesar de viver no contexto atual atrelado intensamente aos interesses do 

mercado, tem a possibilidade de sobreviver sem essa mediação, já que ele é, teoricamente, 

o dono do produto de seu trabalho, podendo não depender vitalmente do mercado. Isso o 

diferencia do operário, estritamente dependente do mercado, em função de não ser o dono 

dos frutos de seu trabalho. Vejamos as palavras da autora: 
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[...] o campesinato é uma classe sui generis, porque mesmo sobrevivendo do 
próprio trabalho, não o faz do mesmo modo que o operariado. O seu trabalho é 
um trabalho autônomo, porque realizado no interior do controle dos meios de 
produção, o que lhe permite escapar à alienação. É por isso que Martins lembra 
que suas lutas, ao invés de serem integrativas ao capital, como tendem a ser as 
lutas operárias por melhores salários e por melhores condições de trabalho, são 
contra o capital, pois o campesinato luta para não ser engolido pelo capital e, 
assim, submeter-se ao processo de alienação (PAULINO, 2008, p. 217). 

 
 

Assim, destacamos que o problema é o fato de os camponeses viverem numa 

situação muito precária, sendo cada vez mais fragilizados pelas forças hegemônicas do 

capital. Vivendo dessa maneira, eles dificilmente buscam lutar contra essas forças, 

acabando por atrelar-se, da maneira mais intensa possível, a elas, o que piora sua precária 

situação de vida. Um fator que poderia melhorar a situação de vida desses agricultores 

seria o apoio do Estado, por meio da formulação e da implementação de políticas visando 

ao bem-estar social dos trabalhadores rurais. Acreditamos que, dessa maneira, esses 

agentes poderiam ser fortalecidos, tendo a possibilidade, então, de valorizar 

significativamente os frutos de seu próprio trabalho. 

Há também mudança nos empregos. A difusão das inovações técnicas ocasiona 

transformações na produção agrícola, com substituição da força de trabalho humana por 

máquinas. Isso vem ocorrendo no Agreste Potiguar à medida que são instalados, nas casas 

e nas indústrias de farinha, instrumentos movidos a energia elétrica em substituição aos 

instrumentos existentes anteriormente, movidos a força humana. Além disso, a 

mecanização proporciona a intensificação da jornada de trabalho, aumentando sua 

produtividade. 

Destarte, a partir de todas essas considerações, evidencia-se que o processo de 

modernização da agricultura, em âmbito nacional, vem gerando e/ou agravando 

desigualdades que marcam o campo no Brasil (LOCATEL, 2004). É um processo ancorado 

na lógica capitalista, que necessita das seletividades e das exclusões. O caráter perverso 

dessa modernização será alvo das nossas análises no próximo capítulo do trabalho, quando 

analisaremos a contribuição da modernização da atividade mandioqueira para o 

desenvolvimento territorial do Agreste Potiguar, buscando compreender também a função 

dessa atividade no uso atual do território em tela. 
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3.3 A MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE MANDIOQUEIRA NO AGRESTE 
POTIGUAR 
 
 

A modernização da atividade mandioqueira no âmbito do Nordeste é iniciada, 

segundo Conceição (1980), na década de 1980. Esse autor diz que no início dessa década 

já se observava a existência de casas de farinha semi-industriais no território nordestino, 

dotadas de equipamento motorizado para a moagem da raiz, de prensa hidráulica e de 

forno mecanizado para a torrefação da farinha da mandioca. 

Já no Agreste Potiguar, esse processo começa a ser implementado seguindo o 

contexto de reestruturação da economia potiguar, que se intensifica a partir das décadas de 

1970-80. Romão et al (1987), ao estudar a economia potiguar, afirma que, com a 

decadência da cotonicultura no território potiguar e com a política nacional de 

industrialização, se observava, na segunda metade da década de 1970, um movimento na 

direção da modernização da agricultura norte-rio-grandense. 

Esse movimento foi posto em evidência tendo por base a política estatal de 

transformação e de integração da agricultura tradicional ao mercado. Para a efetivação 

dessa política, foram formulados e executados programas de financiamento rural, visando à 

inserção de novas tecnologias nas atividades da agricultura. No Rio Grande do Norte, 

pode-se destacar, de acordo com Romão et al (Ibid., p. 209-210), quatro programas que 

impactaram na agricultura potiguar: o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo 

à Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA), criado em 1971, que objetivava “[...] 

facilitar o acesso ao crédito rural aos médios e grandes proprietários rurais para a 

modernização das unidades produtivas e integração da agricultura à expansão capitalista 

que se processava no setor urbano-industrial da economia”; o Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE42) e o Projeto 

Sertanejo, criados em meados da década de 1970, com a finalidade de atender “[...] mais 

diretamente [...] o pequeno [...] [proprietário] rural facilitando o seu acesso ao crédito e à 

introdução de tecnologias modernas nos processos de produção agropecuária”; e o 

Programa de Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste (PDAN), criado em 1975, 

visando à “[...] integração da agricultura ao complexo agroindustrial”. 

                                                        
42 Vale destacar, juntamente com Alves (2001), que o POLONORDESTE é um programa criado num 
contexto em que se pretendia tornar o setor agropecuário um aliado importante do crescimento industrial no 
país, implementando-se, para isso, pólos de desenvolvimento agropecuário e/ou mineral, como o já citado, o 
Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas da Amazônia (POLAMAZÔNIA) e Programa de 
Desenvolvimento de Áreas Integradas do Centro-Sul (POLOCENTRO). 



 104 Diego Salomão Candido de Oliveira Salvador 

Por meio dos recursos disponibilizados nesses programas, passaram a ser inseridos 

nas casas de farinha do Agreste Potiguar, a partir da década de 1980, instrumentos técnicos 

movidos a eletricidade (rodete e forno, inicialmente). Além disso, segundo um produtor de 

mandioca do Agreste, nessa década, vários produtores trocaram “mandioca” por “rodetes” 

e “fornos elétricos” disponibilizados por compradores de mandioca (intermediários) de 

Pernambuco. Assim, dizemos que essa relação de troca de “mandioca” por “instrumentos 

técnicos movidos a eletricidade” entre produtores e intermediários apresenta-se 

significância para o início da modernização dessa atividade no território em tela. 

Outrossim, explicitamos também a interferência de interesses de agentes externos no 

território local, provenientes de Pernambuco, no desencadear inicial da modernização em 

questão. A inserção desses instrumentos técnicos mecanizados nas casas de farinha vem 

causando transformações no processo de produção da farinha bem como nas relações de 

trabalho que perpassam esse processo. Com essa abordagem, fica evidenciada a gênese da 

modernização da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar. 

Dizer que a atividade mandioqueira do Agreste Potiguar esteja sendo modernizada 

não significa defender que essa atividade se apresente hoje totalmente diferente do cenário 

descrito no primeiro capítulo do trabalho. Pelo contrário, no momento atual ainda 

perduram várias características “tradicionais”, como a presença do trabalho familiar no 

cultivo da mandioca e o uso de alguns instrumentos movidos a força humana em casas de 

farinha. O que é certo, porém, é que a atividade vem, desde a década de 1980, passando 

por mudanças, as quais são comandadas pela lógica da modernização, isto é, do capital, 

visando-se maior produtividade e lucratividade. Assim sendo, frisamos que no Agreste 

Potiguar a atividade mandioqueira é marcada por características “tradicionais” e 

características “modernas”, ou seja, nela convivem o “velho” e o “novo”, de modo que este 

tende a enfraquecer aquele43 (SANTOS, 1997b). 

Para um melhor entendimento do processo de modernização da atividade 

mandioqueira no Agreste Potiguar, realizamos entrevistas com produtores de mandioca e 

com donos de casas ou de indústrias de farinha desse território. Entre os meses de 

dezembro de 2008 e setembro de 2009, entrevistamos 45 produtores de mandioca e 23 

donos de casas ou de indústrias de farinha, perfazendo, de tal modo, 68 interlocutores. Para 
                                                        
43 “Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um lugar onde tudo seja novo ou onde 
tudo seja velho. A situação é uma combinação de elementos com idades diferentes. [...] Tanto o novo quanto 
o velho são dados permanentes da história; acotovelam-se em todas as situações. Mas se os elementos de uma 
dada situação trabalham em conjunto, é o novo que aparece como dotado de maior eficácia” (SANTOS, 
2008c, p. 106). 
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a realização dessas entrevistas, percorremos os 22 municípios que constituem o Agreste 

Potiguar, de acordo com o recorte empírico inicial do presente trabalho (ver figura 01 na p. 

15). 

A partir da análise dos dados provenientes dessas entrevistas, refletimos sobre a 

produção de mandioca e sua transformação em farinha no contexto atual da modernização 

da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar. Além disso, trouxemos à tona um novo 

recorte empírico para o trabalho, denominado de território mandioqueiro do Agreste 

Potiguar, constituído pelos municípios que integram de fato o circuito espacial de 

produção44, transformação e comercialização da mandioca no atual contexto de 

modernização da atividade. 

A maioria dos produtores de mandioca entrevistados (91%) era proprietária de 

pequenas faixas de terra, com áreas em torno de 10 hectares. O agricultor com a menor 

propriedade tinha 1 hectare de terra no município de Boa Saúde, e o que tinha a maior 

propriedade dispunha de 1000 hectares de terra no município de Lagoa de Pedras. Alguns 

agricultores que dispunham de propriedades com menos de 10 hectares de terra 

costumavam arrendar pequenas faixas de terra (com áreas em torno de 5 hectares), para, 

assim, ter a possibilidade de produzirem um pouco mais para tentar garantir, ao menos, a 

subsistência de suas famílias45. Frisamos que os agricultores que vêm arrendando pequenas 

faixas de terra se submetem a relações, predominantemente, de meação, dividindo sua 

produção com os proprietários das terras46, após um árduo período de muito trabalho com 

os cultivos desencadeados. Além disso, destacamos que quase a totalidade dos 

arrendatários entrevistados nos disse que, comumentemente, os proprietários das terras lhes 

                                                        
44 Segundo Santos (2008c), o circuito espacial de produção é constituído pelas diversas etapas pelas quais 
passa um produto, desde o começo do processo de produção até chegar ao consumo final. Por isso, 
denominamos esse circuito de “circuito espacial de produção, transformação e comercialização” da 
mandioca, que é, no caso, o produto. 
45 Esses dados referentes ao universo de produtores participantes da pesquisa empírica são condizentes com 
os dados disponibilizados pelo IBGE (2009) acerca do número de estabelecimentos agropecuários existentes 
e da condição dos produtores do Agreste Potiguar, em 2006. De acordo com o IBGE (Ibid.), a maioria dos 
agricultores do Agreste (66,8%) era composta por proprietários de pequenas faixas de terra (entre menos de 1 
a menos de 20 hectares); apenas 9,41% dos agricultores era de arrendatários e/ou parceiros, que arrendavam 
pequenas áreas de terra (em torno de mais de 0 a 5 hectares). A área das propriedades rurais privadas 
equivalia a 91,7% da área total dos estabelecimentos agropecuários do território agrestino, enquanto que a 
área das terras destinadas ao arrendamento e/ou à parceria correspondia a somente 2,37% dessa área total.     
46 Destacamos que os agentes que arrendam terras aos agricultores do Agreste Potiguar, que não têm terra ou 
têm pequenas propriedades de menos de 10 hectares, são, basicamente, proprietários que dispõem de mais de 
50 hectares de terra, que arrendam partes de suas propriedades para, assim, reforçarem suas rendas. Esses 
agentes criam, geralmente, gado leiteiro e de corte, plantam capim para o gado, bem como feijão e milho 
(para suas subsistências) e mandioca (para ser vendida às casas ou às indústrias de farinha e para fazer ração 
para o gado). Por vezes, esses proprietários são também donos de casas ou de indústrias de farinha. 
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fazem várias exigências, como não plantar toda a área arrendada com roçado de mandioca, 

devido a esse demorar muito para dar lucro. 

Assim, fica clara a sujeição de pequenos proprietários de terra que produzem 

mandioca no Agreste Potiguar aos agentes detentores de maiores faixas de terra. Isso se 

deve ao fato de haver desigualdade fundiária no território em tela47, fazendo com que 

vários dos produtores entrevistados destacassem a falta de acesso à terra como uma das 

principais dificuldades que eles vêm enfrentando para conseguir obter sua renda e sua 

subsistência. Apesar de o Agreste Potiguar ser, no geral, um território constituído por 

pequenas propriedades (MELO, 1980), que não é marcado pelos mais graves índices de 

desigualdade fundiária que afetam determinados territórios do Brasil, como os litorâneos 

(GIRARDI, 2009), não podemos deixar de evidenciar que vários produtores de mandioca 

desse território não têm acesso a propriedades que lhes proporcionem a obtenção de 

subsistência e renda de maneira significativa, tendo que se submeterem a arrendamentos 

ditados por proprietários que dispõem de terras, muitas vezes, não utilizadas. Dessa forma, 

o Agreste Potiguar também integra a situação de desigualdade fundiária que marca todo o 

território brasileiro (Ibid.), sendo que naquele território essa desigualdade apresenta-se 

menos intensa do que em outros48, não podendo, contudo, ser negligenciada devido a essa 

menor intensidade. 

Questionamos aos produtores se eles ocupavam toda a área da propriedade com a 

plantação de mandioca. Todos disseram que não, sendo que a menor produção de 

mandioca, no contexto do universo dos produtores inquiridos na pesquisa de campo, foi 

encontrada no município de Bom Jesus, ocupando uma área de menos de 1 hectare, e a 

maior pertencia ao município de Lagoa de Pedras, ocupando uma área de 300 hectares.  

O fato de os produtores não ocuparem toda a terra com plantação de mandioca pode 

ser explicado por duas vertentes: a primeira refere-se à pluralidade de cultivos e de 

                                                        
47 De acordo com dados do IBGE (2009), referentes ao ano de 2008, 80,5% das propriedades agropecuárias 
do Agreste Potiguar eram pequenos estabelecimentos, com área de 0 até 20 hectares, os quais ocupavam 
apenas 16% da área total dos estabelecimentos agropecuários do território; 11,5% das propriedades tinham 
áreas de 20 até 2500 ou mais hectares, ocupando 84% da área total dos estabelecimentos agropecuários. É 
premente destacar que, destas últimas propriedades, 80% tinham área de 100 a 2500 ou mais hectares, 
podendo ser caracterizadas, no Agreste Potiguar, como grandes propriedades. Além disso, os referidos dados 
do IBGE revelam que 8% dos agricultores desse território não dispunham de propriedade para trabalhar. 
48 A formação territorial do Agreste Potiguar ajuda a compreender o fato de esse território não ser marcado 
por intenso índice de desigualdade fundiária. Como foi visto no primeiro capítulo do trabalho, o Agreste 
Potiguar sempre se destacou pela função de produtor e de distribuidor de alimentos e matérias-primas para 
outros territórios norte-rio-grandenses, se caracterizando por pequenas propriedades marcadas por variados 
cultivos e criações, tanto de produtos destinados ao mercado (como o algodão e o gado) quanto de gêneros 
alimentícios destinados, predominantemente, à subsistência dos agrestinos (como o feijão) (MELO, 1980). 
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criações que marca as propriedades do Agreste Potiguar desde a formação desse território 

(MELO, 1980); e a segunda refere-se às dificuldades que os produtores de mandioca vêm 

enfrentando. Esses, apesar de, em sua grande maioria, estarem subordinados aos 

compradores de mandioca, continuam produzindo gêneros para a subsistência de sua 

família e também para a venda de excedentes que gerem alguma renda (feijão, milho, leite, 

batata, macaxeira, fava, dentre outros), assim como permanecem criando animais, não 

menos importantes, para obtenção de subsistência e renda (gado leiteiro, galinhas, porcos, 

ovelhas etc.). Com isso, vemos que os produtores de mandioca do Agreste ocupam suas 

terras com produtos destinados à negociação no mercado, como a mandioca, mas também 

com gêneros destinados ao consumo de sua família, tendo como objetivo principal o 

provimento de sua sobrevivência e não a acumulação de capital, o que nos permite 

considerá-los como camponeses, tomando como fundamento para isso as concepções de 

Paulino (2006b), Shanin (2008) e Chayanov (1974) sobre o campesinato. 

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos produtores de mandioca, podemos elencar: 

altos custos com a produção, com a realização de limpas no roçado, quando se contrata, 

geralmente, trabalhadores pagos diariamente, com o aluguel de tratores para realizar o 

corte da terra e com a compra de adubo químico para garantir maior produtividade no 

trabalho de cultivo da mandioca; e os preços baixos e irregulares pagos pela mandioca, já 

que o Estado brasileiro não tem um controle sobre os preços do setor mandioqueiro, 

deixando as empresas de fécula e farinha, bem como os intermediários, formularem e 

alterarem esses preços constantemente, repassando sempre o prejuízo para os produtores. 

Dessa maneira, alguns produtores disseram que não tem valido a pena cultivar a mandioca, 

pois os custos e o trabalho com a produção são enormes, enquanto que os preços pagos 

pela matéria-prima para fabricação de farinha e de outros derivados são os mais baixos 

possíveis. 

Nesse cenário, vimos que, em várias propriedades, há uma situação em que áreas 

antes destinadas ao cultivo da mandioca estão sendo ocupadas por pastagens para o gado, 

que implica bem menos trabalho do que o cultivo daquela planta, e, assim, se tornam mais 

rentáveis no momento em que se realiza a venda para pecuaristas. Esse processo de 

substituição de áreas de lavoura por áreas de pastagem no Agreste já havia sido 

denominado por Sales (1982) de “pecuarização do Agreste”. 

Vale ainda destacar que essas dificuldades enfrentadas pelos produtores de 

mandioca, juntamente às dificuldades edafoclimáticas (baixa fertilidade dos solos, seca ou 
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muita chuva), ajudam-nos a entender as oscilações que marcam os números referentes à 

área colhida de mandioca no Agreste Potiguar (ver tabela 04 na p. 48). 

O tempo de duração do cultivo da mandioca vem diminuindo com a expansão da 

modernização da atividade. Anteriormente, esse cultivo era realizado, geralmente, num 

período de 2 anos. Hoje, a maioria dos produtores (53%) disse que cultiva a mandioca em 

um período que dura até 1,5 ano, e grande parte deles (35%) disse que arranca a mandioca 

com até 1 ano de cultivo. O tempo de duração do cultivo dessa planta é hoje influenciado 

pelo uso de adubos49, como o químico, que cada vez mais se banaliza entre os produtores, 

e pelo preço que está sendo pago pela mandioca. Numa plantação adubada, se houver a 

possibilidade de o produtor vender sua produção no período em que o cultivo estiver com 

um 1 ano de duração, ou até menos (encontramos produtores que disseram arrancar a 

mandioca com 8 meses), por um preço considerável, certamente ele consumará a venda, 

podendo deixar uma pequena parte do roçado para ser comercializada posteriormente, 

devido a alta capacidade de resistência que marca a planta da mandioca. 

A partir de dados coletados na pesquisa empírica, afirmamos que o uso de 

máquinas e de insumos químicos vem aumentando no cultivo da mandioca no Agreste. Os 

produtores de mandioca encontram-se numa situação de subordinação aos intermediários e 

aos donos de casas ou de indústrias de farinha, que compram suas produções50. Essa 

situação faz com que os produtores tenham que cultivar a mandioca usando adubos, 

principalmente o químico, para garantir uma boa qualidade à mandioca, de acordo com as 
                                                        
49 De acordo com os ensinamentos de Takahashi (2002) e Queiroz, Cavalcante e Magalhães (2002), o uso de 
adubos pode melhorar a fertilidade do solo, ocasionando, assim, na plantação de mandioca, maior 
rentabilidade em ciclos de cultivo mais curtos. Tratando especificamente dos adubos orgânicos, Queiroz, 
Cavalcante e Magalhães (Ibid.) afirmam que esses são importantes para que bons rendimentos possam ser 
obtidos na cultura mandioqueira, devido a melhorar a capacidade de armazenamento de água do solo. 
Contudo, Takahashi (2002) alerta para o fato de que se deve usar exacerbadamente adubos, sejam eles 
orgânicos ou químicos, pois isso pode danificar a fertilidade natural do solo, inviabilizando, assim, o 
desencadear de produções. Seguindo esse pensamento, o técnico da EMATER-RN do município de Brejinho 
nos disse ser urgente investir numa política de correção da fertilidade dos solos do Agreste Potiguar, por 
meio da utilização orientada de elementos orgânicos, para, dessa maneira, proporcionar aos produtores maior 
rentabilidade sem que se faça necessário o uso indiscriminado de insumos químicos, como o adubo. 
50 Segundo Sorj (1986), à medida que a modernização da agricultura brasileira for se expandindo, haverá a 
intensificação das determinações da agroindústria na transformação qualitativa das condições de geração e 
apropriação de sobretrabalho, seja em relação aos pequenos proprietários seja em relação aos trabalhadores 
assalariados. Assim sendo, o referido autor dá prosseguimento a sua concepção, afirmando que, no contexto 
dessa modernização, o crescimento da produção agrícola depende, cada vez mais, do uso de insumos e de 
máquinas bem como dos processos de elaboração industrial. Nesse cenário, os pequenos proprietários 
acabam por ter apenas duas opções: se subordinar aos interesses dos agentes hegemônicos do complexo 
agroindustrial; ou não aceitar as determinações destes, o que acaba levando-os a situações de marginalização 
frente à comercialização de seus produtos (Ibid.). De qualquer maneira, subordinando-se ou não aos 
interesses hegemônicos, os pequenos proprietários, geralmente, vivenciam graves situações de pobreza, em 
decorrência de um perverso sistema econômico que comanda as variáveis-chave (técnica, informação, 
consumo, finança) da sociedade atual. 
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exigências feitas e os padrões estabelecidos pelos intermediários e pelos proprietários de 

casas ou de indústrias de farinha. Além disso, os produtores procuram realizar o corte da 

terra no menor tempo possível, para, assim, plantarem logo a mandioca e poderem vendê-

la o mais rápido possível. Essa velocidade imposta pelo processo de modernização leva os 

produtores a contratarem tratores, quando esses não lhes são disponibilizados pelo poder 

público municipal, para fazerem o corte da terra, gastando, com isso, valores 

consideráveis. No período de realização da pesquisa, o aluguel de um trator por uma hora 

custava em torno de R$ 50,00 para os produtores. Para realizar o corte de terra num roçado 

de 5 hectares, por exemplo, é necessário a contratação de 2 a 4 horas de trator, 

representando, assim, gastos que ultrapassam os R$ 100,00, apenas na etapa inicial do 

processo de cultivo da mandioca. 

O crescente uso do trator e de adubos pelos produtores de mandioca do Agreste 

Potiguar fica evidenciado pelos seguintes dados: dos produtores entrevistados, 87% 

disseram alugar o serviço de tratoristas para a realização do corte da terra51; 73% 

afirmaram que usam adubo químico no cultivo da mandioca, comprando esse insumo no 

próprio município em que residem, em pequenos comércios que o disponibilizam para a 

aquisição dos produtores; 67% declararam que usam pelo menos o adubo orgânico (de 

gado e/ou de frango) no cultivo da mandioca; e apenas 2% disseram que não usam 

nenhuma máquina e/ou insumo no desencadear do roçado de mandioca. 

No tocante ao uso de máquinas e de insumos no cultivo da mandioca, devemos 

destacar os municípios de Lagoa de Pedras, Vera Cruz e Brejinho52. No primeiro destes, 

encontramos o produtor que mais produzia mandioca dentre os produtores inquiridos na 

pesquisa, o qual destinava, no período de realização da pesquisa, uma área de 300 hectares 

para o cultivo da mandioca. Esse produtor cultivava a mandioca utilizando máquinas 

(tratores do proprietário, máquina plantadora de maniva e máquina arrancadora de 

mandioca) (figura 12) e adubo químico, obtendo uma boa rentabilidade (21 toneladas de 

                                                        
51 O fato de a maioria dos produtores de mandioca do Agreste Potiguar ter dito que aluga tratores para efetuar 
o preparo da terra para o plantio desse tubérculo pode ser compreendido a partir dos dados do IBGE (2009), 
referentes ao ano de 2006. Segundo esses dados, existiam no território agrestino 601 tratores, os quais 
estavam concentrados em apenas 4% dos estabelecimentos agropecuários desse território. Portanto, a maioria 
dos agricultores (96%) não tinha trator, tendo que alugar essa máquina, ou aguardar o serviço de corte de 
terra disponibilizado pela prefeitura a alguns proprietários de terra, para ter a possibilidade de efetuar o 
preparo da terra para o plantio.  
52 Nesses municípios existem as mais intensas inovações tecnológicas aplicadas na atividade mandioqueira 
desencadeada no Agreste Potiguar. Isso devido aos investimentos de agentes locais, com o apoio técnico da 
EMATER-RN e do Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), na modernização 
de casas de farinha e no aumento da rentabilidade no cultivo da mandioca. 
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mandioca por hectare) diante do padrão encontrado no território pesquisado (que é de 11 a 

20 toneladas por hectare), garantindo, desse modo, a venda de toda sua produção à 

indústria de goma localizada no município de Lagoa Salgada53. Destacamos que esse 

moderno aparato técnico, utilizado no cultivo da mandioca, só foi encontrado nessa 

propriedade em Lagoa de Pedras e numa propriedade em Vera Cruz, onde o proprietário 

oferecia aos produtores a contratação do serviço de realização do plantio e da limpa 

mecânica do roçado de mandioca. Nos outros municípios do território do Agreste Potiguar, 

os produtores de mandioca só vêm utilizando o trator para efetuar o corte da terra e o 

adubo orgânico ou químico para elevar a rentabilidade do roçado. A não propagação do 

aparato técnico encontrado em propriedades de Lagoa de Pedras e de Vera Cruz, entre a 

maioria dos produtores de mandioca do território estudado, se deve aos altos preços 

cobrados pelas máquinas de plantação da maniva, de limpa do roçado e de colheita da 

mandioca, o que inviabiliza a compra dessas máquinas pela maioria dos produtores, que 

não tem grandes quantias de capital acumuladas e nem grandes propriedades de terra que 

compensem tais aquisições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
53 A existência de uma moderna indústria de goma no Agreste Potiguar liga-se ao valor cultural-turístico que 
hoje é atribuído a um produto que é feito com a utilização da goma: a tapioca. Esta vem, cada vez mais, se 
fazendo presente em cardápios de restaurantes do litoral nordestino que possibilitam aos turistas, inclusive os 
de origem internacional, a degustação de “tapiocas recheadas” com queijo de coalho, carne de sol, patê de 
frango, dentre outros sabores. Destarte, a tapioca e o beiju (que também é feito com a goma) continuam a ser 
alimentos típicos das refeições dos nordestinos, sendo bastante consumidos no café da manhã e/ou no jantar. 
Segundo o proprietário da referida indústria, quase toda a goma aí produzida é destinada à Natal, onde é 
comercializada no mercado local e direcionada para mercados de todo o território potiguar. 
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Figura 11: Máquina plantadora de maniva (A) e máquina arrancadora de mandioca (B) 
utilizadas por um produtor em Lagoa de Pedras no cultivo da mandioca 

Fonte: Salvador, 2009. 
 
 
Reforçando o que foi dito no parágrafo anterior, destacamos que em Vera Cruz vem 

sendo oferecido aos produtores um serviço de plantio da maniva e de limpa do roçado por 

meio de máquinas. Esse serviço é propagado pelo escritório local da EMATER-RN, 

garantindo uma lavoura mais produtiva e com menores gastos (figura 13), revelando, 

assim, que o poder público estatal, neste caso representado pela EMATER-RN, se 

encarrega de trazer à tona informações (psicoesfera) que buscam viabilizar o 

desencadeamento do processo de modernização da agricultura potiguar (tecnoesfera), 

especificamente da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar. Já em Brejinho, o técnico 

local da EMATER-RN vem ansiando fomentar, junto aos produtores, um processo de 

avaliação e de correção dos solos de suas propriedades, visando obter maior rentabilidade 

na produção de mandioca, sem que seja necessário utilizar frequentemente adubo químico, 

o que pode danificar a fertilidade natural do solo (TAKAHASHI, 2002). Frisamos que a 

utilização de todos esses elementos (máquinas, insumos, serviços especializados) integra o 
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cerne do processo de modernização da atividade, tendo como principal escopo “maiores 

rentabilidades nos menores tempos possíveis, e com os menores gastos com mão-de-obra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 12: Propagação de serviço de plantio e limpa do roçado 
de mandioca por meio de máquinas. O cartaz estava fixado 

no escritório da EMATER-RN em Vera Cruz 
Fonte: Salvador, 2009. 

 
 
Dessa forma, os produtores de mandioca vêm, em sua maioria, aderindo, 

especificamente, ao uso do adubo químico com o objetivo maior de fortalecer a terra para, 

assim, obter maior rendimento no menor período de tempo possível. Esses produtores nos 

disseram que quando usam o adubo químico obtêm rendimentos em torno de 11 a 20 

toneladas de mandioca por hectare. O maior rendimento na produção de mandioca 

encontrado durante a realização da pesquisa foi no município de Brejinho, onde um 

produtor afirmou que vinha conseguindo colher 27 toneladas por hectare. Todavia, quando 

esse adubo não é utilizado o rendimento cai, segundo os produtores, para menos ou até 10 

toneladas por hectare, sendo que a menor rentabilidade alcançada no território em tela foi 

encontrada no município de Bom Jesus, onde alguns produtores disseram que vinham 

colhendo apenas 2 toneladas de mandioca por hectare. Podemos afirmar que, no contexto 

atual da atividade, quanto menos capitalizado for o produtor, sem condições de investir no 
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uso de máquinas e de insumos, menor rendimento ele obterá na produção de mandioca, e 

no maior período, fazendo com que sua produção seja pouco atraente aos compradores de 

mandioca. 

Hoje, a mandioca não é mais considerada pela maioria dos produtores como um 

gênero alimentício para a mera obtenção de sua subsistência. Essa planta é na 

contemporaneidade cultivada, predominantemente, com objetivos comerciais, sendo que 

91% dos produtores entrevistados disseram vender toda sua produção para compradores de 

mandioca, dirigindo-se aos mercados e/ou às feiras para a compra da farinha, que continua 

a ser um alimento típico das refeições do homem nordestino. Apenas 15% dos produtores 

afirmaram que guardavam um pouco da mandioca para utilizá-la na ração animal; outros 

15% declararam que usavam a mandioca para fazer farinha, geralmente destinada à 

subsistência de suas famílias, em casas de farinha comunitárias; e 7% afirmaram que 

usavam toda a mandioca produzida em suas próprias casas de farinha. 

Os compradores de mandioca são intermediários provenientes do Agreste e de 

outros territórios (Pernambuco, Paraíba e Ceará), que compram a mandioca aos produtores 

por preços irrisórios e a vendem nas casas e nas indústrias de farinha por valores mais 

elevados, conseguindo, com isso, lucros com a intermediação. Esses compradores são 

também os donos das casas e das indústrias de farinha do Agreste, que enviam ou dirigem 

seus caminhões ou camionetes aos roçados dos produtores para adquirirem a matéria-prima 

imprescindível ao funcionamento de seus estabelecimentos. Nas relações entre produtores 

e compradores de mandioca, sempre os que sofrem com os prejuízos ou com os baixos 

preços pagos pela mandioca são os primeiros, que têm também que produzir a mandioca 

atendendo a certas exigências dos compradores, como a utilização de adubos e a realização 

de limpas periódicas no roçado, objetivando tornar a mandioca mais rentável na produção 

da farinha. 

Perguntamos também aos produtores se eles recebem ou já haviam recebido alguma 

assistência técnica e/ou ajuda governamental (do poder municipal, estadual ou federal) 

para fortalecerem sua produção. Apenas 11% dos produtores disseram que nunca 

receberam nenhum tipo de ajuda e/ou assistência54, destacando isso como uma dificuldade 

para conseguirem produzir mais e, assim, ter a possibilidade de viver melhor. Os outros 
                                                        
54 Esse universo de produtores, segundo o IBGE (2009), é bem mais elevado. Dados do censo agropecuário 
de 2006 mostram que 89,5% dos agricultores agrestinos não recebe nenhum tipo de orientação técnica; 7% 
recebe ocasionalmente esse tipo de orientação; e apenas 3,5% dos agricultores recebe regularmente 
orientação técnica. Portanto, explicita-se a insuficiência do serviço de assistência técnica e extensão rural 
oferecido pelo poder público a agricultores do Agreste Potiguar. 
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produtores (89%) disseram que já receberam alguma ajuda e/ou assistência governamental 

para fortalecerem sua produção. 

O fato de alguns produtores terem dito que nunca receberam nenhum tipo de ajuda 

e/ou apoio governamental, nos levou a perguntar para técnicos da EMATER-RN como 

vem se dando a atuação dessa instituição nos municípios do Agreste Potiguar. A partir de 

suas respostas podemos afirmar que o extensionismo rural nesses municípios vem sendo 

perpassado por várias dificuldades, tais como: o número insuficiente de técnicos agrícolas 

e de funcionários administrativos disponibilizados pela citada instituição (geralmente, há 

um técnico responsável por cada município, sendo que, em alguns casos, o técnico é o 

único funcionário do escritório local da EMATER-RN), o que faz com que, quase sempre, 

a assistência técnica não seja oferecida a todos os produtores e com que essa seja 

negligenciada pelo técnico, diante dos vários serviços burocráticos sob sua responsável, 

sobretudo quando ele é o único funcionário do escritório; a não aceitação, de alguns 

produtores, da assistência oferecida pelo técnico, na medida em que esses produtores não 

acreditam nas sugestões e nas ações deste profissional para o melhoramento de suas 

produções, preferindo desencadear suas tarefas cotidianas nas atividades da agricultura de 

acordo com seus próprios conhecimentos, adquiridos em anos de experiência e de trabalho 

nessas atividades; e o envolvimento de alguns técnicos da instituição citada com 

autoridades e/ou gestões públicas municipais, o que ocasiona a desconsideração das ações 

dos técnicos aos produtores que não apóiam essas autoridades e/ou gestões, os quais ficam, 

desse modo, marginalizados do extensionismo rural, disponibilizado pelo governo 

estadual, enquanto as autoridades e/ou gestões a que fazem oposição estiverem exercendo 

o poder. Em suma, diante das observações feitas no campo, podemos dizer que há muito a 

melhorar na questão da assistência técnica e/ou apoio governamental possibilitado aos 

produtores. Asseveramos que, no momento atual, falta a essa assistência e/ou a esse apoio, 

principalmente, qualidade nos serviços prestados e/ou oferecidos e abrangência de todos os 

produtores, sem exceções. 

Devido à maioria dos produtores de mandioca inquiridos ter afirmado que já foi ou 

está sendo amparada pelos poderes públicos, nós poderíamos fazer uma análise positiva da 

situação em que se encontram esses agentes sociais. Entretanto, procuramos saber que tipo 

de ajuda e/ou assistência esses produtores receberam ou vêm recebendo. Daí, chegamos 

aos seguintes dados: 75% disseram que já fizeram um ou mais empréstimos (de pequenos 

valores, via PRONAF) para a compra de animais ou para o custeio da plantação de 
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mandioca55; 22% destacaram a ajuda do poder público municipal, no momento em que as 

prefeituras fornecem aos produtores algumas horas de trator (em torno de 1 a 2 horas para 

cada produtor, anualmente, o que, geralmente, é insuficiente para a preparação de toda a 

terra para o plantio, levando os produtores a alugarem, na maioria das vezes, mais 2 ou 3 

horas de trator para o término do serviço) para a efetivação do corte da terra; 4% 

afirmaram que vendem produtos para o Programa Compra Direta, do governo federal; 4% 

disseram que já receberam sementes distribuídas pela EMATER-RN para a realização de 

plantios; e somente 4% destacaram que recebem ou já receberam assistência técnica da 

EMATER-RN. 

Quanto à realização de empréstimos, os produtores também fizeram questão de 

destacar o atraso na liberação dos recursos, o que muitas vezes torna a efetivação dos 

empréstimos insignificante para eles. Por exemplo: um produtor de Brejinho nos disse que 

fez um empréstimo para o custeio da mandioca. Pela lógica do cultivo da planta, o 

empréstimo era para ter sido liberado no início do ano, período em que são iniciadas as 

“chuvas do inverno”, para que, assim, ele pudesse utilizar o dinheiro para o preparo e para 

a plantação do roçado. Todavia, segundo o produtor, o empréstimo, devido à enorme 

burocracia do sistema bancário, só foi efetivado no final do ano, quando o roçado de 

mandioca já estava plantado, próximo ao período de colheita. Dessa maneira, ao produtor 

descapitalizado, sem condições de investir no roçado, de nada vale a liberação de 

empréstimos atrasados para o custeio da mandioca. Além disso, a liberação atrasada dos 

empréstimos faz com que muitos produtores não utilizem corretamente os valores obtidos, 

assim como não paguem os empréstimos e fiquem inadimplentes com o sistema bancário. 

                                                        
55 Esse número elevado de agricultores, participantes da pesquisa empírica, que disseram já ter feito 
empréstimos via PRONAF, pode ser explicado pelo fato de termos realizado essa pesquisa com a ajuda de 
técnicos da EMATER-RN nos municípios do Agreste Potiguar, a exemplo do que foi feito por Sales (1982) 
em seu trabalho sobre o Agreste Pernambucano. Ficou explicito para nós que esses técnicos nos conduziram, 
geralmente, a propriedades de agricultores que já havia recebido alguma ajuda e/ou apoio governamental, no 
caso, a realização de empréstimos. Todavia, isso não representou um empecilho para compreendermos a 
realidade estudada, pelo fato de um empréstimo bancário de valor irrisório não resolver, em hipótese alguma, 
os graves problemas enfrentados pelos produtores de mandioca, que, mesmo após a realização desses 
empréstimos, continuam a viver em precárias situações. Vale frisar que solicitamos a ajuda dos referidos 
técnicos agrícolas para o desencadear da pesquisa devido a eles conhecerem detalhadamente as zonas rurais 
dos municípios agrestinos, o que facilitou imensamente a realização da pesquisa. Fazemos essa ressalva 
porque os dados do IBGE (2009), do censo agropecuário de 2006, explicitam que apenas 12,6% dos 
agricultores agrestinos recebe ou tem acesso a financiamentos, bancários ou não-bancários, para o desenrolar 
de suas atividades. Desses agricultores, 65,9% são proprietários de terra, evidenciando que os arrendatários, 
os parceiros, os assentados, os ocupantes e os sem-terra encontram grandes dificuldades para ter acesso a 
financiamentos agrícolas. 
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Em relação às horas de trator cedidas pelas prefeituras, vários produtores 

asseveraram que a concessão dessa ajuda não é comum em todos os anos, acontecendo 

apenas em alguns. Somado a isso, os produtores disseram que só tem acesso a essa ajuda 

aqueles produtores que apóiam as ações da gestão municipal, o que garante, desse modo, 

uma conotação “politiqueira” à concessão desse serviço. 

Em resumo, podemos destacar que as ajudas e/ou apoios que vêm sendo 

disponibilizados aos produtores não vêm contribuindo para fortalecer de fato suas 

produções, nem para alterar a situação de pobreza em que esses estão vivendo. Essas 

ajudas e/ou apoios, em sua maioria, apresentam-se como medidas paliativas que servem, 

principalmente, para perpetuar a perversa situação vivenciada pelos produtores. 

Fica, portanto, explicitada a situação em que se encontra quase a totalidade dos 

produtores de mandioca do Agreste Potiguar, marcada pela subordinação destes aos 

proprietários de terras, aos intermediários e aos donos de casas ou de indústrias de farinha. 

Uma situação em que a grande maioria dos produtores vive em acentuada condição de 

pobreza, sem ter acesso, muitas vezes, a serviços de educação e de saúde, bem como ao 

lazer e à realização de, pelo menos, três refeições (café da manhã, almoço e janta) por dia. 

Sendo assim, podemos, de maneira geral, caracterizar esses produtores como homens e 

mulheres que sobrevivem com grandes dificuldades no atual contexto capitalista, 

intensivamente marcado por perversidades em relação à maioria da sociedade. 

A transformação da mandioca em farinha e goma é realizada hoje no território do 

Agreste Potiguar em casas de farinha, existentes em sua totalidade, em indústrias de 

farinha, localizadas nos municípios de Vera Cruz e Brejinho, e numa indústria de goma56, 

localizada no município de Lagoa Salgada. Analisaremos, a partir deste momento, as 

transformações técnicas e nas relações de trabalho que vêm permeando a modernização da 

atividade e afetando esses estabelecimentos, as quais foram realçadas a partir de conversas 

realizadas junto a 23 proprietários de casas ou de indústrias de farinha do Agreste. 

                                                        
56 Não encontramos no território do Agreste Potiguar casas de fabricação, exclusivamente, de goma. Nas 
casas de farinha, geralmente, se retira a goma da farinha, mas isso não nos permite denominar esses 
estabelecimentos de casas de goma, já que o principal produto, em quantidade, produzido nesses 
estabelecimentos, é a farinha e não a goma. No tocante a este produto, a partir da pesquisa que realizamos, 
dizemos que o único estabelecimento produtivo e comercial existente no Agreste Potiguar cujo principal 
produto é a goma é a indústria localizada em Lagoa Salgada. Nessa indústria, o processo de fabricação da 
goma é todo mecanizado, desde a descasca da mandioca até o embalamento do produto final. A goma 
produzida é comercializada pelo proprietário da indústria e entregue por motoristas do estabelecimento, 
sobretudo, no mercado natalense, de onde é distribuída para outros mercados potiguares. 
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É válido diferenciar casas e indústrias de farinha. Em ambos os tipos de 

estabelecimento, faz-se a transformação da mandioca em farinha e em outros derivados, 

como a goma. No entanto, essa transformação apresenta diferenças nesses 

estabelecimentos, quanto às técnicas utilizadas e quanto à organização de seu 

funcionamento. 

Nas casas de farinha, presentes em todo o território agrestino, o processo de 

fabricação da farinha, quanto às técnicas utilizadas, pode ser classificado como hibrido. 

Isto é, esses estabelecimentos são marcados por instrumentos técnicos movidos a 

eletricidade (sobretudo, rodete e forno) e por instrumentos movidos a força humana 

(sobretudo, prensa e peneira). O ensacamento da farinha nas casas também é feito de 

maneira manual. A figura 13 mostra instrumentos presentes nesses estabelecimentos 

produtivos e comerciais, os quais são movidos a eletricidade (rodete e forno) e a força 

humana (prensa e peneira). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Instrumentos técnicos movidos a eletricidade (A) e a força humana (B), 
presentes na atualidade em casas de farinha do Agreste Potiguar 

Fonte: Salvador, 2008 e 2009. 
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Quanto à organização do processo de produção, as casas de farinha funcionam sem 

grandes preocupações com a higiene e com a segurança do ambiente de trabalho. Nesses 

estabelecimentos, nos deparamos com trabalhadores descalços, sem camisas, suando de 

maneira exacerbada e sem nenhuma proteção para evitar acidentes no manuseio dos 

instrumentos técnicos (figura 14). A farinha produzida é ensacada manualmente, também 

sem nenhuma atenção para a questão da higiene, e armazenada, muitas vezes, em locais 

impróprios, marcados por grande sujeira. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Péssimas condições atuais de higiene e de segurança no 
ambiente de trabalho das casas de farinha do Agreste Potiguar 

Fonte: Salvador, 2009. 
 

 
Já nas indústrias de farinha, a transformação da mandioca é realizada, 

predominantemente, por meio de máquinas movidas a eletricidade e operadas por alguns 

homens. O ensacamento da farinha, nesses estabelecimentos, é concretizado por meio do 

uso de máquinas embaladoras. A figura 15 coloca em tela as máquinas (triturador de 

mandioca (A), prensa hidráulica (B), peneira elétrica (C), fornos elétricos (D) e máquina 
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empacotadora (E)) utilizadas no processo de transformação da mandioca nas indústrias de 

farinha do Agreste Potiguar, bem como a forma como a farinha produzida é armazenada 

(F) nesses estabelecimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Máquinas utilizadas no processo atual de transformação 
da mandioca (A, B, C, D, E) e forma de armazenamento da farinha (F) 

em indústrias farinheiras do Agreste Potiguar 
Fonte: Salvador, 2009. 
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Nas indústrias, existe a preocupação com a higiene do local e com a qualidade dos 

produtos, de acordo com padrões estabelecidos pelo mercado. Nesses estabelecimentos, 

encontramos os trabalhadores uniformizados, muitos utilizando toucas. Os instrumentos 

técnicos são, geralmente, limpos após o dia de trabalho, assim como todo o ambiente das 

indústrias (figura 16). Destacamos que as indústrias de farinha de Vera Cruz vêm 

recebendo o apoio técnico do SEBRAE quanto a seu funcionamento. Isso tem ocasionado 

uma maior preocupação nessas, quando comparadas às indústrias de Brejinho, em relação à 

higiene do ambiente de trabalho e à qualidade da farinha produzida. Dessa maneira, nossas 

observações de campo nos levam a declarar que as indústrias que melhor vêm se adaptando 

ao contexto de modernização da atividade são as localizadas em Vera Cruz. Evidenciamos 

inclusive que, de acordo com as informações dadas por técnicos e funcionários da 

EMATER-RN, a indústria de farinha padrão nacional encontra-se em Vera Cruz, 

denominada de “Indústria de Farinha dos Anjos”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Preocupação atual com a higiene (A) e a segurança no ambiente 
de trabalho (B) de indústrias de farinha do Agreste Potiguar 

Fonte: Salvador, 2009. 
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Feita essa diferenciação entre casas e indústrias de farinha, frisamos que aquelas 

predominam em quantidade e em contiguidade no território do Agreste Potiguar. Todavia, 

as casas de farinha, no contexto da modernização, vêm sendo marcadas, basicamente, por 

duas situações: em primeiro lugar, não buscam modernizar-se, sem adaptar-se aos padrões 

estabelecidos pelo mercado e propagados pela EMATER-RN e pelo SEBRAE, sendo, 

assim, enfraquecidas e muitas vezes levadas à falência diante do fortalecimento das 

indústrias de farinha, que subordinam, cada vez mais, os produtores de mandioca. Em 

segundo lugar, buscam modernizar-se, seguindo os padrões do mercado, objetivando 

principalmente transformarem-se, gradualmente, em indústrias de farinha. Várias casas de 

farinha estão seguindo essa segunda situação, o que fez com que nos deparássemos com 

vários desses estabelecimentos em reforma, principalmente, nos municípios de Boa Saúde, 

Vera Cruz e Brejinho (figura 17). Assim sendo, prevê-se que, à medida que a 

modernização da atividade intensificar-se, haverá, cada vez mais, o fortalecimento das 

indústrias de farinha e o enfraquecimento e até mesmo o desaparecimento das casas de 

farinha. 
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Figura 17: Casas de farinha sendo reformadas (A) e modernizadas (B) 
nos municípios de Vera Cruz (A) e Brejinho (B) 

Fonte: Salvador, 2009. 
 
 
Uma situação que também merece atenção é as casas de farinha comunitárias 

presentes em todo o território agrestino. A maioria dessas casas foi construída na década de 

1990, sendo instaladas nas propriedades de agricultores que se responsabilizassem pelo 

funcionamento e pela manutenção desses estabelecimentos. No momento atual, a grande 

maioria dessas casas encontra-se deteriorada, sendo que algumas estão fechadas e/ou 
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abandonadas (figura 18). São poucas as casas de farinha comunitárias que continuam 

funcionando, em bom estado de conservação (encontramos, durante a realização da 

pesquisa, cerca de 5 casas de farinha comunitárias que estavam em boas condições para 

funcionamento), atendendo, assim, às necessidades de famílias agrestinas de fabricarem 

farinha e goma para seus consumos e para a venda de certos excedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Casas de farinha comunitárias fechadas e/ou abandonadas (A) 
e em péssimo estado de conservação (B) no Agreste Potiguar 

Fonte: Salvador, 2009. 
 
 

Questionamos alguns técnicos da EMATER-RN de municípios do Agreste e alguns 

secretários municipais de agricultura quanto à precária situação em que se encontram a 

maioria das casas de farinha comunitárias do Agreste Potiguar. Esses interlocutores nos 

disseram que o bom funcionamento dessas depende da união dos produtores de mandioca 

e/ou agricultores do território agrestino em associações, o que não vem acontecendo. De 

acordo com eles, os agricultores pensam individualmente, não conseguindo se integrar em 

associações e trabalhar em cooperação. É, portanto, à falta de união dos produtores 
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agrestinos que os interlocutores atribuem o fracasso das casas de farinha comunitárias do 

território em estudo. 

Defendemos que a desorganização política ou a individualização dos agricultores 

do Agreste seja um motivo que nos ajude a compreender a insignificância do 

funcionamento das referidas casas de farinha. Entretanto, não coadunamos com o 

pensamento de que esse seja o único motivo para tal fracasso. Acreditamos que há também 

grande negligência dos poderes públicos estadual e municipal com o funcionamento eficaz 

das associações, cooperativas e casas de farinha comunitárias do Agreste, que permanecem 

quase que esquecidas não só pelos agricultores, mas também pelas autoridades municipais, 

que deveriam prezar pelo bom funcionamento de tais organizações sociais e 

estabelecimentos comunitários. Além do mais, não são só os agricultores que pensam 

individualmente. As autoridades municipais também pensam e agem desse modo, 

negligenciando toda e qualquer ação que possa fortalecer a estrutura social local. Sendo 

assim, defendemos que o espírito capitalista, que permeia a sociedade mundial, nacional e 

agrestina, contribui fortemente para a intensificação desses pensamentos individualistas, 

assim como para o enfraquecimento de tudo que necessite da união social para funcionar 

significativamente, como é o caso das casas de farinha comunitárias. 

Feitas essas abordagens, dizemos que as particularidades existentes entre casas e 

indústrias de farinha terminam na questão das técnicas utilizadas e da organização do 

funcionamento dos estabelecimentos. Quando se leva em consideração outras questões, 

como o perfil dos proprietários desses estabelecimentos, as relações de trabalho aí 

desencadeadas e os produtos produzidos nesses estabelecimentos, chegamos à conclusão 

de que casas e indústrias de farinha são marcadas, em certa medida, por aspectos em 

comum. 

Dos proprietários das casas ou das indústrias de farinha entrevistados, 83% eram 

também proprietários de terra. A grande maioria destes (49%) possuía pequenas 

propriedades de terra, com áreas que variavam entre menos de 10 a 30 hectares. A menor 

propriedade de um dono de casa ou de indústria de farinha foi encontrada em Brejinho, 

com uma área de 2 hectares, e a maior foi encontrada em Vera Cruz, com uma área de 700 

hectares. 

Vários dos proprietários das casas ou das indústrias de farinha nos disseram já 

terem vendido alguma parcela de suas terras para a realização de investimentos nas casas 

ou nas indústrias de farinha, especificamente para a compra de instrumentos técnicos 



 125 Das farinhadas à produção para o mercado: 
 a dinâmica da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar 

mecânicos e para a reforma dos estabelecimentos. Fizeram e continuam fazendo isso 

devido à dificuldade que esses agentes vêm obtendo para conseguirem financiamentos 

bancários para tais compras e reformas. Isso devido às poucas garantias que podem 

oferecer ao sistema bancário, uma vez que os citados agentes sociais não dispõem de 

grandes propriedades ou de bens que possam ser oferecidos como garantia ao pagamento 

dos empréstimos. 

Além disso, nos deparamos com praticamente todos os proprietários das casas ou 

das indústrias de farinha trabalhando no processo de transformação da mandioca em 

farinha. Todos eles executavam, pelo menos, uma tarefa em seus estabelecimentos, sendo 

que, geralmente, ficavam responsáveis pela função de motorista, realizando, assim, a 

compra e a busca da mandioca nos roçados dos produtores e a entrega da farinha produzida 

nos mercados, feiras ou armazéns. 

Esses proprietários mantêm em suas terras, quando as têm, vale destacar, variados 

cultivos e criações, assim como foi destacado anteriormente em relação aos produtores de 

mandioca. Cultivam gêneros alimentícios, como feijão, milho, macaxeira, batata e caju, e 

criam animais também importantes para a obtenção das subsistências de suas famílias, 

como galinha e porco. Mas também cultivam produtos totalmente destinados ao mercado, 

como a mandioca, e criam animais com objetivos meramente comerciais, como o gado de 

corte. 

Destacamos que vários proprietários disseram que vêm diminuindo suas plantações 

de mandioca e aumentando as áreas destinadas à pastagem para o gado. Isso devido aos 

altos custos que o cultivo da mandioca proporciona e aos baixos preços que são atribuídos 

a esse tubérculo. Um proprietário de uma indústria de farinha em Brejinho nos disse, 

inclusive, o seguinte: “não tem futuro plantar mandioca. O preço de venda é muito baixo. 

Prefiro comprar do que plantar”. Assim, fica explicitado que os proprietários das casas ou 

das indústrias de farinha reconhecem os baixos preços pagos, vale frisar, por eles mesmos, 

pela mandioca, a ponto de um deles afirmar que prefere comprar o tubérculo a plantá-lo. 

Esses agentes demonstram ter consciência dos prejuízos enfrentados pelos produtores de 

mandioca diante dos preços baixos que lhes são pagos por suas produções. Dessa maneira, 

acreditamos que eles também devem ter consciência de que exploram o trabalho dos 

produtores de mandioca no momento em que lhes pagam esses preços irrisórios, 

continuando a fazer isso por pensarem meramente como proprietários dos estabelecimentos 

de fabricação de farinha, e não como produtores e/ou agricultores que também o são. 
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Diante dessas considerações, podemos dizer que os proprietários das casas ou das 

indústrias de farinha do Agreste Potiguar são também agricultores (frisa-se que, em sua 

maioria, pequenos proprietários), que têm trabalhado arduamente para conseguir manter 

funcionando seus estabelecimentos comerciais. São agentes sociais que, geralmente, 

trabalham, às vezes juntamente com sua família, todos os dias nesses estabelecimentos, nas 

mais variadas funções. Mas também são agentes que, diante do contexto de modernização 

da atividade, exploram comumentemente o trabalho dos produtores de mandioca, no 

momento em que lhes pagam preços baixíssimos por suas produções, perpetuando, com 

isso, a perversa lógica capitalista, geradora das desigualdades, das contradições e das 

combinações. 

No tocante às relações de trabalho existentes nas casas ou nas indústrias de farinha, 

podemos dizer que em 74% desses estabelecimentos, visitados durante a realização da 

pesquisa empírica, trabalham até 20 pessoas.  

Nas casas de farinha os trabalhadores encontrados são, basicamente, os seguintes: 

as raspadeiras, que realizam a raspagem da mandioca, feita manualmente em todos esses 

estabelecimentos; o prenseiro, responsável pela prensagem da massa da mandioca, para 

que seja retirada a manipueira; o forneiro, responsável pela torrefação da farinha e por seu 

ensacamento em sacos de 50 quilos; os tiradores de goma, responsáveis por retirar a goma 

(amido) da massa da mandioca; os ajudantes, que desempenham várias funções, como 

carregar e descarregar carradas de mandioca, carregar e descarregar carradas de farinha, 

juntar as cascas da mandioca etc. A peneiragem da massa da mandioca, geralmente, é feita 

pelo prenseiro ou pelo forneiro. O motorista do caminhão ou da camionete da casa de 

farinha é, quase sempre, o próprio dono do estabelecimento ou algum familiar (filho, 

geralmente), sendo o responsável por comprar e buscar a mandioca nos roçados dos 

produtores e por comercializar e entregar a farinha nos mercados, nas feiras e nos 

armazéns. 

Já nas indústrias de farinha os trabalhadores encontrados são, basicamente, os 

seguintes: quando não há máquina que efetue a raspagem da mandioca, se fazem presentes 

as raspadeiras, que desempenham tal tarefa; o prenseiro e peneirador, funcionário 

responsável pela supervisão da prensa hidráulica e da peneira elétrica; os forneiros, 

responsáveis pelo funcionamento dos fornos elétricos e pela colocação da farinha torrada 

em sacos de 50 quilos; os embaladores, responsáveis pelo funcionamento da máquina 

embaladora e pela formação dos fardos compostos por 25 embalagens de 1 quilo de 
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farinha; os ajudantes, que desempenham várias tarefas, como catar as cascas da mandioca, 

carregar e descarregar carradas de mandioca e de farinha; e os motoristas, responsáveis 

pela busca da mandioca nos roçados dos produtores e pela entrega da farinha nos mercados 

e nos armazéns de distribuição. Os proprietários desses estabelecimentos também efetuam 

algumas tarefas, como a de forneiro e a de motorista, participando, assim, do processo de 

transformação da farinha. Destaca-se que na “Indústria dos Anjos”, no município de Vera 

Cruz, encontramos também a presença de promotores de venda, que percorriam todo o Rio 

Grande do Norte, comercializando os produtos da indústria; e de 01 químico e 01 

nutricionista disponibilizados pelo SEBRAE, responsáveis pelo controle de qualidade da 

farinha e da farofa (farinha com sabor e/ou temperada) produzidas no estabelecimento (ver 

anexos A, B, C, D, E, F). 

Tanto nas casas quanto nas indústrias de farinha os trabalhadores vêm recebendo 

remunerações irrisórias e estão sendo submetidos a jornadas de trabalho que ultrapassam, 

geralmente, as oito horas diárias previstas na legislação trabalhista. A maioria desses 

trabalhadores (raspadeiras, prenseiro, forneiro, embaladores e ajudantes) recebe por 

produtividade, diária ou semanalmente, esforçando-se ao máximo e alongando 

intensivamente sua jornada de trabalho para receber maiores valores diante desse esforço. 

Há também trabalhadores, geralmente apenas os motoristas, que recebem valores fixos, 

semanalmente. Raramente encontramos trabalhadores com carteira assinada, com acesso a 

direitos como férias, 13º salário etc., podendo ser citado o caso dos motoristas e dos 

promotores de venda da “Indústria dos Anjos”. 

Os trabalhadores que recebem por produtividade são submetidos a valores irrisórios 

pelas atividades desempenhadas, tendo que trabalhar por longas jornadas para aumentar 

seu ganho. Geralmente, as raspadeiras recebem R$ 20,00 por tonelada de mandioca 

raspada; o prenseiro e o forneiro recebem R$ 2,00 por saco produzido, valor que é dividido 

entre esses trabalhadores; os embaladores recebem R$ 0,80 por saco de 50 quilos de 

farinha embalados em fardos constituídos por pacotes de 1 quilo; e os ajudantes recebem 

R$ 25,00 por carrada carregada e descarregada. Diante desses valores, comumentemente, 

esses trabalhadores recebem menos de um salário mensalmente. Uma raspadeira que 

trabalhava numa casa de farinha em Boa Saúde nos disse que estava recebendo em torno 

de R$ 35,00 por semana, o que correspondia a R$ 140,00 mensais, relatando-nos que não 

estava passando fome porque recebia também a bolsa família e morava com sua mãe, que 

era aposentada. 
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Esses trabalhadores desempenham funções, geralmente, em apenas quatro dias na 

semana (de terça a sexta-feira). Algumas casas ou indústrias de farinha funcionam também 

no sábado. Na segunda-feira, os proprietários desses estabelecimentos compram a matéria-

prima para ser transformada a partir da terça. Além disso, aproveitam a segunda-feira para 

realizar manutenções que se façam necessárias nos instrumentos técnicos dos 

estabelecimentos citados. 

As jornadas de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores são intensas e longas. 

Geralmente, eles começam a trabalhar ás 06 horas da manhã, prosseguindo até as 19 horas. 

As refeições (almoço e janta) são, quase sempre, feitas no próprio local de trabalho (figura 

19), quando chegam as marmitas preparadas e trazidas por familiares (geralmente, os filhos 

dos trabalhadores). Os momentos das refeições ocupam apenas 10 ou 20 minutos do tempo 

dos trabalhadores, que logo em seguida retornam às atividades. Encontramos trabalhadores 

submetidos a essas jornadas de trabalho tanto em casas como em indústrias de farinha, 

sendo que um caso extremo foi encontrado em uma casa de farinha em Serrinha: nesta, 

conforme um jovem trabalhador do estabelecimento, os trabalhadores eram submetidos a 

36 horas de trabalho, quando então eram liberados para dormir um pouco e retornarem ao 

trabalho no outro dia, cumprindo novamente essa estafante jornada de trabalho. 
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Figura 19: Momento do almoço de uma raspadeira de mandioca 
em uma casa de farinha localizada em Boa Saúde 

Fonte: Salvador, 2009. 
 
 

Diante das intensas jornadas de trabalho a que se submetem, os trabalhadores das 

casas ou das indústrias de farinha não encontram possibilidades de estudar, de descansar ou 

de ter algum tipo de lazer. Estão quase sempre ocupados, trabalhando incessantemente, 

sendo acompanhados, muitas vezes, por seus filhos menores de idade. Aliás, o trabalho 

infantil foi encontrado por nós em várias casas de farinha (figura 20), principalmente em 

relação aos filhos das raspadeiras ajudando suas mães em seus ofícios. Essas crianças, 

geralmente, não estão nesses estabelecimentos apenas no horário em que permanecem nas 

escolas. No restante do dia, sempre estão acompanhando suas mães, raspando mandioca 

junto com elas. Por vezes, essas crianças encontram um tempinho para brincarem ao redor 

das casas de farinha, mas logo são chamadas por suas mães para retornarem ao trabalho e, 

assim, as ajudarem a aumentar sua produtividade diária. 
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Figura 20: Trabalho infantil presente atualmente 
em casa de farinha localizada em Lagoa de Pedras 

Fonte: Salvador, 2009. 
 
 
No tocante às relações de trabalho encontradas nas poucas casas de farinha 

comunitárias que continuam funcionando no território do Agreste Potiguar, afirmamos que 

essas ocorrem da mesma maneira que aconteciam anteriormente na realização das 

chamadas farinhadas. As casas de farinha comunitárias são hoje utilizadas por famílias que 

se reúnem num determinado período do ano para fabricar uma quantidade de farinha que 

atenda à sua necessidade de subsistência até o próximo ano. Por vezes, quando há algum 

excedente, essas famílias vendem a farinha ou a trocam por outros produtos que 

necessitam. 

Para utilizar essas casas, as famílias pagam uma porcentagem sobre o que é 

produzido aos responsáveis por elas. Essa porcentagem estava, no período de 

desencadeamento da pesquisa, em torno de 15% a 20% da produção, sendo chamada pelos 

agrestinos, assim como anteriormente, de conga. Portanto, vemos que o funcionamento das 

casas de farinha comunitárias na atualidade ocorre da mesma maneira como funcionavam 
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antigamente as casas de farinha privadas no Agreste Potiguar. Os responsáveis por aqueles 

estabelecimentos, que deveriam ser os líderes ou fazer parte das associações, as quais 

deveriam ser as verdadeiras responsáveis pelas casas comunitárias, integram, na verdade, 

relações em que desempenham o papel de proprietários das casas, cobrando valores para 

que os agrestinos as utilizem. Uma responsável por uma casa comunitária no município de 

Bom Jesus nos disse que a conga cobrada serve para fazer a manutenção da casa de 

farinha. Contudo, o péssimo estado de conservação em que se encontram essas casas, em 

todo o Agreste, nos levam a duvidar da correta aplicação desse valor cobrado das famílias 

agrestinas que utilizam os referidos estabelecimentos. 

Nas casas de farinha, vem sendo produzida a farinha branca, de granulometria fina, 

média e grossa. Em algumas dessas casas, também se produz a farinha amarela, fina ou 

média, a qual se diferencia daquela apenas pelo acrescento de um tipo de corante à farinha 

branca57. Na maioria das casas de farinha, comercializam-se esses tipos de farinha em 

sacos de 50 quilos, que eram vendidos, entre os meses de julho e setembro de 2009, por 

valores em torno de R$ 45,00. Em algumas dessas casas, sobretudo nas localizadas em 

Brejinho e em Boa Saúde, a farinha está sendo embalada em pacotes de 1 quilo, que 

constituem fardos formados por 25 quilos. Esses fardos eram vendidos, no período citado, 

por valores em torno de R$ 25,00 a R$ 30,00. 

Nas indústrias de farinha estão sendo produzidas também a farinha branca (fina, 

média e grossa) e a farinha amarela (fina e média). Nesses estabelecimentos, a farinha é 

sempre embalada em pacotes de 1 quilo, que constituem os fardos de 25 quilos. Em 

algumas indústrias também são produzidos os sacos de 50 quilos de farinha. Os preços de 

comercialização são os mesmos citados no parágrafo anterior. 

Em Vera Cruz, na “Indústria dos Anjos”, no momento de realização da pesquisa, 

estava sendo testada a fabricação de farofa com três variedades de sabor: alho e cebola, 

bacon e calabresa. Essas variedades estavam sendo colocadas no mercado aos poucos, em 

pacotes personalizados de 0,5 quilo. Assim, fica evidente que a modernização da atividade 

mandioqueira vem causando a necessidade de se agregar valor à farinha comum, 

atendendo às exigências do mercado. 

                                                        
57 Segundo técnicos da EMATER-RN, há estudos que alertam para a possibilidade do corante acrescentado à 
farinha ser causador de doenças que afetam o homem, como o câncer. Desse modo, esses agentes também 
destacaram que há experiências, em Cruz das Almas-BA, desencadeadas pela EMBRAPA, de cultivo da 
“mandioca colorida”, que ao, ser transformada, geraria uma “farinha naturalmente colorida”, sem que fosse 
necessária a utilização de corante para atingir uma determinada coloração desse produto. 
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Um fato interessante a ser destacado, especificamente em relação à Vera Cruz e 

Brejinho, os municípios que comandam a modernização da atividade no Agreste, é que 

observamos, durante a pesquisa empírica, que a farinha produzida em Vera Cruz parecia 

ser de melhor qualidade do que a produzida em Brejinho. Isso devido à melhor 

organização das indústrias daquele município em relação às indústrias deste, no tocante aos 

cuidados com a higiene do ambiente de trabalho e com o estabelecimento de um 

determinado padrão de qualidade dos produtos. 

Todavia, quando analisamos os preços de venda da farinha no mercado e a 

comercialização desse produto em grandes redes de supermercados, sobretudo na capital 

do estado, notamos que há um maior destaque da farinha produzida em Brejinho. Essa 

farinha é mais cara do que a produzida nos outros municípios do Agreste: um saco de 50 

quilos de farinha era vendido em Brejinho por valores em torno dos R$ 55,00, ou seja, 

geralmente, R$ 10,00 mais caro do que o valor de comercialização nos outros municípios; 

um fardo com 25 quilos de farinha custava em torno de R$ 30,00, ou seja, R$ 5,00 mais 

caro do que o valor de comercialização em outros municípios. Nesse contexto, uma 

pesquisa feita por Pessôa (2009), sobre o mercado farinheiro no Rio Grande do Norte, 

mostrou que a farinha de Brejinho é a que ocupa, predominantemente, as prateleiras dos 

grandes supermercados localizados em Natal. 

Os proprietários das casas ou das indústrias de farinha de Brejinho atribuem o valor 

mais caro da farinha que produzem e a maior presença desse produto nos supermercados 

da capital à melhor qualidade da farinha produzida neste município. Perguntamos a esses 

proprietários, então, quais elementos diferenciavam a farinha de Brejinho da farinha 

produzida nos outros municípios do Agreste. Eles nos disseram que da farinha produzida 

em Brejinho não se retira a goma, o que dá um melhor sabor ao produto. Entretanto, essa 

não é uma particularidade da farinha de Brejinho: também em casas ou em indústrias de 

farinha de Vera Cruz e de Boa Saúde, por exemplo, não vem sendo retirada a goma da 

farinha, o que não vem garantindo à farinha produzida nestes municípios o mesmo sucesso 

alcançado pela farinha produzida naquele. 

Na verdade, o que diferencia a farinha de Brejinho da produzida nos outros 

municípios do Agreste Potiguar é a “marca Brejinho de qualidade” em relação àquele 

produto. Essa marca vem sendo construída pelo discurso popular e pelas autoridades de 

Brejinho há anos. Quando chegamos neste município, nos deparamos com uma placa de 

boas-vindas com os seguintes dizeres: “bem-vindo à Brejinho. Aqui se faz a melhor farinha 
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do Rio Grande do Norte” (figura 21). Quando conversamos com pessoas mais velhas, que 

residem no Agreste, e lhes perguntamos onde podemos comprar uma farinha de boa 

qualidade, eles sempre diziam: “em Brejinho”. Até mesmo as embalagens da farinha 

produzida neste município propagam esse pressuposto de tradição no tocante à produção e 

à qualidade da farinha (figura 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Placa de boas-vindas ao município de Brejinho, contendo os dizeres 
que propagam a “marca Brejinho” no tocante a produção de farinha 

Fonte: Salvador, 2008. 
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Figura 22: Embalagem de farinha produzida em Brejinho, com destaque 

para a propagação da tradição deste município na produção desse produto 
Fonte: Salvador, 2009. 

 
 
Portanto, criou-se um estereótipo em relação a este município no tocante à farinha 

aí produzida, que acaba sendo positivo para os proprietários das casas ou das indústrias de 

farinha locais. Diante disso, podemos dizer que a farinha está para Brejinho assim como o 

picolé está para Caicó, o queijo e a carne seca estão para o Seridó etc. A “farinha de 

Brejinho” é na verdade uma marca criada historicamente e que vem sendo mantida e até 

mesmo reforçada no contexto atual. 

A produção semanal da maioria das casas de farinha do Agreste Potiguar estava, no 

momento da pesquisa, entre os 300 e 500 sacos de 50 quilos. Nas indústrias, estavam sendo 

produzidos entre 300 e 500 fardos de 25 quilos de farinha por semana. Vários proprietários 

desses estabelecimentos disseram que não aumentam a produção devido aos baixos e 

irregulares preços que são pagos pela farinha, os quais lhes deixam, muitas vezes, em 

condições de dificuldade para manter seus estabelecimentos funcionando 

significativamente. 

Sobre isso, perguntamos a esses proprietários quais são as dificuldades que eles 

vêm enfrentando para manterem as casas ou as indústrias de farinha funcionando de 
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maneira eficaz. Diante desse questionamento, várias dificuldades foram citadas, dentre as 

quais destacamos: inexistência de muitos compradores de farinha, o que leva à formação 

de um cartel em relação ao preço desse produto; falta de trabalhadores, devido à migração 

de muitas pessoas para as cidades e também a implementação de vários programas 

governamentais assistencialistas, que, segundo os proprietários, fazem com que as pessoas 

não queiram mais trabalhar58; altos custos com água, na produção da farinha; altos custos 

com a manutenção de caminhões usados para buscar a mandioca e entregar a farinha; falta 

de capital para investir em melhoramentos nas casas ou nas indústrias de farinha; às vezes, 

falta mandioca, devido a questões climáticas (seca ou muita chuva) e econômicas (os 

produtores diminuem as plantações diante dos baixos preços que lhes são pagos); altos 

gastos com lenha (proveniente do próprio município em que está a casa ou a indústria de 

farinha ou de municípios próximos), para aquecer os fornos dos estabelecimentos; 

dificuldades burocráticas para ter acesso a créditos visando investir em melhoramentos nas 

casas ou nas indústrias; inexistência de ações eficazes do governo para com o setor 

mandioqueiro; desorganização do setor (não há fiscalização sobre a qualidade da farinha 

produzida, fazendo com que várias casas de farinha produzam mercadorias ruins e mais 

baratas59); questões trabalhistas60; e as rígidas fiscalizações empreendidas pela vigilância 

sanitária (em relação à higiene e à qualidade dos produtos) e pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA) (em relação ao desmatamento da lenha)61. 

Apesar da imensa gama de dificuldades citadas pelos proprietários, podemos 

afirmar, diante das nossas observações, que esses agentes vivem em situações muito 

melhores do que as vivenciadas pelos produtores de mandioca e pelos trabalhadores das 

casas ou das indústrias de farinha. Os proprietários desses estabelecimentos não são 

                                                        
58 Vale destacar que não coadunamos com essa informação. A partir de observações feitas durante a 
realização da pesquisa, afirmamos que várias pessoas evitam trabalhar, sobretudo nas casas de farinha, 
devido às péssimas condições de trabalho encontradas nesses estabelecimentos, assim como devido às baixas 
remunerações que são pagas pelos proprietários das casas ou das indústrias de farinha. 
59 Essa foi uma reclamação de um industrial do ramo da farinha do município de Vera Cruz. 
60 As questões trabalhistas estão muito presentes nas relações entre trabalhadores e proprietários das casas ou 
das indústrias de farinha de Brejinho. Isso devido à existência de um juizado do trabalho no município de São 
José do Mipibu, que fica próximo a Brejinho, fazendo com que os trabalhadores daqueles estabelecimentos 
busquem seus direitos trabalhistas de acordo com os dispositivos legais. 
61 Em nossa opinião, as fiscalizações empreendidas pela vigilância sanitária e pelo IBAMA não se 
apresentam como dificuldades para o eficaz funcionamento das casas ou das indústrias de farinha. Pelo 
contrário, a realização dessas fiscalizações, certamente, objetiva o melhoramento do funcionamento desses 
estabelecimentos, tanto em relação ao ambiente de produção e à qualidade da farinha, quanto em relação à 
não degradação dos recursos naturais no processo de fabricação desse produto. O problema é que muitos 
proprietários pensam meramente de acordo com a instância econômica, repudiando todo e qualquer esforço 
que objetive melhorar as condições de organização de seus estabelecimentos. 
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empresários riquíssimos, que detêm grandiosas quantias de capital. Pelo contrário, 

trabalham arduamente em suas casas ou indústrias, às vezes juntamente com suas famílias, 

em busca de sua renda para a obtenção de sua sobrevivência. Entretanto, esses agentes não 

vivem em situações de extrema pobreza, como aqueles, nem mesmo têm os frutos de seu 

trabalho explorados incessantemente. Assim, dizemos que os proprietários das casas ou das 

indústrias de farinha do Agreste são trabalhadores que vêm conseguindo viver em 

melhores situações do que os produtores e trabalhadores, no contexto atual do perverso 

sistema capitalista. Isso pode ser compreendido quando dizemos que os proprietários 

desses estabelecimentos são os detentores dos meios de produção na atividade 

mandioqueira, comumentemente subordinando, em torno de seus interesses, os outros 

agentes participantes da atividade. 

Vale ainda dizer que alguns proprietários das casas ou das indústrias de farinha do 

Agreste Potiguar ocupam posições de destaque nos poderes públicos dos municípios desse 

território. Presenciamos proprietários que ocupavam o cargo de secretário municipal de 

agricultura, de vereador e de vice-prefeito, assim como um caso em que um grande 

produtor de mandioca e parceiro de um proprietário de uma indústria era o ex-prefeito e o 

pai do atual prefeito de um município do Agreste. Sendo assim, vemos que agentes 

hegemônicos da atividade mandioqueira vêm obtendo destaque nas relações de poder em 

municípios do território em questão. 

Nesse momento, faz-se necessário destacarmos como que a produção da farinha nas 

casas e nas indústrias de farinha do Agreste Potiguar vem ocorrendo, diante das 

transformações técnicas que vêm sendo implementadas nesses estabelecimentos. A 

organização do processo de fabricação da farinha nesses estabelecimentos é bastante 

parecida, mudando apenas no tocante aos instrumentos técnicos utilizados em cada tipo de 

estabelecimento e, como já foi destacado, à maior preocupação que há nas indústrias no 

tocante à higiene do ambiente de trabalho e ao estabelecimento de um padrão de qualidade 

para a farinha produzida. 

Nas casas de farinha, a transformação da mandioca em farinha ocorre, no momento 

atual, da seguinte maneira: 1) as raspadeiras descascam a mandioca; 2) os ajudantes lavam 

as raízes descascadas; 3) essas raízes são postas pelos ajudantes no rodete elétrico, sendo, 

assim, trituradas e transformadas numa massa; 4) manualmente, o prenseiro prensa a massa 

decorrente do rodete, retirando dela a manipueira; 5) também de maneira manual, o 

forneiro ou o prenseiro peneira a massa prensada; 6) o forneiro torra a massa enfarinhada 
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no forno elétrico; 7) em algumas casas de farinha, os ajudantes passam a farinha num 

triturador, deixando-a com granulometria fina ou média; e 8) o forneiro ensaca a farinha, 

geralmente, em sacos de 50 quilos; 9) a farinha é comercializada em mercados, feiras e 

armazéns pelos motoristas desses estabelecimentos ou por intermediários que compram a 

farinha diretamente nas casas de farinha. 

O que mudou basicamente no processo atual de transformação da mandioca em 

farinha nas casas de farinha, em relação ao processo que era implementado nesses 

estabelecimentos antes da modernização da atividade, foi o uso de alguns instrumentos 

técnicos movidos a energia elétrica, como o rodete, o forno e o triturador que transforma a 

granulometria da farinha. Essas mudanças técnicas colocam em tela, no processo atual, 

relações de trabalho capitalistas, marcadas por assalariamento de acordo com a 

produtividade do trabalho, e um sentido totalmente comercial no tocante à fabricação da 

farinha, diferente do processo anterior, que era perpassado por relações de compadrio entre 

os agentes que faziam a farinha e por um sentido de subsistência na produção desta, que 

era meramente um gênero alimentício, tornando-se hoje uma mercadoria. 

Nas indústrias, o processo de transformação da mandioca em farinha é 

fundamentado em máquinas, ocorrendo da seguinte maneira: 1) a mandioca é, geralmente, 

descascada por meio do trabalho efetuado pelas raspadeiras, quando não há uma máquina 

que efetue essa tarefa; 2) as raízes descascadas são encaminhadas por um ajudante a uma 

máquina que as lava; 3) automaticamente, a mandioca é levada ao moedor, onde será 

transformada em massa; 4) o prenseiro encaminha a massa decorrente do moedor à prensa 

elétrica, a qual retira a manipueira; 5) a massa desprovida da manipueira é conduzida pelo 

peneirador à peneira elétrica, onde irá ser enfarinhada; 6) no forno elétrico, o forneiro torra 

a massa enfarinhada, que é transformada em farinha; 7) a farinha é passada pelos ajudantes 

no classificador de granulometria, tornando-a média ou fina; 8) a farinha classificada e 

preparada com corantes ou sabores é despejada pelos embaladores em uma máquina que 

providencia o ensacamento em embalagens personalizadas de um quilo que constituirão 

fardos compostos por 25 quilos de farinha; e, 9) depois de constituídos os fardos, a farinha 

é comercializada pelos motoristas ou pelos promotores de venda das indústrias de farinha 

em mercados, ou vendida a intermediários que se encarregam de distribuí-la. 

Para efeito de comparação, colocamos em tela, a seguir, o quadro 01, contendo, 

lado a lado, as características gerais dos processos de transformação da mandioca em casas 

e em indústrias de farinha do Agreste Potiguar. Ao observarmos esse quadro, percebemos 
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que as organizações desses processos são bastante parecidas, só havendo diferenças 

consideráveis no tocante às técnicas utilizadas nas casas (onde algumas técnicas são 

movidas a eletricidade e outras a força humana) e nas indústrias de farinha (onde todo o 

processo é calcado em máquinas). 

 
 
Etapas do processo de 

transformação da 
mandioca em farinha 

Casas de farinha Indústrias de farinha 

Descasca da mandioca É realizada por raspadeiras. Quando não há máquina que faça a descasca, o 
serviço é realizado manualmente. 

Lavagem das raízes 
descascadas 

É feita manualmente. É feita numa máquina lavadora de mandioca.  

Moagem das raízes 
lavadas 

As raízes lavadas são postas 
no rodete elétrico, onde são 
moídas. 

Automaticamente, as raízes lavadas são 
encaminhadas ao rodete elétrico (nestes 
estabelecimentos, chamado de moedor), onde 
são moídas. 

Prensagem da massa de 
mandioca 

A massa decorrente do rodete 
é prensada manualmente, para 
a retirada da manipueira. 

A massa decorrente do moedor é levada 
manualmente à prensa elétrica, onde será 
prensada. 

Peneiragem da massa 
prensada 

A peneiragem da massa 
prensada é feita manualmente, 
visando enfarinhar essa 
massa. 

A massa prensada é levada manualmente à 
peneira elétrica, onde será enfarinhada. 

Torrefação da massa 
enfarinhada 

A massa enfarinhada é torrada 
por forneiros em fornos 
elétricos, sendo, dessa 
maneira, preparada a farinha. 

A massa enfarinhada é colocada por forneiros 
em fornos elétricos, onde será torrada e 
transformada em farinha. 

Classificação da 
granulometria da farinha 

A farinha é passada num 
triturador, deixando-a com 
granulometria fina ou média. 

Um ajudante dos forneiros passa a farinha num 
triturador (chamado nestes estabelecimentos de 
classificador de granulometria), visando 
preparar, assim, a farinha fina e a farinha média.  

Embalamento da farinha 

É feito manualmente, 
geralmente, em sacos de 50 
quilos. 

A farinha produzida é despejada em uma 
máquina embaladora, por meio da qual serão 
geradas embalagens de 1 quilo de farinha. Após 
isso, são formados fardos de 25 quilos de 
farinha. 

 

Quadro 01: Comparação dos processos de transformação da mandioca 
em casas ou em indústrias de farinha do Agreste Potiguar 

Organização: Diego Salomão C. O. Salvador, 2009. 
 
 

A modernização da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar não causa apenas 

transformações técnicas e nas relações de trabalho, mas também na organização desse 

território62. No primeiro capítulo do trabalho, apresentamos um recorte espacial 

fundamentado numa regionalização proposta pelo poder público estadual, quando dissemos 

                                                        
62 “A penetração, no campo, das formas [...] modernas do capitalismo conduz a dois resultados 
complementares. De um lado, novos objetos geográficos se criam, fundando uma nova estrutura técnica; de 
outro, a própria estrutura do espaço muda” (SANTOS, 1985, p. 69). 
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que nossa área de análise espacial seria a correspondente aos municípios que integram a 

microrregião do Agreste Potiguar, que seria denominada no trabalho de “território do 

Agreste Potiguar”, por motivos já justificados. 

Todavia, a partir das observações e das análises feitas com a realização da pesquisa 

empírica, é preciso rever esse recorte espacial. Isso devido ao fato de podermos afirmar 

que, diante do atual contexto de modernização da atividade em tela, cria-se um território 

composto pelos municípios que participam efetiva e intensivamente do circuito espacial de 

produção, transformação e comercialização da mandioca. Esse território, aqui denominado 

por nós de “território mandioqueiro do Agreste Potiguar” (ver figura 02 na p. 17), é 

composto por quatorze municípios que integram a microrregião do Agreste Potiguar, a 

saber: Vera Cruz, Brejinho, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Boa Saúde, Lagoa d’Anta, 

Serra Caiada, Serrinha, Nova Cruz, Santo Antônio, Bom Jesus, Elói de Souza, Monte 

Alegre e Passa e Fica. 

As maiores densidades técnicas no atual contexto da modernização da atividade 

encontram-se nos municípios de Vera Cruz e Brejinho, merecendo ser destacado também o 

município de Lagoa Salgada, onde se localiza a indústria de goma existente no território. 

Naqueles municípios estão sediadas as indústrias de farinha, as quais comandam o 

processo de modernização estudado por meio de relações em que produtores de mandioca 

e demais trabalhadores da atividade mandioqueira são subordinados aos interesses dos 

proprietários dessas indústrias. A produção de mandioca desencadeada nestes três 

municípios serve, basicamente, para abastecer as casas ou as indústrias de farinha (no caso 

de Lagoa Salgada, as casas de farinha e a indústria de goma) aí localizadas. 

Nos outros municípios (Lagoa de Pedras, Boa Saúde, Lagoa d’Anta, Serra Caiada, 

Serrinha, Nova Cruz, Santo Antônio, Bom Jesus, Elói de Souza, Monte Alegre e Passa e 

Fica), produz-se mandioca, de maneira geral, para abastecer as casas de farinha existentes 

localmente, as localizadas em municípios próximos e as indústrias sediadas em Vera Cruz, 

Brejinho e Lagoa Salgada. 

A figura 23 mostra fluxos de mandioca no território mandioqueiro do Agreste 

Potiguar, de acordo com os dados obtidos com a realização da pesquisa empírica, 

explicitando que a mandioca produzida nesse território é, basicamente, utilizada no 

abastecimento das indústrias de farinha de Vera Cruz e Brejinho e de goma de Lagoa 

Salgada, e no abastecimento das casas de farinha existentes nos outros municípios do 

território. Além disso, evidencia-se o fato de intermediários da Paraíba e de Pernambuco 
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comprarem, comumentemente, a mandioca produzida no Agreste Potiguar, levando-a para 

seus estados, onde a comercializam ou a transformam em farinha ou em ração para gado. 
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Como já destacamos, à medida que o processo de modernização se intensifica, as 

casas de farinha existentes no território, tanto nos municípios que comandam esse processo 

quanto naqueles que têm como principal função a produção da mandioca, estão sendo 

modernizadas, isso com o objetivo de transformá-las em indústrias de farinha, o que vem 

ocorrendo de maneira acentuada em Vera Cruz, Brejinho e Boa Saúde. 

A farinha produzida nesse território mandioqueiro é distribuída em mercados (de 

pequeno, médio e grande porte), em feiras e/ou em armazéns locais ou da capital do estado, 

assim como é repassada para intermediários de vários municípios do Rio Grande do Norte 

(Santa Cruz, Tangará, São Paulo do Potengi, Parnamirim, Caicó, Mossoró, Currais Novos, 

Extremoz), que a comercializam em seus municípios de origem e em outros mercados do 

território potiguar. Dessa maneira, poderíamos nos arriscar a dizer que o “território 

mandioqueiro do Agreste Potiguar” pode também ser chamado de “território mandioqueiro 

do Rio Grande do Norte”, pelo fato da farinha produzida nesse território abarcar mercados 

de todas as regiões do Rio Grande do Norte. Além disso, a farinha proveniente desse 

território é adquirida por compradores (intermediários) de Pernambuco, da Paraíba, do 

Ceará e da Bahia (figura 24), que se encarregam de abastecer os mercados de farinha 

desses estados. Sendo assim, podemos afirmar que a mandioca e a farinha do referido 

território mandioqueiro atingem âmbitos externos a esse território. Isso nos levou a 

perguntar para alguns desses intermediários o porquê deles virem comprar mandioca e 

farinha no Agreste Potiguar. As respostas dadas por esses agentes nos indicaram que o 

território estudado por nós é um dos principais territórios mandioqueiros do Nordeste 

brasileiro. 
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Vale ainda frisar que a proposição da existência de um território mandioqueiro no 

Rio Grande do Norte não segue, a priori, os dados estatísticos de produção da mandioca. 

Propomos a existência desse território a partir da análise do circuito espacial de produção, 

transformação e comercialização da mandioca, elencando os municípios que participam 

intensivamente desse circuito. Coincidentemente ou não, esses municípios vêm tendo, na 

última década, as maiores produções de mandioca no âmbito do Rio Grande do Norte. O 

que queremos frisar é que esses números não são o fundamento da nossa proposição, mas 

sim o desencadear do circuito espacial da atividade mandioqueira no contexto da 

modernização dessa atividade, bem como o destaque dessa atividade no uso atual do 

referido território. 

Em suma, enfatizamos que, nesse contexto de modernização, a mandioca não é 

mais um mero gênero de subsistência no Agreste Potiguar. A mandioca é hoje uma 

mercadoria63 que é produzida e transformada, sobretudo nas indústrias, de acordo com 

determinados padrões pré-estabelecidos, visando prover o abastecimento de mercados do 

Rio Grande do Norte e de outros estados do Nordeste. Daí a formulação do título do 

presente trabalho (Das farinhadas à produção para o mercado), indicando o movimento que 

vem sendo implementado pela modernização da atividade. 

As mudanças que vêm ocorrendo na atividade mandioqueira desencadeada no 

Agreste Potiguar nos fazem discordar da afirmação de Burnier (2000), quando diz que não 

se registram inovações na mandiocultura nacional, a qual se caracteriza por ser uma cultura 

rústica, típica de subsistência. De fato, a atividade mandioqueira, em âmbito nacional, 

ainda é marcada por características de produção “rústicas” e/ou “tradicionais”, assim como 

também se mantém, em alguns espaços e para alguns produtores, como uma cultura 

destinada, principalmente, à subsistência. Todavia, não podemos afirmar que essa atividade 

não vêm sendo perpassada por mudanças, acompanhando o processo de modernização da 

agricultura brasileira. No caso do Agreste Potiguar, essas mudanças são explícitas. Desse 

maneira, consideramos as palavras de Burnier (Ibid.) como sendo generalizadoras e, de 

certa forma, desconectadas de aspectos revelados na realidade. 

Por fim, evidenciamos que Leão (2000), ao estudar a modernização da agricultura 

nacional por meio dos padrões de produtividade e eficiência técnica, dá relevo ao fato de 

                                                        
63 Dados do IBGE (2009) mostram que, em 2006, 90,8% da mandioca produzida no Agreste Potiguar foi 
comercializada pelos produtores. Assim, fica evidente que, cada vez menos, os produtores procuram 
transformar a mandioca em farinha ou em ração para o gado, como era feito anteriormente, destinando suas 
produções, quase que totalmente, aos compradores de mandioca. 
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que, ao analisarmos a modernização de determinada atividade da agricultura, não devemos 

limitar nossas compreensões apenas às mudanças na produção, na transformação e na 

comercialização dos produtos dessa atividade, mas também devemos voltar nossas 

atenções às questões sociais advindas ou intensificadas no âmbito desse processo de 

modernização. Assim sendo, a partir das abordagens realizadas, entendemos ser necessário 

agora analisarmos a contribuição do processo de modernização da atividade mandioqueira 

para o desenvolvimento territorial do Agreste Potiguar. Faremos isso no próximo capítulo 

do trabalho. 
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4 A MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

MANDIOQUEIRA E O DESENVOLVIMENTO DO 
AGRESTE POTIGUAR 

 

 

 
 

“O novo no Brasil é marcado estruturalmente pelo velho”. 
 

Caio Prado Júnior 
 
 

“Mudar para permanecer. Isso é frequente no Brasil”. 
 

José de Souza Martins 
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Neste capítulo, analisaremos a contribuição da modernização da atividade 

mandioqueira para o desenvolvimento territorial do Agreste Potiguar. Para isso, as 

discussões serão alçadas com uma reflexão crítica sobre o perverso processo de 

modernização da agricultura brasileira e, especificamente, da perversa modernização da 

atividade mandioqueira no Agreste Potiguar. 

Diante das abordagens realizadas, chegamos à consideração de que a modernização 

da agricultura no Brasil, propagadora de elementos ditos “novos”, é um processo que não 

pode ser considerado como sinônimo de desenvolvimento, pois gera e/ou intensifica graves 

problemáticas que perpassam histórica e estruturalmente a sociedade nacional. Isso 

também pode ser afirmado no tocante à modernização da atividade mandioqueira no 

Agreste Potiguar. 

É devido a esse movimento contraditório, em que processos de modernização são 

geradores e/ou intensificadores de “velhas estruturas” sociais, que explicitaremos no início 

do presente capítulo os pensamentos de Caio Prado Júnior e José de Souza Martins, que 

nos levam a refletir sobre a retrógrada e perversa modernização da agricultura brasileira e 

da mandiocultura no Agreste Potiguar, processos “dinâmicos”, mas que proporcionam a 

permanência de “velhas” problemáticas sociais. 

 
 
4.1 O PERVERSO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 
BRASILEIRA 
 
 

Conforme vimos no capítulo anterior do trabalho, a modernização da agricultura 

nacional é um processo que vem ocorrendo de maneira seletiva, excludente e parcial. Essa 

modernização não atinge todos os territórios e as lavouras da mesma maneira, nem com a 

mesma intensidade, e, dessa maneira, os agentes hegemônicos do capital privilegiam os 

territórios e as lavouras que lhes proporcionam a maior lucratividade possível. Outrossim, 

esse processo vem atuando na geração e na intensificação de graves problemáticas sociais 

que marcam o campo e rebatem nas cidades brasileiras, podendo ser, assim, qualificado de 

perverso. 

Essa modernização ocorre fundamentada simplesmente na lógica do capitalismo, 

sendo comandada pelas grandes empresas que atuam com o apoio incondicional do Estado. 

Nessa perspectiva, a modernização da agricultura tem como características básicas: o 

investimento em máquinas e em insumos, para elevar ao máximo os rendimentos 
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produtivos; a exploração intensa de mão-de-obra, visando aumentar, cada vez mais, a 

produtividade do trabalho; e a concentração da propriedade fundiária, tornando, assim, os 

trabalhadores “livres” dos meios de produção e “presos” aos ditames dos agentes 

hegemônicos. Dentre os intentos desse processo, não há nenhum interesse em melhorar a 

qualidade de vida de todos os trabalhadores. Isso é compreensível, mas não aceitável, 

quando se diz que os objetivos do referido processo são meramente econômicos, 

negligenciando totalmente a instância social. 

A modernização da agricultura no Brasil é um processo intensivamente marcado 

pela ambivalência que perpassa a modernidade64 (OURIQUES, 2001). Os avanços 

técnicos, que poderiam possibilitar a melhoria da vida dos homens, acabam sendo usados 

em benefício apenas de alguns, tornando a vida da maioria cada vez mais precária, ou seja, 

marcada por graves problemas de ordem social, econômica, política, ambiental etc. Essa 

situação remete ao pensamento de que a máquina, que poderia libertar os homens, acaba se 

tornando, da maneira como é utilizada, instrumento para a escravização deles (Ibid.). 

Graziano da Silva (2003) aponta alguns resultados dessa modernização perversa: 

intensificação da concentração fundiária, êxodo rural, superexploração dos empregados e 

aumento da concentração de renda nas mãos dos agentes hegemônicos. Em suma, trata-se 

de um processo ancorado na lógica capitalista, que necessita, desse modo, das seletividades 

e das exclusões. As palavras de Elias (2003, p. 336) ratificam esse pensamento, destacando 

a pobreza, a desigualdade regional e a degradação ambiental como alguns problemas 

promovidos no âmbito da modernização da agricultura nacional: 

 
 

No início de um novo milênio, vive-se uma quebra dos principais paradigmas da 
relação homem-natureza e reforçam-se os questionamentos sobre a viabilidade 
do modelo de agricultura adotado no Brasil com o advento da globalização. 
Nenhum outro modelo promoveu tanta pobreza, desigualdade regional e 
degradação ambiental em tão pouco tempo, provocando uma crise de várias 
magnitudes, no campo e nas cidades, que mostra a associação entre crescimento 
econômico e deterioração da situação social e ambiental, com o agravamento das 
contradições. 

 
 

A forma como vem sendo desencadeada essa modernização da agricultura brasileira 

faz com que o pequeno proprietário seja marcado por uma situação precária de vida, sem 

ter acesso, de maneira eficaz, a serviços essenciais, como educação, saúde etc. Pessoa 

                                                        
64 Entendemos que a modernidade seja a denominação dada ao atual estágio do sistema capitalista, no qual há 
a generalização da lógica da mais-valia em âmbito mundial. 
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(2003, p. 17), ao estudar a agricultura familiar no atual contexto, revela alguns motivos que 

explicam o fato de esses proprietários viverem nessa situação, por meio das seguintes 

palavras: 

 
 

essa precariedade é agravada pelo tamanho reduzido dos seus estabelecimentos e 
má qualidade dos solos empregados na agricultura familiar, caracterizado por 
arriscadas condições climáticas, ausência de direitos mínimos sociais, ausência 
de infra-estrutura produtiva, e dificuldade de acesso aos mercados [...]. 

 
 

Diante dessas considerações, defendemos que existe a necessidade premente de se 

buscar e/ou investir em outro(s) modelo(s) de modernização da agricultura no Brasil, que 

seja(m) alicerçado(s) no bem-estar social coletivo e não nos interesses do mercado. Para 

isso, são fundamentais mudanças estruturais, visando ao desencadear de outra 

globalização, calcada na instância social e não nos objetivos hegemônicos do mercado65 

(SANTOS, 2003; ELIAS, 2007, 2003). No âmbito dessa proposição, especificamente em 

relação ao campo brasileiro, dizemos, coadunando com Andrade (2004), ser urgente o 

estabelecimento de uma política agrária no país, comprometida com a totalidade da 

sociedade e não apenas com um pequeno grupo formado por agentes do capital dominante. 

Essa política deve privilegiar a democratização do acesso à propriedade da terra, ao crédito 

agrícola, à assistência técnico-agronômica, bem como a organização da comercialização da 

produção em sistema de cooperativas (Id., 1979). Frisamos que a associação dos 

produtores em cooperativas não pode ter como fundamento maior o domínio do crédito e 

do comércio. O pilar fundamental dessa associação deve ser a melhoria da qualidade de 

vida de todos os produtores. Caso contrário, essa associação servirá apenas para reforçar o 

contexto capitalista, que vem precarizando a situação de vida da maioria dos produtores 

(KAUTSKY, 1980). 

                                                        
65 Há autores, como Graziano da Silva (2003), que propõem, como uma solução para os problemas gerados 
e/ou intensificados pela modernização da agricultura brasileira, a maior integração dos camponeses 
(pequenos proprietários) à economia global (agronegócio). Essa maior integração seria possível por meio de 
um programa global de desenvolvimento rural, o qual teria como objetivo urbanizar o campo, combinando 
políticas sociais compensatórias e políticas produtivistas, evitando, assim, a eliminação dos pequenos 
proprietários do cenário agrícola nacional (Ibid.). Ao contrário desse pensamento, acreditamos que investir 
simplesmente numa maior integração (entenda-se subordinação) dos pequenos proprietários às premissas 
dominantes do capital não seja um caminho alternativo ao processo de modernização que hora é colocado em 
tela. Pelo contrário, essa integração (subordinação) já é real, explicitando-se inclusive na realidade do 
Agreste Potiguar. Destarte, acreditamos ser necessário implementar outro modelo de modernização da 
agricultura, diferente daquele que é expressado no momento atual, sendo este calcado não em perversidades 
sociais, mas sim no bem-estar de todos. A implementação desse outro modelo exige rupturas com o processo 
atual, e não maiores adaptações e/ou integrações (subordinações). 
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Pode parecer espantoso ou até mesmo petulante o fato de defendermos a 

necessidade de se buscar e/ou de se investir em outra(s) modernização(s) da agricultura no 

Brasil, rompendo com a atual estrutura que marca o país, calcada nas perversidades. Ao 

fazermos essa defesa, diferimos das concepções de alguns autores, como Graziano da Silva 

(2004), que defendem que o caminho não é romper com o sistema vigente, mas sim 

adaptar-se ao mesmo e, assim, buscar uma melhoria da própria vida, seguindo o preceito 

da individualidade. Outros autores, como Lucena (2000), que estudou o papel da 

agricultura no crescimento econômico brasileiro, defendem a intensificação do atual 

processo de modernização, devido a esse gerar capitais para o agronegócio instalado no 

país e voltado completamente ao mercado e aos preceitos externos.  

Discordamos desses pensamentos e acreditamos ser pertinente propor mudanças 

estruturais, alicerçadas na coletividade. Assumimos essa postura concordando com a 

concepção de Peet (2007), de que um humanista que comungue com a teoria crítica na 

modernidade deve ter uma atitude contra-hegemônica, propondo e/ou imaginando outro 

sistema em que o desenvolvimento, na plenitude da palavra, isto é, abarcador de toda a 

sociedade, seja o pilar fundamental. Vejamos as palavras do autor: 

 
 

[...] quero dizer que a teoria crítica moderna tem de assumir uma postura contra-
hegemônica, que os intelectuais deveriam tornar-se contra-especialistas, mais 
altamente treinados do que seus inimigos, e com um maior comprometimento 
para com ideais mais nobres. Assim, permitam-me dizer [...], economia, 
desenvolvimento, relações rurais-urbanas devem ser repensadas sob um 
imaginário econômico diferente se quisermos ter um mundo com justiça social. 
[...] Precisamos fazer um novo imaginário de desenvolvimento, no qual usemos 
nossos momentos mais criativos para pensar diferentemente. Precisamos de uma 
revolução nas idéias tanto quanto na prática. Critiquem tudo, mas convertam 
crítica em proposta positiva... Esse é o credo crítico moderno (Ibid., p. 36). 

 
 

Outra(s) modernização(ões) da agricultura deve(m) ter como um de seus 

fundamentos o bem-estar dos trabalhadores. Caso contrário, o processo de modernização 

prosseguirá sendo excludente, favorecendo uma minoria em detrimento das necessidades e 

dos anseios da maioria, isto é, dos trabalhadores, dos pobres. Isso também é dito, de outra 

maneira, por Paulino (2006a, p. 17): “[...] outro modelo de agricultura é possível, e [...] 

poderá ser associado a desenvolvimento se for includente, parcimonioso para com os bens 

da natureza e generoso para com os seres humanos e demais espécies vivas do planeta”. 

Dito isso, é necessário explicitarmos o que se entende por desenvolvimento. 
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Não devemos tomar os conceitos crescimento e desenvolvimento como sinônimos. 

De acordo com Andrade (1995), este é muito mais abrangente do que aquele, envolvendo 

não só o crescimento da renda, mas também sua melhor distribuição, com a significativa 

melhoria das condições de vida da população em sua totalidade. Da mesma forma, Souza 

(1997) defende que considerar desenvolvimento e crescimento como sinônimos é uma 

impropriedade e um equívoco, devido àquele se referir a “fins” (metas revolucionárias que 

visam transformar o sistema vigente) e não meramente a “meios” (formas de perpetuar o 

contexto atual, no qual há o privilégio dos interesses dos agentes hegemônicos), 

diferentemente deste.  

Seguindo o mesmo intento, podemos destacar as concepções filosóficas de Sartre 

(1978), quando nos ensina que o progresso (sinônimo de crescimento) é apenas um 

melhoramento que pode ser para alguns e não para todos. Diferentemente disto, o 

desenvolvimento é o alcance da liberdade real de todos, com o cessamento do trabalho 

imposto, das desigualdades e da escassez para a maioria (Ibid.). Arendt (2006), seguindo a 

mesma lógica de pensamento, afirma que o progresso ocorre de maneira catastrófica e põe 

em cheque a liberdade (o desenvolvimento) dos homens. Desse modo, asseveramos 

novamente que não podemos, em hipótese alguma, considerar crescimento e 

desenvolvimento como processos sinônimos. 

Outrossim, Martins (2002), ao estudar problemas sociais que marcam o território 

brasileiro no início do século XXI, coloca que a questão do desenvolvimento é muito mais 

social do que econômica, diferentemente do crescimento. Hespanhol (2007) coaduna com 

esse pensamento, afirmando que o desenvolvimento é um processo marcado pelo 

crescimento econômico com respeito aos recursos naturais e com a melhoria da qualidade 

de vida da população. Com essa concepção, esse autor assegura que no Brasil não há, até o 

presente momento, uma política efetiva de desenvolvimento do campo. O que existe são 

ações perversas que favorecem uma minoria em detrimento das necessidades e dos anseios 

da maioria da população rural, que vive em situação precária. 

Peet (2007) também frisa que o crescimento econômico não reduz a pobreza, 

especialmente quando este segue a lógica neoliberal. O autor prossegue afirmando, 

inclusive, que, sob a tutela do neoliberalismo (capitalismo), as políticas ditas de 

desenvolvimento tomam a forma de uma ideologia66, sendo parte de uma hegemonia67, de 

                                                        
66 A ideologia é compreendida por Peet (2007, p. 23) como a “[...] produção e disseminação de idéias 
principalmente por parte do Estado e seu aparato burocrático, que apóia e legitima a ordem social dominante 
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um discurso político68, de um imaginário69. Em outras palavras, diz-se que o 

desenvolvimento é um belo princípio social, sendo corrompido pelo sistema econômico 

vigente (PEET, 2007). 

Nas palavras de Martins (2002), o modelo de crescimento firmado no mundo 

capitalista leva extremos de progresso tecnológico e bem-estar para apenas alguns 

segmentos sociais, e extremos de privação, pobreza e marginalização social para a maioria 

da sociedade. Desse modo, pode-se dizer, de acordo com o autor citado, que o sistema 

econômico vigente é um modelo de antidesenvolvimento, na medida em que privilegia a 

instância econômica em detrimento de todas as outras. Vejamos as palavras do autor: 

 
 

é difícil reconhecer que haja desenvolvimento quando seus benefícios se 
acumulam longe da massa da população. Como é difícil reconhecer a 
legitimidade de um modelo de desenvolvimento que exclui legiões de seres 
humanos das oportunidades de participação não só nos frutos da riqueza, mas até 
mesmo na produção da riqueza (Ibid., p. 10). 

 
 

Diante desse pensamento, com o qual acedemos, afirmamos, juntamente com 

Montenegro Gómez (2007), que no sistema capitalista dificilmente se pode alcançar o 
                                                                                                                                                                        
[...]. Quer dizer, as idéias por trás das práticas institucionais, tais como elaborar e implementar políticas, não 
são concebidas de forma neutra, como finge a ciência, nem são elas pensadas no interesse de todos, como 
espera o humanismo moderno, mas, ao invés disso, políticas são feitas para servir aos interesses político-
econômicos dominantes. Na teoria marxista, esses interesses são os das pessoas ricas da sociedade, poderosas 
porque possuem capital, definido como a propriedade da riqueza produtiva pelos acionistas e altos escalões 
de companhias e corporações”. 
67 Sobre a hegemonia, Peet (2007) segue as concepções de Gramsci e Althusser, os quais se fundamentam em 
Marx, afirmando ser esta a “[...] produção cultural de sistemas inteiros de valores, atitudes, crenças e 
moralidade que dão suporte para a ordem social existente e o modo de vida prescrito. [...] um princípio 
organizador difundido através da socialização, como senso comum em cada aspecto da vida diária” (Id., p. 
25, destaque do autor). Peet (Ibid.) ainda destaca que toda hegemonia pode ser contestada por meio de uma 
contra-hegemonia, como parte da luta de classes. Ancorado nos ensinamentos de Gramsci, ele defende que 
essa contestação deve ser pensada por intelectuais e ativistas e posta em tela nos momentos de crises 
estruturais, quando as mudanças são bem-vindas pela maioria das pessoas em função de “[...] o capital, em 
sua crise estrutural, evidenciar os limites de seu projeto civilizatório” (THOMAZ JÚNIOR, 2008, p. 338). 
68 Os discursos são utilizados pelos agentes dominantes como instrumentos de poder, com o escopo de 
convencer a maioria das pessoas de que tudo está indo bem ou pode melhorar breve e facilmente (PEET, 
2007). Sendo um instrumento de poder, o discurso é compreendido por esses agentes como uma mercadoria, 
sendo pensado para ser vendido ou para conquistar algo rentoso para os mesmos. 
69 Acerca dos imaginários, Peet (Ibid., p. 28) declara que são “[...] formas coletivas de consciência 
estruturadas por ambientes sociais específicos. Imaginários assumem formas classistas e regionais, quer 
dizer, a imaginação usa materiais (imagens, memórias, experiências) do que é familiar para projetar [...] 
versões teóricas do conhecido. Todavia, apesar de ta estrutura, a palavra imaginário claramente implica 
interpretação imaginativa e criatividade – projetar interpretações dentro do pouco conhecido –, tanto que 
imaginários sociais são fontes vitais de dinâmicas tanto transformacionais quanto reprodutivas. Assim, o 
reino do imaginário tem de ser visto como repleto de tensões, entre lógicas visionárias e lógicas mais 
fundamentadas, entre a sabedoria recebida e as novas interpretações, entre crenças fundamentais e formas 
práticas de consciência, entre modos alternativos de conhecimento e modos diferentes de imaginar” (destaque 
do autor). 
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processo de desenvolvimento. O máximo que se pode conseguir nesse sistema é o 

enriquecimento de uma minoria à custa da grande maioria da sociedade. Isso em função de 

o capitalismo ter como alicerce o fortalecimento das desigualdades e das contradições que 

marcam a realidade mundial. Novamente, tomamos de empréstimo as palavras de Martins 

(2002, p. 11): “[...] o capitalismo que se expande à custa da redução sem limites dos custos 

do trabalho, debitando na conta do trabalhador e dos pobres o preço do progresso sem ética 

nem princípios, privatiza ganhos nesse caso injustos e socializa perdas, crises e problemas 

sociais”. 

Assim sendo, destacamos que o desenvolvimento não deve ser compreendido 

apenas como satisfação econômica70 (SOUZA, 2005). O desenvolvimento que possibilita a 

satisfação das necessidades humanas inclui outras instâncias, além da econômica, como a 

cultural e a política. Igualmente, Couto (2007) afirma que o discurso imediatista nos faz 

acreditar, por meio da propagação de ideologias falaciosas, que o crescimento econômico 

seja sinônimo de desenvolvimento, e vice-versa. Porém, deve-se ter a consciência de que 

“o crescimento econômico enquanto impulsionador do desenvolvimento social está longe 

de diminuir as desigualdades sociais” (Ibid., p. 15). 

Nessa mesma linha de pensamento, a concepção de Sen (2000), que parece ser 

influenciada pelos pensamentos filosóficos de Sartre (1978) e de Arendt (2008, 2006), 

defende que o desenvolvimento deve ser pensado e praticado juntamente com os preceitos 

da liberdade. Essa concepção, da qual compartilhamos, é posta em baila a partir das 

seguintes palavras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
70 Para alguns economistas, como Lucena (2000), o desenvolvimento é entendido apenas pela instância 
“econômica”, o que os faz lançar mão da expressão “desenvolvimento econômico”. Defendemos que 
compreender o desenvolvimento tomando como referência apenas uma instância é um erro, pois esse 
conceito, que expressa um processo de busca do bem-estar social coletivo, é multidimensional, perpassando 
as instâncias social, econômica, política, cultural, territorial etc. O que Lucena (Ibid.) chama de 
“desenvolvimento econômico”, na verdade, deveria ser chamado de “crescimento ou progresso econômico”, 
resguardando, assim, o conceito de desenvolvimento, que é marcado por maior amplitude e complexidade do 
que os de crescimento e de progresso. 
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[...] o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das 
liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas 
contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam 
desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento 
de rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. 
O crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 
importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros 
da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, 
como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de educação 
e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar de discussões 
e averiguações públicas). De forma análoga, a industrialização, o progresso 
tecnológico ou a modernização social podem contribuir substancialmente para 
expandir a liberdade humana, mas ela depende também de outras influências. Se 
a liberdade é o que o desenvolvimento promove, então existe um argumento 
fundamental em favor da concentração nesse objetivo abrangente, e não em 
algum meio especifico ou em alguma lista de instrumentos especialmente 
escolhida (SEN, 2000, p. 17). 

 
 

Do mesmo modo, Souza (2005) assevera que, ao se trabalhar com o conceito de 

desenvolvimento, deve-se atentar para a concepção de autonomia, compreendida como o 

poder que uma coletividade tem de se reger, através de suas próprias leis. A autonomia 

torna-se, assim, um pilar fundamental do conceito de desenvolvimento. Vejamos as 

palavras do autor: 

 
 

A autonomia constitui [...] a base do desenvolvimento, este encarado como o 
processo de auto-instituição da sociedade rumo a mais liberdade e menos 
desigualdade; um processo, não raro doloroso, mas fértil, de discussão livre e 
racional por parte de cada um dos membros da coletividade acerca do sentido e 
dos fins do viver em sociedade, dos erros e acertos do passado, das metas 
materiais e espirituais, da verdade e da justiça (Ibid., p. 105-106). 

 
 

Uma sociedade com autonomia é incompatível com a existência de um poder 

estatal centralizado e incontestável. Sociedade autônoma é aquela marcada pela existência 

acentuada do poder da coletividade, buscando lograr, defender e gerir seu território por 

meio da consideração das necessidades e do bem-estar de todos, sem exceção. 

Portanto, todas essas concepções destacadas nos conduzem a defender que o 

desenvolvimento é um processo que envolve satisfação das necessidades coletivas (sociais, 

econômicas, políticas, culturais etc.), no qual todos os homens têm possibilidade de viver 

com autonomia e com liberdade, isto é, desprendidos das amarras impostas pelo capital 

hegemônico. Dessa maneira, é necessário refletirmos se é possível alcançar esse processo 

no sistema capitalista, o qual tem como fundamento a necessidade das desigualdades, das 

contradições e das combinações. Em função desse fundamento, acreditamos que 
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desenvolvimento e capitalismo não combinam, ou seja, aquele não é alcançável nesse 

sistema econômico. Como explicitamos, o máximo que se pode alcançar nesse sistema é a 

hegemonia econômica da minoria da sociedade, deixando à mercê a grande maioria, isto é, 

os pobres. 

Logo, após as análises realizadas no capítulo anterior e no início deste, declaramos 

que a modernização da agricultura brasileira não vem contribuindo para ou 

correspondendo ao desenvolvimento da nação. Pelo contrário, esse processo de 

modernização vem gerando ou agravando problemáticas sociais existentes historicamente 

no país, sendo que, em contrapartida, pequenos grupos hegemônicos se beneficiam dessa 

situação, no mínimo, perversa. 

Esse pensamento é coadunado por Paulino (2006a), quando afirma que o processo 

de modernização da agricultura brasileira condiz com o progresso de apenas algumas 

forças produtivas, tendo como inspiração o mercado, cuja finalidade é a acumulação 

ampliada. Sendo assim, essa autora defende que a modernização em questão gera 

crescimento econômico e não desenvolvimento71. 

Com essas abordagens, é imprescindível refletirmos sobre a perversidade da 

modernização da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar. Fazemos isso a seguir. 

 
 
4.2 O PERVERSO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
MANDIOQUEIRA NO AGRESTE POTIGUAR 
 
 

Acompanhando a perspectiva da modernização da agricultura brasileira, o processo 

de modernização da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar também vem sendo 

desencadeado de maneira perversa. Esse processo segue meramente os ditames do 

mercado, ancorando-se no aumento de produção e de produtividade, desconsiderando 

qualquer aspecto relacionado ao bem-estar social coletivo dos trabalhadores. Para 

evidenciar isso, analisaremos a situação precária de vida e de trabalho em que se 

encontram os produtores de mandioca e os trabalhadores das casas ou das indústrias de 

                                                        
71 “[...] convém advertir que o conceito de desenvolvimento, comumente a ela [modernização da agricultura] 
associado, traz uma imprecisão pouco inocente, porque tomado como sinônimo de crescimento. A menção ao 
desenvolvimento contempla o progresso social associado à expansão das atividades produtivas, enquanto que 
o crescimento dimensiona um incremento econômico, via de regra, concentrado. É por isso que se deve 
proceder às devidas diferenciações, até mesmo para fugir ao lugar comum da crença na neutralidade dos 
conceitos” (PAULINO, 2006a, p. 16). 
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farinha do Agreste Potiguar, que, juntos, constituem a maioria dos agentes da atividade em 

estudo. 

No que se refere aos produtores de mandioca, podemos afirmar, diante do que foi 

exposto no capítulo anterior do trabalho, que aqueles que são proprietários de terras 

desencadeiam suas plantações em pequenas propriedades, com área de menos de 10 até 30 

hectares, que, muitas vezes, não proporcionam que eles cultivem mais produtos e gêneros 

alimentícios ou criem mais animais para garantirem suas subsistências e rendas. 

Há muitos produtores que não têm propriedades, os quais, juntamente aos que 

detêm propriedades muito pequenas (de menos de 10 hectares), procuram arrendar 

pequenas faixas de terra (em torno de 5 a 10 hectares) sob o regime de meação para ter a 

possibilidade de aumentar sua produção destinada ao provimento de suas rendas e de suas 

subsistências. Quando arrendam terras, esses produtores são, geralmente, impedidos de 

cultivar determinadas plantas, como a mandioca, por essas terem períodos de cultivo 

demorados e, assim, não possibilitarem lucratividade imediata para os detentores das 

terras. Dessa maneira, os produtores ficam subordinados aos interesses dos donos das 

terras, tendo-lhes que entregar, no final do arrendamento, metade do que produziram. São 

agricultores que vivem, portanto, sem a total liberdade de plantar o que pretendem e que, 

acima de tudo, têm metade dos frutos de seu trabalho explorados por agentes hegemônicos. 

Mas os produtores de mandioca não se encontram subordinados apenas aos 

interesses dos proprietários de maiores áreas de terras do Agreste Potiguar. Esses 

agricultores também se encontram submetidos aos ditames dos compradores de mandioca 

(intermediários e donos de casas ou de indústrias de farinha), que exigem que a mandioca 

seja cultivada com a utilização de adubos e/ou de insumos (venenos, sobretudo) químicos, 

com alta rentabilidade e no menor tempo possível. Isso faz com que os produtores tenham 

altos gastos com o cultivo dessa planta, já que têm de lançar mão de quantias consideráveis 

para a compra desses adubos e insumos, assim como para pagamento do aluguel de tratores 

para efetuarem rapidamente o preparo da terra para o plantio. 

Durante o processo de cultivo da mandioca, vemos, então, que os produtores 

gastam valores consideráveis, diante de suas precárias realidades, com a aquisição de 

serviços e de produtos exigidos pelos compradores da mandioca. No final desse processo, 

os compradores vão aos roçados dos produtores e lhes pagam valores baixíssimos por suas 

produções. Alguns produtores resistem a esses valores, mas logo percebem que há um 
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cartel quanto ao preço da mandioca e, assim, que não têm outra opção, senão vender sua 

produção pelo preço ditado pelos compradores. 

Os preços pagos são tão baixos e irregulares que, segundo os produtores, por várias 

vezes, eles têm prejuízo no final do cultivo. Ao conversarmos com o Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus, tivemos o conhecimento que, num 

determinado ano, da primeira década do século XXI, o quilo da mandioca foi comprado 

aos produtores por R$ 0,03. Isso significa que para comprar um pão o produtor teria que 

vender no mínimo quatro quilos de mandioca. 

Mas por que os preços pagos pela mandioca são tão baixos e tão irregulares? A 

partir das leituras que fizemos e da pesquisa empírica que desencadeamos, podemos dizer 

que isso se deve à negligência do Estado brasileiro com o setor mandioqueiro, deixando as 

indústrias comandarem livremente esse setor, conforme seus objetivos e suas necessidades. 

Comprovamos na pesquisa empírica a concepção encontrada no livro de Michels, Carvalho 

e Mendonça (2004), de que os preços pagos no setor mandioqueiro são determinados a 

partir dos interesses das indústrias de fécula do Centro-Sul nacional, no momento em que 

chegamos numa indústria de farinha de Vera Cruz e nos deparamos com e-mails mandados 

pelo SEBRAE-RN a seu proprietário (ver anexo G), trazendo informações sobre o preço 

que estava sendo pago “no mercado do Sul-Sudeste” pela mandioca e pela farinha. Diante 

desses preços, esse industrial formula os preços que ele vai pagar aos produtores 

agrestinos, influenciando os outros industriais e intermediários que atuam no Agreste 

Potiguar, propagando interesses externos ao território, mais precisamente provenientes das 

grandes fecularias do Centro-Sul do país. 

Sendo assim, fica explicitada a urgência do Estado brasileiro atentar para o setor 

mandioqueiro, especificamente para a formação de cartéis nos preços da mandioca e da 

farinha, buscando considerar, por meio de suas ações, os interesses e as necessidades dos 

produtores e não meramente dos industriais. 

Diante dessa situação de subordinação dos produtores de mandioca do Agreste 

Potiguar, os poderes públicos federal, estadual e municipal lhes oferecem apoios e/ou 

ajudas que não vêm sendo eficazes para alterar essa situação vivenciada por esses agentes. 

Esses apoios constituem-se: em empréstimos de pequenos valores de dinheiro, os quais, 

muitas vezes, são liberados com grandes atrasos, para a compra de um animal ou para o 

custeio da mandioca num determinado ano; em algumas horas de trator, fornecidas apenas 

em alguns anos para a realização do preparo da terra para o plantio; em sementes 
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distribuídas não frequentemente; dentre outras medidas paliativas que, ao invés de 

alterarem a perversa estrutura vivenciada pelos produtores, as intensificam cada vez mais. 

Dessa forma, dizemos que os produtores de mandioca do Agreste Potiguar 

sobrevivem precariamente no atual contexto de modernização da atividade. Esses 

agricultores vivem, quase na totalidade dos casos encontrados na pesquisa de campo, em 

graves situações de pobreza, sem acesso à educação, à saúde, ao lazer, por vezes, a no 

mínimo três alimentações (café da manhã, almoço e janta) durante todo o decorrer do dia 

etc. Muitas vezes, esses agentes desistem de tentar sobreviver por meio da agricultura, 

migrando para as cidades do Agreste, onde vão continuar a viver precariamente, muitos 

por meio de pequenas atividades comerciais, instaladas em suas próprias moradias, 

fazendo parte, assim, da imensa população urbana que trabalha em atividades do circuito 

inferior (SANTOS, 2008d). 

Quanto aos trabalhadores das casas ou das indústrias de farinha, podemos declarar 

que estes são submetidos a precárias situações de trabalho. Principalmente nas casas de 

farinha, em que esses executam funções em ambientes totalmente sem higiene, 

manuseando instrumentos técnicos sem nenhuma segurança, podendo, a qualquer 

momento, se acidentarem. 

As relações de trabalho entre os proprietários e os trabalhadores das casas ou das 

indústrias de farinha são regidas pela produtividade do trabalho e pelos baixos valores 

recebidos pelos trabalhadores em relação a suas produtividades. Esses baixos valores 

fazem com que os trabalhadores se sujeitem a longas e intensas jornadas de trabalho, as 

quais ultrapassam, comumentemente, as oito horas diárias previstas na legislação 

trabalhista, visando, com isso, receber valores um pouco maiores pelas funções 

desempenhadas. 

A raspagem da mandioca continua a ser uma função mal remunerada nas casas ou 

nas indústrias de farinha, sendo deixada, por isso, ao ofício das mulheres. As raspadeiras 

de mandioca costumam levar a seus locais de trabalho vários de seus parentes (filhos e 

filhas, irmãs, sobrinhas etc.), para que lhes ajudem a produzir um pouco mais no decorrer 

de um dia de trabalho. Dentre esses parentes, muitos são menores de idade, sendo alguns 

crianças de menos de 10 anos, o que nos leva a dizer que o trabalho infantil foi encontrado 

frequentemente nas casas de farinha do Agreste durante a realização da pesquisa empírica. 

Essas constatações nos permitem afirmar, seguramente, que os trabalhadores das 

casas ou das indústrias de farinha, assim como a maioria dos produtores de mandioca, 
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sobrevivem em situações de trabalho e de vida precárias. Eles são agentes submetidos a 

contextos marcados pela falta de acesso à educação, à saúde, ao lazer, a alimentações 

significativas no decorrer do dia, a direitos trabalhistas, por vezes à moradia própria etc. 

Em suma, são trabalhadores que têm suas forças de trabalho constantemente exploradas, 

sobrevivendo precariamente no perverso contexto da modernização da atividade 

mandioqueira. 

Assim sendo, por meio da análise da situação em que se encontra a maioria dos 

trabalhadores da atividade mandioqueira, afirmamos que não é possível defendermos que a 

modernização dessa atividade venha contribuindo para o desenvolvimento territorial do 

Agreste Potiguar. Isso devido a esse território estar sendo usado, no âmbito dessa 

modernização, hegemonicamente por determinados agentes (proprietários das casas ou das 

indústrias de farinha e intermediários), que propagam e defendem meramente seus próprios 

interesses e suas próprias necessidades, sem considerar a urgência de se investir no bem-

estar social coletivo. 

O Agreste Potiguar é na atualidade marcado por graves problemas sociais72, como a 

pobreza da maioria de sua população, que é mostrada em dados estatísticos do IDEMA 

(2008)73 e do IBGE (2009), e frisada nas considerações de Costa (2005) e de Gonçalves 

(2005). No espaço rural desse território, nos deparamos com a precária situação em que 

vive a grande maioria das pessoas aí residentes, muitas das quais vêm sendo expurgadas 

para as cidades. Já no espaço urbano, nos deparamos com economias movidas 

predominantemente por atividades do circuito inferior, o que indica que grande parte da 

população urbana também vive em precária situação74. Dessa maneira, a pobreza que 

marca a sociedade agrestina é urbana e rural, sendo negligenciada pelas velhas estruturas 

políticas que marcam o território, que privilegiam interessem individualistas e imediatistas. 

Com isso, uma consideração a ser feita diante das abordagens realizadas neste 

trabalho é a de que modernização econômica e desenvolvimento territorial são processos 

                                                        
72 Alguns dados estatísticos do IBGE (2009), referentes ao censo demográfico de 2000, trazem à tona a 
precária situação vivenciada pela maioria dos agrestinos: 35,3% da população agrestina não era alfabetizada; 
86,8% dos trabalhadores agrestinos tinha renda mensal de menos de 1 a 2 salários mínimos, sendo que, no 
tocante aos trabalhadores rurais, esse percentual sobe para 92,9%; e 58,3% dos trabalhadores exercia funções 
sem carteira assinada, se sujeitando a situações empregatícias desprovidas de direitos e/ou de garantias 
previstas na legislação trabalhista nacional.  
73 Esses dados demonstram que aproximadamente 71,57% da população do Agreste é constituída por pessoas 
pobres e, destes, aproximadamente 45,48% podem ser considerados indigentes. 
74 Afirmamos isso devido a Santos (2008d) nos ensinar que o circuito inferior da economia urbana é 
mantenedor de pobreza. 
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antagônicos no âmbito brasileiro. Isso é totalmente confirmada a partir das análises feitas 

acerca da modernização da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar. 

Contudo, essa consideração também nos leva a refletir sobre o seguinte 

questionamento: o que poderia ser feito para alterar a perversa situação vivenciada pela 

maioria dos trabalhadores da atividade mandioqueira no Agreste Potiguar? 

A resposta que damos, por hora, a essa questão, é calcada nos pensamentos 

filosóficos de Sartre (1978) e de Arendt (2008, 2006). Segundo esses pensadores, os 

homens estão condenados a serem livres e a se auto-determinarem, sem precisar viver 

como marionetes de certos interesses hegemônicos. Para viverem em plena liberdade, os 

homens precisam lutar, agir, construir suas próprias histórias de acordo com suas 

necessidades e com seus interesses coletivos. 

Portanto, os produtores de mandioca e os trabalhadores das casas e das indústrias de 

farinha do Agreste Potiguar precisam ter consciência de suas forças enquanto agentes 

sociais que podem e devem usar o território tendo como pilar fundamental o bem-estar 

social de todos. É só por meio da luta e da ação que esses agentes conseguirão construir 

melhores situações para todos, exigindo, para isso, que o poder público represente, de fato, 

as necessidades prementes de todos os agentes sociais, e que não se apresente, como ocorre 

atualmente, como o defensor dos interesses de uma minoria hegemônica, que negligencia 

veementemente o bem-estar social coletivo. Ao contrário, se os trabalhadores da atividade 

mandioqueira no Agreste Potiguar ficarem amorfos, isto é, inertes diante das precárias 

situações em que se encontram, infelizmente, essas situações tenderão a se agravar, à 

medida que o perverso processo de modernização econômica se intensificar. 

Seguindo essa perspectiva de pensamento, destacamos as pertinentes concepções de 

Santos (2007a) ao defender que a implementação de um modelo cívico no Brasil perpassa, 

entre outros elementos, por dois componentes básicos: cultura e território. No tocante à 

cultura, o citado autor frisa ser premente a definição, por todos os agentes da sociedade 

brasileira, da civilização que queremos, do modo de vida que desejamos para todos e da 

visão comum que temos de nossa sociedade e do mundo. A partir dessas definições, 

explicitaremos se ansiamos por uma sociedade calcada no individualismo ou no bem-estar 

social coletivo. 

Já em relação ao componente territorial, Santos (Ibid.) assevera que este se refere à 

adequada gestão do território, que proporcione sua instrumentação de forma a assegurar a 

todos os agentes sociais os bens e os serviços indispensáveis à existência digna de qualquer 
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homem, sem importar a classe social e o lugar onde esteja o indivíduo. Em outras palavras, 

afirmamos que o componente territorial transcorre pelo uso do território de maneira banal, 

ou seja, de um modo em que todos encontrem seu lugar, tendo a possibilidade de viverem 

em situações não precárias. Esse uso do território só será efetivo se o pilar fundamental a 

ser alcançado for o bem-estar social coletivo. 

A realização eficaz do modelo cívico trazido por Santos (2007a), tanto na escala 

nacional quanto na escala do Agreste Potiguar, depende, acima de tudo, das opções e das 

ações dos agentes sociais, no caso deste trabalho, dos agrestinos. Parafraseando Sartre 

(1978), pensamos que o homem é, na verdade, seu projeto de vida, sendo extremamente 

responsável por seus atos. A vida é feita de escolhas. Destarte, cabe aos agrestinos a 

escolha de permanecerem como estão, vivendo, em sua maioria, precariamente, ou de 

buscarem novos rumos, novos usos de seu território, prezando pela coletividade e não pela 

individualidade egoísta. Destarte, Santos (2008a, p. 330) frisa que “[...] se o homem é 

projeto, como diz Sartre, é o futuro que comanda as ações do presente75”. Portanto, se os 

agrestinos anseiam por um futuro melhor, para todos, é urgente colocarem em prática, no 

presente, ações calcadas neste projeto coletivo de vida. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                        
75 “Devemos [...] lembrar-nos de que se o real é o verdadeiro, o possível é sempre maior que o real, e o 
futuro, mais amplo do que o existente. O presente é o real, o atual que se esvai; e sobre ele, como sobre o 
passado, não temos qualquer força. O futuro é que constitui o domínio da vontade e é sobre ele que devemos 
centrar o nosso esforço, de modo a tornar possível e eficaz a nossa ação” (SANTOS, 2008c, p. 94). 
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Neste trabalho, analisamos a dinâmica da atividade mandioqueira e o uso pretérito e 

atual do território do Agreste Potiguar. A partir da realização de pesquisas bibliográfica, 

empírica e em dados secundários, desencadeamos o trabalho de acordo com os seguintes 

questionamentos: como vem ocorrendo o uso pretérito e atual do território do Agreste 

Potiguar, considerando-se a dinâmica da atividade mandioqueira? Que mudanças técnicas 

e nas relações de trabalho vêm sendo implementadas, desde a década de 1980, a partir do 

processo de modernização da atividade mandioqueira desencadeada no território em tela? 

Em que medida essa modernização vem contribuindo para o desenvolvimento territorial do 

Agreste? 

Até a década de 1980, a atividade mandioqueira, no Agreste Potiguar, não 

apresentava características “modernas”, sendo realizada de maneira “tradicional”. Dessa 

forma, a mandioca era cultivada sem a utilização de adubos e/ou de insumos químicos; no 

preparo da terra para o plantio, não havia a necessidade da utilização de tratores; o período 

de cultivo da mandioca era de 2 anos; a mandioca produzida era transformada em farinha 

por meio de um processo cultural denominado farinhada, no qual famílias amigas se 

reuniam para fabricarem tal gênero alimentício, que garantia sua subsistência no período 

de 2 anos, quando haveria uma nova colheita de mandioca. 

Esse processo de fabricação da farinha era feito em casas de farinha ou nas próprias 

residências dos agrestinos. A transformação da mandioca em farinha ocorria por meio de 

instrumentos técnicos movidos a força humana, bem como de relações de compadrio, isto 

é, de amizade e de parentesco entre determinadas famílias. A mandioca e a farinha, nesse 

contexto, eram consideradas gêneros para a subsistência dos agrestinos, e não mercadorias 

para atender a demandas comerciais. Por vezes, quando se produzia algum excedente, 

vendia-se ou trocava-se essa sobra por algum gênero que a família estivesse necessitando, 

como o feijão. 

Portanto, nesse contexto pretérito, a função primordial da atividade mandioqueira 

no uso do território do Agreste Potiguar era contribuir para a subsistência dos agrestinos. A 

farinha era considerada um alimento típico das refeições dos homens nordestinos, não 

podendo faltar, em hipótese alguma, na mesa de uma família nordestina nos momentos do 

café, do almoço e da janta. Não havia, primordialmente, objetivos capitalistas, isto é, 

comerciais, mas somente objetivos sociais, referentes à subsistência de trabalhadores. 

Entretanto, essa situação começa a ser alterada a partir da década de 1980, quando 

se inicia a instalação de instrumentos técnicos movidos a eletricidade (rodete e forno, 
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sobretudo) em casas de farinha do Agreste. Essa mudança técnica constitui-se na origem de 

um processo de modernização que permeia atualmente a atividade em questão. 

No momento atual, o cultivo da mandioca é feito por meio da utilização de adubos 

e/ou de insumos químicos e, em Lagoa de Pedras e Vera Cruz, com a utilização de 

máquinas; o preparo da terra para o plantio conta com a participação de tratores, para 

acelerar tal tarefa; o período de cultivo da mandioca pode ser realizado em menos de 1 ano; 

toda a mandioca produzida é vendida pelos produtores a donos de casas ou de indústrias de 

farinha do Agreste, bem como a intermediários que a distribuem em mercados locais ou 

externos (de Pernambuco, do Ceará e da Paraíba); a mandioca é hoje marcada por um 

preço, determinado pelos interesses das fecularias do Centro-Sul nacional e propagado 

pelos compradores desse produto, causando, muitas vezes, prejuízo aos produtores, por 

estar abaixo do mínino necessário para cobrir os gastos com o cultivo da planta. 

A transformação da mandioca em farinha é realizada, no período atual, em casas ou 

em indústrias de farinha. Naquelas, vêm sendo, cada vez mais, instalados instrumentos 

técnicos movidos a eletricidade, com o objetivo macro de transformá-las, num futuro 

próximo, em indústrias. Já nestas, todo o processo de fabricação da farinha e de outros 

derivados, como a farofa, é feito mecanicamente, com alguns homens apenas 

supervisionando as máquinas. 

A farinha produzida não é mais apenas a farinha branca de granulometria grossa, 

como era anteriormente. No momento atual, produzem-se farinhas finas, médias e grossas; 

farinhas brancas e amarelas, bem como farofas, numa indústria localizada em Vera Cruz, 

com os sabores “alho e cebola”, “calabresa” e “bacon”. Assim, agrega-se valor ao “produto 

farinha”, visando atender a demandas cada vez mais exigentes do mercado capitalista. 

Logicamente, a mandioca e a farinha não são mais consideradas meros gêneros de 

subsistência para os agrestinos. Essas são atualmente consideradas mercadorias, que devem 

ser produzidas de acordo com determinados padrões estabelecidos por agentes 

hegemônicos da atividade (donos das casas ou das indústrias de farinha, compradores de 

mandioca e de farinha), com vistas a prover as demandas do mercado. 

A farinha produzida no âmbito do território mandioqueiro do Agreste Potiguar é 

comercializada em todo o território norte-rio-grandense, bem como para intermediários 

que a distribuem nos territórios pernambucano, paraibano, cearense e baiano. Por isso, 

afirmamos que esse território mandioqueiro pode ser chamado de “território mandioqueiro 
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do Rio Grande do Norte”, e que ele é um dos principais territórios mandioqueiros do 

Nordeste brasileiro. 

No processo de modernização da atividade mandioqueira, as relações de trabalho 

entre produtores e compradores de mandioca, e entre donos e trabalhadores das casas ou 

das indústrias de farinha são regidas pela lógica capitalista, sendo marcadas pela intensa 

produtividade e exploração do trabalho. 

Assim sendo, os produtores de mandioca e os trabalhadores das casas ou das 

indústrias de farinha vêm sobrevivendo em precária situação de trabalho e de vida. No 

tocante aos produtores, afirmamos que eles encontram-se submetidos aos interesses de 

proprietários de maiores faixas de terra, que lhes arrendam terras para tentar aumentar sua 

produção, ansiando a obtenção de maior renda e maior possibilidade de conseguir sua 

subsistência; encontram-se também submetidos às exigências dos compradores de 

mandioca, que os levam a cultivar a mandioca com a utilização de adubos e/ou de insumos 

químicos, assim como com a utilização de tratores para o preparo da terra, o que representa 

para os produtores altos gastos com a produção da mandioca; além disso, na colheita dessa 

planta, os produtores não têm outra opção senão vendê-la para os compradores por 

baixíssimos preços estabelecidos por estes agentes, o que acaba gerando prejuízo aos 

produtores. 

Em relação aos trabalhadores das casas ou das indústrias de farinha, podemos dizer 

que eles vêm sendo submetidos a precárias situações de trabalho. Sobretudo nas casas de 

farinha, em que desempenham suas funções em ambientes de trabalho marcados pela falta 

de higiene e pela falta de segurança no manuseio dos instrumentos técnicos, deixando-lhes 

sujeitos a acidentes. Destarte, esses agentes recebem valores irrisórios pela produtividade 

de seu trabalho, o que os leva a enfrentar intensas e longas jornadas de trabalho, que 

comumentemente ultrapassam as oito horas diárias de labor. 

 Desse modo, constatamos que esses produtores e trabalhadores vêm sobrevivendo 

em situação veementemente precária, sem ter acesso a serviços de educação e saúde, ao 

lazer e aos direitos trabalhistas, bem como, muitas vezes, sem ter a possibilidade de 

realizar no mínimo três refeições diárias (no café, no almoço e no jantar). Foi comum 

também encontrarmos, durante a realização da pesquisa empírica, trabalhadores que não 

dispunham de moradia própria, vivendo, assim, com alguns de seus familiares, como a mãe 

e o pai, que eram aposentados e lhes ajudavam a sustentar suas famílias. 
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Com isso, concluímos o trabalho afirmando que a modernização da atividade 

mandioqueira não vem contribuindo para o desenvolvimento territorial do Agreste 

Potiguar. Essa modernização vem, na verdade, gerando e/ou reforçando graves problemas 

sociais, fazendo com que a maioria dos agentes dessa atividade (produtores de mandioca e 

trabalhadores de casas ou de indústrias de farinha) sejam submetidos a veementes situações 

de pobreza. Isso vem ocorrendo devido aos agentes hegemônicos da referida atividade 

usarem o território do Agreste Potiguar conforme meramente seus próprios interesses e 

suas próprias necessidades, alicerçados, por conseguinte, em objetivos individuais e não na 

coletividade. 

Vale frisar que os agentes hegemônicos da atividade mandioqueira atuam, muitas 

vezes, com o apoio do poder público municipal, que procura viabilizar, ao máximo, os 

anseios daqueles. Por vezes, esses agentes são os responsáveis pelas decisões do referido 

poder público. Logo, percebemos que o Estado, tanto na escala local como na nacional, 

encontra-se comprometido com os interesses de uma minoria dominante, negligenciando 

as necessidades da maioria. Torna-se, assim, cada vez menos social para corresponder aos 

ditames da regulação econômica do território (SANTOS, 2004). No entanto, temos a 

consciência de que o Estado continua a ser um instrumento importante, que pode 

representar os interesses e as necessidades de toda a sociedade (Ibid.). 

Destarte, diante da realidade da modernização da atividade mandioqueira no 

Agreste Potiguar, propomos que os agentes hegemonizados dessa atividade lutem, hajam, 

enfim, construam novas histórias com o pilar fundamental do bem-estar coletivo. No 

contrário, o perverso processo atual de modernização da atividade se intensificará e tornará 

a situação de trabalho e de vida desses agentes cada vez mais precária. Faz-se mister 

também que o poder público assuma sua função de representante de toda a sociedade, 

formulando e implementando políticas que atendam aos anseios de todos os cidadãos.  

Citando as palavras de Santos (2007a, p. 161), acreditamos que “ficar prisioneiro 

do presente ou do passado é a melhor maneira para não fazer aquele passo adiante, sem o 

qual nenhum povo se encontra com o futuro”. Nessa perspectiva, declaramos ser urgente 

os agrestinos construírem um futuro melhor para todos, calcado na coletividade e não no 

mercado. Meditando acerca das palavras presentes na epígrafe deste trabalho, 

evidenciamos que a situação atual é insuportável para a grande maioria, não devendo ser 

sustentada, mas sim transformada, rumo a um novo contexto que seja alicerçado no 
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cotidiano vivido por todos e na necessidade de continuar existindo e usando o território de 

maneira banal (SANTOS, 1985). 

Por fim, explicitamos que, a partir das análises feitas sobre a modernização da 

agricultura brasileira e sobre a modernização da atividade mandioqueira no Agreste 

Potiguar, a principal consideração final deste trabalho é que, no Brasil, modernização 

econômica e desenvolvimento territorial não podem ser tomados como sinônimos, 

apresentando-se como processos antagônicos. A modernização econômica pode ser tomada 

como sinônimo de progresso, de crescimento, que são processos que favorecem uns 

(minoria) em detrimento de outros (maioria).  
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APÊNDICE A – Roteiro para as conversas com pessoas que vivenciam há tempos a 
atividade mandioqueira no território do Agreste Potiguar, objetivando-se saber como se 
dava a atividade mandioqueira no Agreste Potiguar até a década de 1980, quando essa 
atividade começou a ser modernizada 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nº do interlocutor: ____________ 
 
Data: ____/____/______  Município: ________________________ 
 
 
1) A mandioca era plantada por grandes ou pequenos proprietários? Só 
plantava mandioca quem era proprietário de terra? 
 
 
2) A mandioca era cultivada juntamente com outras culturas ou criações? Se 
sim, quais? Se não, por quê? 
 
 
3) Quanto tempo durava o cultivo da mandioca? 
 
 
4) O que se fazia com a mandioca produzida? 
 
 
5) Como se dava a fabricação de farinha? 
 
 
6) Os donos das casas de farinha eram produtores de mandioca ou fazendeiros 
criadores de gado e/ou algodoeiros? 
 
 
7) As pessoas que trabalhavam nas casas de farinha recebiam salários? 
 
 
8) O que a mandioca representava para a vida dos agrestinos? 
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APÊNDICE B – Roteiro para as entrevistas com produtores de mandioca do Agreste 
Potiguar 
 
 
Nº do entrevistado: Município: 
Data: 
 
Idade: Sexo: 
Situação na terra: Quantos hectares: 
Proprietário Arrendatário Parceiro Morador Outra: 
 
Você planta, em média, quantos hectares de mandioca? 
Qual a duração do cultivo da mandioca? 
Você usa alguma máquina ou insumo químico no cultivo da mandioca? 
 
 
Quantas toneladas de mandioca você vem colhendo por hectare? 
 
O que faz com a mandioca produzida? 
 
 
Como determina o preço de venda da mandioca? 
 
 
Você trabalha em casas ou indústrias de farinha, ou tem algum familiar trabalhando? 
 
 
O que você produz, além da mandioca? 
 
 
Você recebe ou já recebeu alguma assistência técnica e/ou ajuda do Estado (Poder 
Municipal, Estadual ou Federal) para fortalecer sua produção? 
 
 
 
Quais as dificuldades que vem enfrentando para desencadear o cultivo da mandioca? 
 
 
 
Você vive bem? 
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APÊNDICE C – Roteiro para as entrevistas com donos de casas e de indústrias de farinha 
do Agreste Potiguar 
 
 
Nº do entrevistado: Município: 
Data: 
 
Idade: Sexo: 
É proprietário de terra(s)? Se é, de quantos hectares? 
Caso seja proprietário, cria e/ou cultiva o quê? 
 
 
 
 
Casa de farinha Indústria de farinha 
Quais instrumentos se fazem presentes em sua casa ou indústria de farinha? 
 
 
 
 
Quantas pessoas trabalham em sua casa ou indústria de farinha? 
 
 
 
 
 
Como você paga os trabalhadores da casa ou indústria de farinha (diária, semanal, 
quinzenal ou mensalmente; por produtividade)? Quanto recebem esses trabalhadores? 
 
 
 
 
 
De onde você compra a mandioca para ser transformada na casa ou indústria de farinha? 
 
 
 
 
Você faz alguma(s) exigência(s) quanto ao cultivo da mandioca que compra para ser 
transformada? 
 
 
 
 
 
Como é determinado o preço a ser pago pela mandioca? 
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O que você produz na casa ou indústria de farinha? 
 
 
 
 
Para onde você vende a farinha produzida? 
 
 
 
 
 
Como é determinado o preço do saco da farinha de mandioca? 
 
 
 
 
 
Quanto de farinha foi produzido em sua casa ou indústria de farinha no ano passado? Neste 
ano, a produção está aumentando ou diminuindo em relação ao ano passado? 
 
 
 
 
Você tem ou já teve ajuda do Estado (Poder Municipal, Estadual e/ou Federal) para o 
fortalecimento de sua casa ou indústria de farinha? 
 
 
 
 
 
 
Qual(is) dificuldade(s) você enfrenta para manter a casa ou indústria de farinha 
funcionando significativamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
A casa ou indústria de farinha funciona o ano inteiro? 
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APÊNDICE D – Roteiro para as conversas com trabalhadores de casas ou de indústrias de 
farinha do Agreste Potiguar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Nº do interlocutor: ____________ 
 
Data: ____/____/______  Município: ________________________ 
 
Idade: ____________________ Escolaridade: ______________________ 
 

Casa de farinha: ______  Indústria de farinha: ______ 
 
 
1) Você possui terra(s)? Se possui, quantos hectares, e o que produz? 
 
2) Há quanto tempo trabalha em casa ou indústria de farinha? 
 
3) Você tem outra fonte de renda, além do trabalho na casa ou indústria de 
farinha? 
 
4) Trabalha apenas nessa casa ou indústria de farinha? 
 
5) Quantos dias da semana você trabalha em casa ou indústria de farinha? 
 
6) Trabalha quantas horas por dia? 
 
7) Trabalha o ano inteiro na casa ou indústria de farinha? Tem vínculo 
empregatício (carteira assinada)? Recebe 13º salário? Tem direito a férias? 
 
8) Recebe salário fixo ou por produtividade? Recebe diária, semanal, quinzenal 
ou mensalmente? Ganha quanto? 
 
9) Você sempre trabalhou na mesma função na fabricação de farinha? 
 
10) Você vive bem? 
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ANEXO A – Embalagem de “farinha de mandioca branca e fina” produzida numa 
indústria de farinha do Agreste Potiguar 
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ANEXO B – Embalagem de “farinha de mandioca branca e média” produzida numa 
indústria de farinha do Agreste Potiguar 
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ANEXO C – Embalagem de “farinha de mandioca amarela e fina” produzida numa 
indústria de farinha do Agreste Potiguar 
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ANEXO D – Embalagem de “farofa sabor alho e cebola” produzida numa indústria de 
farinha do Agreste Potiguar 
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ANEXO E – Embalagem de “farofa sabor bacon” produzida numa indústria de farinha do 
Agreste Potiguar 
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ANEXO F – Embalagem de “farofa sabor calabresa” produzida numa indústria de farinha 
do Agreste Potiguar 
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ANEXO G – Cópia de e-mail enviado pelo SEBRAE a um dono de indústria de farinha do 
Agreste Potiguar, destacando os preços da mandioca e derivados no “painel do mercado” 
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Figura 01: Microrregião do Agreste Potiguar no âmbito do Rio Grande do Norte 
Fonte de dados: IBGE, 2007. 

Organização: Diego Salomão C. O. Salvador, 2010. 

MICRORREGIÃO DO AGRESTE POTIGUAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 02: Território mandioqueiro do Agreste Potiguar no âmbito do Rio Grande do Norte 
Fonte de dados: IBGE, 2009. 

Organização: Diego Salomão C. O. Salvador, 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03: Mapa mostrando o destaque da Mesorregião do Agreste Potiguar 

em relação a produção de mandioca (t) desencadeada no Rio Grande do Norte, em 2008 
Fonte: IBGE, 2009. 

Organização: Diego Salomão C. O. Salvador, 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 04: Mapa mostrando o destaque da Microrregião do Agreste Potiguar 
em relação a produção de mandioca desencadeada no Agreste Norte-rio-grandense, em 2008 

Fonte: IBGE, 2009. 
Organização: Diego Salomão C. O. Salvador, 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
Figura 05: Produção de mandioca nos municípios 

da microrregião do Agreste Potiguar, em 2008 
Fonte: IBGE, 2009. 

Organização: Diego Salomão C. O. Salvador, 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 23: Fluxos de mandioca no/do território mandioqueiro do Agreste Potiguar 
Fonte de dados: IBGE, 2009. 

Organização: Diego Salomão C. O. Salvador, 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 24: Distribuição da farinha produzida no território mandioqueiro do 
Agreste Potiguar para municípios do Rio Grande do Norte e para estados do Nordeste 

Fonte de dados: IBGE, 2009. 
Organização: Diego Salomão C. O. Salvador, 2010. 
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