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RESUMO: Com o advento do capitalismo ocorreram a introdução de novas relações econômicas tanto 
no campo quanto nas cidades, as quais se tornaram uma ameaça ao modo de vida camponês. Este sujeito, 
o camponês, se tornou preocupação não só dos grandes proprietários de terra e governos, como também 
de grandes estudiosos, como Lênin (1901), Kautsky (1968), Chayanov (1966) na Europa e outros tantos 
no Brasil, como Martins (1986), Abramovay (1990), Woortmman (1990) e Heredia (2013). Percebe-se 
nestes estudos que há uma inquietação: desvendar “o porquê” ou o motivo da  permanência da figura do 
camponês até os dias de hoje, sendo que para vários autores, este sujeito do campo estaria condenado ao 
desaparecimento. No entanto, o que se verifica, é que o camponês encontrou alternativas e desenvolveu 
estratégias que possibilitaram a sua permanência diante de tantas ameaças, uma delas é a migração. 
Este artigo tem como objetivo analisar a partir de um levantamento bibliográfico, a preocupação dos 
estudiosos em entender o lugar do camponês e o papel da migração enquanto estratégia adotada pelos 
camponeses na permanência do seu modo de vida no mundo capitalista e globalizado. 
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INTRODUÇÃO

Frequentemente, associa-se o movimento camponês em direção à cidade como um rompimento 
desta categoria com o seu modo de vida. No entanto, essa questão não pode ser tomada como verdade 
absoluta, pois dentro do intenso processo de migração campo/cidade, mas conhecido como êxodo 
rural, que marcou profundamente as regiões empobrecidas do Brasil na década de 60, hoje com menos 
frequência, a migração torna-se em muitos casos, uma estratégia do campesinato em fazer permanecer 
ou perpetuar o seu modo de vida.

O camponês com seu peculiar modo de vida, incluindo seu modo de produção, as relações de 
trabalho e a relação com terra, tem sido objeto de estudo há muitos anos, não só no Brasil como na 
Europa. Muitos estudiosos tentam analisar e explicar o motivo pelo qual, mesmo frente aos processos de 
industrialização e urbanização e, consequentemente a modernização agrícola, esta categoria conseguiu 
permanecer ao longo do tempo e no espaço.
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O sistema capitalista que tem como objetivo principal a produção de lucro por meio produção da 
mais-valia obtida a partir da exploração da força de trabalho sempre beneficiou o grande proprietário, o 
fazendeiro ou latifundiário em detrimento do pequeno produtor, do camponês e do minifúndio.

Acreditou-se durante anos que o capitalismo e tudo que ele impunha ao mundo levaria a figura 
do camponês à extinção. A falta de condições para concorrer com o latifúndio, a ausência de técnicas 
e máquinas modernas, a dificuldade de acesso ao crédito, tudo isso, seria motivos mais que suficientes 
para expulsar o camponês do campo e/ou transformar seu modo de vida.

O camponês, a sua terra, suas técnicas, suas relações de trabalho, tudo centrado na família, 
sempre foi visto como sinônimo de atraso em relação ao modo de vida urbano, e assim muitos estudiosos 
e governantes, defenderam que este sujeito devia ser transformado readequando seu modo de vida ao 
que é moderno, rompendo com a tradição camponesa vista como obstáculo ao desenvolvimento.

É neste contexto, que muitos estudiosos, no mundo inteiro, que se dispuseram à análises do 
modo de vida camponês, passaram a se perguntarem: Qual o lugar desse sujeito que vive de maneira tão 
peculiar nesse mundo capitalista? Eles irão desaparecer? O que eles tem feito para resistir e se manterem 
até os dias de hoje?. 

A questão agrária sempre foi motivo de grandes debates e conflitos no mundo. Desde o período 
em que ocorreu a primeira Revolução Industrial na Europa e desde o período colonial no Brasil, a 
estrutura agrária tanto lá quanto aqui, refletiu o seu caráter excludente, pois se pautava na concentração 
de terras, no latifúndio, na monocultura, na exploração da força de trabalho e exportação, dividindo a 
sociedade rural em duas categorias opostas, de um lado os grandes fazendeiros latifundiários e de outro, 
o camponês.

Muitos estudiosos que elegeram como objeto de estudo o camponês, apesar de cada um se dedicar 
exclusivamente a um assunto específico: Lênin (1901) e Kautsky (1968) debatem no fim do século XIX 
a relação entre terra e indústria após a Revolução Industrial; Chayanov (1966) realiza estudos em que 
analisa a estrutura de produção campesina, na Europa, e no Brasil temos Martins (1986) que aborda 
as lutas sociais no campo e o lugar do camponês na política brasileira; Abramovay (1990) que trata 
da capacidade empresarial da empresa familiar; Woortmann (1990) que se propõe a estudos sobre a 
existência de uma ética camponesa e por fim,  Heredia (2013) que através de uma etnografia destaca a 
organização interna de unidades de produção camponesa; todos estes autores apesar de debaterem pontos 
específicos sobre o campesinato, possuem um ponto forte em comum que permeia os seus estudos: 
desvendar as estratégias e mecanismos adotados pelos camponeses para garantir e fazer permanecer o 
seu modo de vida.

Já se salienta aqui, que muitas são as estratégias adotadas pelos camponeses para garantir a 
permanência do seu modo de vida mesmo submetido a situação de expropriação,  subordinação e 
exclusão pela qual estiveram submissos ao longo do tempo e do espaço, no entanto, elegemos uma 
dessas estratégias: a migração.

Este trabalho é dividido em duas partes principais: uma primeira em que é discutido a preocupação 
dos autores supracitados em responder a pergunta: O camponês e seu modo de vida está em vias de 
desaparecer?; na segunda parte, é analisada o papel que a migração desempenha na permanência ou na 
perpetuação do camponês ao longo do tempo e do espaço.

A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: O camponês vai desaparecer?

O CONTEXTO

Na Europa no final do século XVIII grandes mudanças estavam ocorrendo na sociedade. A ideia 
de desenvolvimento permeava todos os discursos. Tudo se pautava na busca pelo progresso, crescimento, 
de rompimento com o atrasado e, principalmente de modernidade os quais atingiram todos os setores da 
sociedade e as relações que envolvem o “viver” em sociedade, sejam as alterações no modo de produção 
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e nas relações de trabalho, que marcaram tanto o universo rural quanto urbano. Cada um desses setores 
- sociais, ambientais, culturais, e principalmente o setor econômico - foram envolvidos pela  ideologia 
desenvolvimentista que teve na Europa seu pioneirismo e mais tarde se espalhou pelos países latino-
americanos.

Essas transformações marcaram profundamente o modo de vida camponês, impondo situações 
novas pelas quais esse sujeito não estava acostumando: a expropriação do camponês da terra e as 
mudanças nas relações de trabalho alterava a organização de sua vida familiar, social, econômica, 
cultural, ambiental e principalmente sua relação com a terra.

As revoluções industriais, que na realidade foram uma revolução política, é o fruto de três 
revoluções: a agrária, a comercial e a intelectual. No setor agrário houve uma quebra do sistema agrário-
feudal que marcava  a separação entre o trabalho e  a terra por meio da implantação da propriedade 
privada, reconfigurando as relações de trabalho e de propriedade da terra, criando assim as diretrizes 
do novo sistema econômico baseado na produção da mais-valia proveniente da acumulação de capital 
resultante do trabalho. 

Esse modelo econômico, também conhecido como modelo inglês, por ter sido a Inglaterra o 
primeiro país a efetivá-lo é baseado na grande exploração, denominação utilizada por Kautsky (1988), 
a qual provocou o êxodo de grande parte da população camponesa em direção à cidade, promovendo 
assim uma ruptura entre o homem e a terra. Esses camponeses vão em direção às cidades com a única 
mercadoria que lhes é possível comercializar: a força de trabalho. É o início da proletarização como 
meio de sobrevivência após a expropriação da qual foram vítimas. Esse camponês passa então a vender 
sua força de trabalho em troca de um salário que se traduz na reprodução da força de trabalho a partir de 
suas necessidades.

Para Marx (1905) apud Kautsky (1968) o trabalho é uma mercadoria poderosa que envolve 
criatividade, a qual não pode ser paga com o salário. A mais-valia então seria o sobretrabalho que acarreta 
um valor a mais que vai para o bolso do proprietário industrial. Marx considera a mais-valia como uma 
exploração e expropriação do trabalho e do dinheiro. A mais-valia é o lucro que é a base do sistema 
capitalista.

É neste contexto de perda da terra, subordinação da força de trabalho e migração, que o 
campesinato vai assumir um novo papel dentro desse modelo capitalista de exploração, porém não foram 
todos os camponeses que se tornaram força de trabalho para alimentar o sistema capitalista, muitos deles 
resistiram e absorveram certas mudanças se reorganizando no tempo e no espaço.

O modo de vida camponês possui características peculiares que vão na contramão das imposições 
do capitalismo. O camponês vive e se relaciona a partir de um modelo próprio em que a base de 
sustentação desse modo de vida está assentado no tripé, família, na terra e no trabalho, onde esses três 
elementos são vivenciados e tomados como um patrimônio, dotados de um imenso valor ético e que tem 
na reciprocidade um dos pilares do seu modo de vida. 

Esse modo de vida do camponês se vê ameaçado frente as novas relações econômicas, sociais, 
culturais e ambientais impostas pela modernidade, que é imposta de fora para dentro e alterando as 
relações de trabalho e de produção do camponês.

A terra passa a ser tratada como mercadoria e a agricultura passa a ser vista como um forma de 
liberar mão de obra para a indústria além de ter que produzir alimentos a baixo custo, em escala e com 
regularidade, e mais, a classe de agricultores precisa ser tornar uma classe consumidora de produtos 
industrializados.

Assim, há no Brasil nas décadas de 1950 a 1970, a introdução de uma modernização do campo 
a partir da chamada Revolução Verde que introduziu pacotes de base técnica como adubos, insumos, 
máquinas,  e crédito, promovendo uma industrialização na agricultura com o objetivo de elevar a 
produtividade voltada para o abastecimento do mercado externo.

A modernização agrícola beneficiou os grandes produtores deixando à margem desse processo os 
pequenos produtores, pois estes não tinham condições de garantir o pagamento do crédito. Ainda existia 
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o problema de que muitos camponeses agricultores não tinham posse da terra, a maioria vivia em terras 
arrendadas. 

Percebe-se assim, que essa modernização privilegiou a concentração de terra excluindo o 
camponês desse processo e expulsando-o e expropriando-o da terra e do seu modo de vida, o qual se viu 
obrigado abandonar suas terras e se sujeitarem à condição de assalariado principalmente nas indústrias 
monocultoras.

Apesar de tantas mudanças que induzia o camponês a abandonar sua terra e migrar para as 
cidades, nem todos o fizeram de forma definitiva. O camponês construiu  estratégias que garantiram à 
sua família a permanência na terra e muitas vezes utilizaram a migração como alternativa de perpetuação 
do seu modo de vida.

AS CONTRIBUIÇÕES DOS CLÁSSICOS EUROPEUS

Lênin, Kautsky e Chayanov são autores contemporâneos que se interessavam em analisar as 
características do modo de produção camponês da Rússia frente às diretrizes capitalistas que transformava 
o mundo principalmente no que tange às relações econômicas.

Lênin ( 1899) em sua obra “O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia” analisa a formação do 
mercado para o capitalismo, demonstrando ser a desintegração do campesinato um processo determinado 
pelas relações de produção em direção ao capitalismo. O autor analisa as consequências da inserção 
desse processo na agricultura e argumenta que o capitalismo levaria o camponês ao desaparecimento, 
pois este estava fadado ou a se tornar um proletário ou um empresário rural. Assim como Kautsky, 
previa o desaparecimento da pequena propriedade, a qual seria ampliada por meio da compra de parcelas 
daqueles que migrariam para trabalhar como assalariado, transformando assim tanto seu modo de 
produção e sua relação com o capital para manter o novo padrão de produção. Lênin também trata da 
subordinação do camponês ao mercado por se tornar um consumidor de produtos industrializados que 
atenda tanto as suas necessidades de subsistência quanto de produção. O autor denomina esse processo 
de transformação pelo qual o camponês russo, sujeito de seu estudo, estava fadado a passar como  um 
processo de “desintegração do campesinato” apontando  a compra de terras, o arrendamento, o uso de 
implementos agrícolas, entre outros fatores que tem como fundamento as imposições capitalistas no 
campo, como responsáveis pela metamorfose dos agricultores. É neste contexto que o autor defende que 
o avanço do modo de produção capitalista levaria  o campesinato ao desaparecimento inevitavelmente, 
abandonando suas propriedades rurais para trabalhar na grande propriedade ou nas fábricas dos centros 
urbanos.

Kautsky, no seu livro “A questão agrária” objetiva a análise minuciosa da situação da agricultura 
em alguns países europeus, sobretudo na Inglaterra, Alemanha e França, a partir da emergência e 
implantação de um novo sistema econômico totalmente contrário aos fundamentos do feudalismo: 
o sistema capitalista. Mais precisamente, o autor discute à luz da teoria Marxista e da ideologia da 
Social Democracia o futuro do sistema agrário dentro de um regime econômico que beneficia a grande 
exploração, seja ela agrícola e mais precisamente a industrial.

Ao longo do texto, este autor faz uso de inúmeros conceitos de economia para definir e explicar 
os fundamentos do sistema capitalista, como, a propriedade privada, a mais-valia, o crédito e os 
empréstimos, a proletarização, o valor de uso, o valor de troca, a lei da oferta e da procura, o lucro, entre 
outras, objetivando analisar a influência dos fundamentos capitalistas sobre a agricultura, sobretudo na 
pequena exploração e na vida do camponês.

Para atingir tal objetivo, o autor argumenta que apesar de todas os obstáculos impostos pelo 
sistema capitalista ao sistema agrário, sobre as mudanças de vida do camponês e sua relação com a terra, 
sobre as dificuldades de conseguir espaço no mundo industrializado e urbanizado, que diante de tantos 
reveses, o capitalismo não foi capaz de levar a agricultura e a pequena exploração ao desaparecimento, 
mas ao contrário, o que se verificou foi a realização de uma aliança entre a indústria e a agricultura. 
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Com base nos argumentos teorizados por Marx em suas obras, notadamente no livro O Capital, 
Kautsky diz que será a partir das imposições capitalistas no campo, por meio da expropriação dos 
camponeses, da falta de mão de obra para as lavouras, da centralização e também do parcelamento das 
terras, das dívidas e das hipotecas, de todas essas mudanças impostas pelo capitalismo à agricultura é 
que será possível à constituição de uma grande empresa social. Ele defende que os moldes apresentados 
pelo capitalismo na atualidade, leva à crer que a grande exploração capitalista industrial caminha para a 
construção do sistema socialista, e que este é o único e verdadeiro caminho para a geração de camponeses 
livres e dispostos a permanecer e trabalhar em suas terras.

Outro clássico rural importante neste debate é Chayanov que em sua analise do mundo rural,  
publicou em 1925 o livro intitulado de  “A Organização da Unidade Econômica Camponesa”. Neste 
trabalho o autor caracteriza a relação entre trabalho e consumo a partir do núcleo familiar, a qual é 
denominada por ele como unidade econômica campesina, a qual dará origem a teoria da organização 
da unidade econômica camponesa, construída a partir de estudos desenvolvidos no início do século 
XX sobre as economias de produção familiares russas.  Para Chayanov, a forma como as famílias se 
organizam economicamente, viola as regras do capitalismo, pois a família trabalha para atender suas as 
necessidades básicas e só  em segundo plano,  ela trabalha com o objetivo de acumular capital, isto é, a 
unidade econômica camponesa é considerada pelo autor como não-capitalista. 

Chayanov defende que a produção e o consumo da  unidade familiar obedece aos seguintes 
critérios: número de trabalhadores da família, números de consumidores e  necessidade de consumo, 
que justificariam  ou não o aumento da produção. Destaca a importância da força de trabalho da família, 
revelando uma relação íntima e direta entre produção e consumo. Chayanov aponta que uma das 
alternativas para a unidade econômica campesina é a formação de cooperativas como mecanismo de 
inserção no modo de produção capitalista. O autor também destaca que muitos camponeses para garantir 
a subsistência da família tem que trabalhar fora em algum momento de sua vida a fim de garantir a 
sua permanência na terra. Esse “trabalhar fora” pode ser interpretado aqui como a existência de uma 
migração que mesmo temporária é fundamental para manter o vínculo do camponês com a terra.

AS CONTRIBUIÇÕES BRASILEIRAS

Assim como na Europa, o Brasil também possui importantes estudos que envolvem a temática 
do campesinato. Aqui fazer-se-á referências aos trabalhos de Abramovay e Heredia como literaturas de 
base no estudo do camponês enquanto sujeito de estudo.

Abramovay ao escrever o livro “De Camponês a agricultores -  paradigmas do capitalismo agrário 
em questão” tem como objetivo analisar a natureza empresarial, a capacidade de inovação técnica e 
de resposta aos apelos do mercado do que ele chama de empresa familiar nos países centrais ou de 
economia avançada.

O autor utiliza de vários argumentos em seu estudo e logo já na introdução aponta a incapacidade 
teórica ou da construção de um paradigma que dê conta de explicar as particularidades sociais da 
agricultura no capitalismo avançado. Para isto, afirma que não existe uma teoria marxista da questão 
agrária e também critica os trabalhos de Lênin e Kautsky, que defendem a proletarização da agricultura 
e faz suposições do desaparecimento do pequeno produtor, respectivamente.

Um outro argumento apresentado pelo autor está na tentativa de entender o ambiente em que a 
lógica camponesa opera, e aí ele diz que não se pode compreender o campesinato com base na ideia de 
comportamento econômico, já que a antropologia clássica no estudo do termo “sociedades camponesas” 
revelou que o camponês possui um racionalidade econômica incompleta, pressupondo um conjunto de 
vínculos sociais dados pela tradição, pela comunidade, pelas relações personalizadas de dependência 
e igualdade, e a integração incompleta e parcial no mercado, concluindo portanto, que é possível e 
necessário uma definição conceitual rigorosa de camponês. 

Para mais adiante, Abramovay vai citar a importância da interferência do Estado na perpetuação 
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da agricultura camponesa por meio da regulação do preço dos produtos agrícolas e do acesso às políticas 
agrícolas que permitem o acesso do pequeno produtor ao crédito rural. Ainda aqui realiza um pré análise 
da situação da agricultura familiar no Brasil, criticando a ideia de que a agricultura no Brasil já atingiu 
sua maturidade e por isso já teve seus dilemas e obstáculos resolvidos.

Após a leitura desse texto fica claro que abordar um tema tão complexo como a agricultura e 
tentar localizá-la no tempo e no espaço por meio de paradigmas estabelecidos é um erro, pois cada lugar, 
cada país, cada região cria um tipo de relação baseada em princípios para além do econômico mesmo 
em uma sociedade capitalista. 

Abramovay tenta propor uma nova discussão acerca da agricultura camponesa que seja mais fiel 
a um contexto, à uma conjuntura, e perceba que várias são as influências que podem mudar o fundamento 
das relações agrícolas que se estabelecem. Assim o autor dá pistas de que os camponeses utilizam de 
formas diversas para se adaptar às mudanças impostas pelo capitalismo.

Heredia no livro intitulado “A morada da vida” objetivou analisar a organização interna de 
unidades de produção camponesa, por meio de uma etnografia realizada com o campesinato que vive na 
margem das plantações de cana de açúcar na Zona da Mata de Pernambuco.

A autora ao longo dos seis capítulos do livro descreve com bastante clareza e simplicidade todos 
os elementos que caracterizam as relações familiares e sociais dos camponeses, a influência dos ciclos 
produtivos na organização do trabalho familiar e a relação e importância do acesso à terra para esses 
sujeitos.

Heredia, destaca no primeiro capítulo a existência de um campesinato que se forma nas áreas 
marginais das plantations de cana de açúcar, ou seja, nas áreas impróprias ao cultivo da cana e é formado 
por dois tipos de sujeitos, o foreiro e pequeno proprietário, os quais são subordinados à plantation por 
ser responsável de abastecer as grandes propriedades monocultoras, tanto no que se referia ao consumo 
interno quanto no fornecimento de mão de obra. As terras ocupadas pelos camponeses são provenientes 
do parcelamento de grandes propriedades, sendo que o acesso à terra ocorria primeiro pelo aforamento 
e mais tarde pelo arrendamento, este último constituiu em ameaça à reprodução do modo de vida 
camponês.

Heredia analisa, a partir do ela chama de oposição casa-roçado, todas as relações seja familiares, 
seja de trabalho, seja de herança, seja de cultivo, seja com a terra, entre outros que ocorrem na unidade 
de produção camponesa, o chamado roçado. É neste espaço, o roçado, que todas as relações que 
caracterizam o modo de vida do camponês vão se materializando. A relação de trabalho do camponês 
é caracterizada pelo trabalho familiar que se dá no roçado e sua produção é voltada para a subsistência 
do grupo doméstico, seja consumindo de maneira direta os produtos cultivados, seja pela venda dos 
mesmos para suprir as necessidades da família quanto aquilo que não é produzido no roçado.

Os sítios como são denominados a terra dos camponeses, possuem características bastante 
semelhantes na região estudada pela autora, inclusive as casas são construídas obedecendo um mesmo 
modelo. Os sítios são divididos entre a área da casa e a área do roçado. Existe uma divisão do trabalho 
dentro do sítio de acordo com sexo e idade: as mulheres são responsáveis pela casa e os homens pelo 
roçado. E esse trabalho é definido pelo ciclo agrícola entre verão e inverno. O verão é tempo de colheita, 
enquanto o inverno é tempo de plantio, o que define mais trabalho ou menos trabalho no roçado.

Heredia descreve a importância dos ciclos agrícolas da mandioca, do milho, do feijão e do cará 
no abastecimento dos meios necessários para o consumo familiar que se efetivam no roçado, sendo este 
o lugar onde se materializa a unidade de produção se antagonizando com a casa que se materializa como 
unidade de consumo.

Nesses sítios também se desenvolve a atividade de criação de alguns animais como galinhas, 
porcos, cabras e gado. Porém essas atividades são consideradas como atividades secundárias ou 
complementares, pois é o roçado o grande responsável por garantir a subsistência da família. 

O roçado é tido como um espaço masculino e é de domínio do pai de família, isto é, o pai 
como provedor do abastecimento da família e também de sua reprodução, por isso cria uma relação de 
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dominação sobre o grupo doméstico, supervalorizando sua figura no contexto familiar.
Heredia destaca ainda a dificuldade de acesso à terra pelos pequenos produtores, porém destaca 

também que estes vem criando estratégias, seja aliando-se aos sindicatos, seja construindo cooperativas, 
para garantir a sua permanência frente às imposições do sistema capitalista que privilegia os grandes 
proprietários.

O livro de Heredia se faz importante na medida em que analisa as estratégias criadas pelos 
pequenos produtores para se fazer permanecer até os dias de hoje e portanto não é uma categoria em 
vistas de desaparecimento, o que faz com que exista um preocupação por parte dos governantes com esta 
categoria, a qual atualmente é denominada de agricultor familiar, com na criação de políticas públicas 
voltadas à promoção de um desenvolvimento que inclua esses sujeitos ao invés de excluí-los.

O MODO DE VIDA CAMPONÊS E A MIGRAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE 
PERMANÊNCIA

Migrar significa movimentar-se no espaço, é o sair (emigrar) é o chegar (imigrar) em algum 
lugar. Migra-se por diversos motivos: para trabalhar, para estudar, para viver melhor, mas migra-se 
também para que outros possam ficar; ficar na terra. Esse é o motivo pelo qual a migração tem feito para 
parte da vida do camponês.

Nesta segunda parte baseando-se em duas obras de Woortmann pretende-se caracterizar o modo 
de vida camponês, os tipos e o seu papel da migração na perpetuação desse modo de vida.

Woortmann, no artigo intitulado “Com parente não se neguceia” discute o campesinato como 
uma ordem moral que permeia as relações dos homens entre si e com a terra, por meio da criação de uma 
modelo, o qual é denominado pelo autor como campesinidade. 

Para o autor, a terra, o trabalho, a família são os elementos constitutivos do modo de ser do 
camponês, são categorias centrais e interdependentes, isto é, são as relações que estabelecem entre esses 
três elementos é que vão caracterizar, ou construir uma ética camponesa, ou campesinidade.

A terra é como uma expressão de moralidade, é um patrimônio da família; a família é uma 
produção cultural, enquanto que o trabalho é tido como valor ético, não como modo de produção, e são 
estas características do modo de vida camponês, que vai além dos aspectos puramente econômicos e que 
assumem um valor moral, articulando-se em distintos graus a tradição e o  moderno, o velho e o novo, é 
que o autor define a campesinidade.

Então a campesinidade seria a vinculação da terra, família e trabalho, com princípios e valores 
como a honra, a liberdade, a reciprocidade e a hierarquia, os quais orientam as questões do cotidiano 
familiar e de sua relação com as outras famílias, ou seja, a sociedade camponesa que ocupa o lugar que 
é palco dessas relações, o sítio. Esta ética camponesa regula as relações de troca, as relações de trabalho, 
as relações matrimoniais e as relações de sucessão e herança.

Este trabalho de Woortmann, permite ao leitor desvincular a ideia de camponês ao conceito 
puramente econômico do termo. Percebe-se a existência de toda um organização social, com regras 
e princípios bastante definidos. O autor ao criar um modelo de análise teórica, o qual ele denominou 
de campesinidade, permite entender como o camponês conseguiu permanecer diante de um modelo 
global que rege o mundo atual baseado na modernidade. Pois a campesinidade se refere justamente a 
esta capacidade do camponês de se articular frente às transformações históricas, interagindo e criando 
estratégias para lidar com a ambiguidade entre o novo e o velho, mas mantendo seu caráter intrínseco 
que é a vida em família em seu território.

Em outro estudo de Woortmann denominado “Migração, família e Campesinato”  discute o 
papel da migração na organização social das famílias camponesas, por meio da análise de três tipos de 
migração bastante comuns entre sitiantes no estado de Sergipe: a migração pré-matrimonial, a migração 
cíclica e a emigração definitiva.

É com base neste texto que se pretende analisar o papel da migração como estratégia na 
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perpetuação do modo de vida camponês.
O autor coloca os seguintes argumentos: migrar é condição para permanência camponesa; a 

migração é um fenômeno comum na região; e dominação da família nuclear no sítio.
A migração pré-matrinonial é uma forma de evitar o fracionamento do sítio; entre os sitiantes 

fracos tem a função de acumular recursos que possibilitarão a constituição de uma nova família 
(casamento); a migração tem um sentido simbólico-ritual; ocorre também entre os sitiantes fortes pois 
representa um processo de reintegração à sociedade com o status transformado (rapaz para homem); o 
lugar preferencial para migrar é “São Paulo” como assalariado; a migração marca a superioridade dos 
que são homens sobre os que ainda são rapazes; a criação de gado ou a miunça dá condições aos sitiante 
fracos de migrarem financiando a viagem; a migração e voltada para um projeto coletivo da família e 
para reprodução de seu patrimônio; existe um escalonamento na migração dos filhos afim de garantir a 
permanência de alguns para ajudar no cuidado do sítio; permite a formação de um rede social  ou um 
capital social que dará condições para que ocorra a migração cíclica

A Migração cíclica é representada pela migração do pai e é uma continuação da migração pré-
matrimonial, se caracteriza pelas: a migração assegura a permanência da família e da posição do pai 
de família na hierarquia; a migração cíclica é sazonal e é dada pela disponibilidade de produtos e pela 
quantidade de trabalho no roçado; a migração se contrapõe com períodos de fartura e precisão; a migração 
cíclica tem significados diferentes para os sitiantes fortes e fracos, para os primeiros significa aumentar 
suas possibilidades, enquanto que para o segundo significa garantir a sobrevivência da família.

Este último trabalho de Woortmann revela o papel que a migração desempenha na permanência 
do modo de vida camponês. O que vai desmitificar interpretações errôneas de afirmar que ao migrar o 
camponês está se desvinculando da terra e relegando seu modo de vida. Esta migração pode tanto durar 
pouco tempo, como as migrações sazonais para trabalhar na colheita de café ou da cana, quanto pode 
durar algumas décadas.

Recentemente tem surgido estudos que envolvem esse voltar as origens de camponeses que 
migraram à muito tempo e hoje procuram voltar para o campo em busca de uma vida melhor longe dos 
grandes centros urbanos. É a chamada migração de retorno.

Woortmann trata da migração como algo inerente ao campesinato, ou seja, independente de 
qualquer coisa, ele afirma que o camponês irá migrar.

Percebe-se que o que realmente provoca a migração entre camponeses é a partilha da terra, 
mas que também pode estar vinculada a formação de patrimônio, isto é, a migração possui motivações 
diferenciadas, mas que no fundo objetivam a permanência da família na terra.

CONCLUSÃO

Apesar de ter-se enfatizado a migração como uma das estratégias criadas e utilizadas pelo 
camponês objetivando a permanência do seu modo de vida, é possível perceber que este sujeito que 
despertou tanto interesse em estudos sobre o seu lugar em um mundo que contradiz com seu modo de se 
relacionar com a terra e de organizar o seu trabalho e mais precisamente em se perguntar como e porquê 
ele permanece.

Para alguns autores, o camponês capturou para si as características do capitalismo, para outros 
ele reorganizou seu modo de produção e mesclou suas relações de trabalho combinando trabalho familiar 
e trabalho assalariado,  e para outros, ele migrou.

A migração como vimos tem objetivos bem definidos na família camponesa. A migração evita a 
fragmentação da terra, a migração é um forma de conseguir patrimônio, outras vezes a migração era uma 
nova forma de se reorganizar no espaço, a fim de que a família não perdesse o vínculo com a terra, pois 
a terra para o camponês é um patrimônio.

A migração como alternativa de manutenção do vínculo com terra e em consequência disso de 
permanência do modo de vida camponês varia no tempo e no espaço, assumindo formas diversas da 
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mesma, assim como durar tempo diverso também, revelando-se como parte de um projeto coletivo e 
familiar.
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