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RURAL ALAGOANO: a [in] visibilidade do fenômeno desemprego como expressão da 

“questão social” 1 

 

Jaqueline Da Silva Lima2 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho faz uma discussão acerca da invisibilidade 
do desemprego no espaço sócio ocupacional rural de Alagoas, 
onde a cultura “passiva e ordeira” se faz presente, 
naturalizando as expressões da “questão social”, nesse caso o 
desemprego. Assim, com base no método histórico-crítico 
dialético e a partir das reflexões bibliográficas e observações 
empíricas, percebe-se a importância de discutir a [in] 
visibilidade do fenômeno “desemprego”, reconhecendo os 
sujeitos ali existentes, para quiçá uma conclusão de que estes 
sujeitos desempregados residentes no rural necessitam de 
uma intervenção diferenciada dos setores públicos, para assim 
minimizar as migrações para outras regiões do país. 
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ABSTRACT 
 
The present work is a discussion about the invisibility of 
unemployment within rural occupational partner of Alagoas, 
where culture "passive and orderly" is present, naturalizing 
expressions of "social question" in this case unemployment. 
Thus, based on the historical-critical method dialectical and 
from bibliographic and empirical observations reflections, 
realize the importance of discussing [in] phenomenon of 
visibility "unemployment", recognizing therein subject to 
perhaps a conclusion that these residents unemployed 
individuals in rural require a differentiated by the public sector, 
so as to minimize migration to other regions of the country. 
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1 - PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

O foco de estudo deste artigo é o desemprego, visando os residentes do rural 

alagoano, aqueles que vivem nas mesorregiões do semiárido, zona da mata e litoral de 

Alagoas, através de sua identificação como sujeitos de direitos, identificando as suas 

demandas na relação contraditória capital-trabalho e as possíveis ações que o Serviço 

Social exerce neste espaço ocupacional. 

A partir dos determinantes históricos do rural alagoano e das relações que 

perpassa também esse processo histórico-cultural, se indaga como o processo de 

acumulação capitalista vai gerar as relações de trabalho/desemprego no espaço rural 

alagoano. Indaga-se também o porquê da invisibilidade, dentro do serviço social, do rural e 

de suas demandas sociais particulares, a exemplo do desemprego. Essa invisibilidade pode 

ser explicada através do desconhecimento das atribuições do profissional do serviço social 

por essa população?  

Assim sendo, o rural, em pleno século XXI, ainda sofre a marginalização 

decorrente do processo histórico-cultural, sendo visto como arcaico e atrasado; sendo assim 

as demandas sociais do rural são resolvidas através das demandas institucionalizadas do 

espaço sócio ocupacional urbano. Ou seja, existe um desconhecimento do profissional do 

serviço social no ambiente rural, devido este profissional estar locado no ambiente urbano e 

não no espaço rural diretamente, vivenciando a cotidianidade desta população e suas reais 

necessidades sociais. Dessa forma, a migração é uma das opções que esta população 

possui para sair desta “condição” imposta pelas relações de produção e reprodução do 

capital ao trabalhador do espaço rural, este que por sua vez não reconhece sua condição de 

agricultor desempregado. 

 

 

2 - DESEMPREGO NO RURAL ALAGOANO E SUA [IN] VISIBILIDADE PARA OS 

SUJEITOS ALI EXISTENTES 

 

 

Para a compreensão do objeto desemprego no rural alagoano não há um 

conceito direto e acabado, pois remete a um contexto histórico cultural e seus 

determinantes. Assim, a partir do método histórico e dialético, Lusa (2013), analisa o rural 

alagoano como a diversidade de organização econômica, política, social e cultural que 
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constitui o rural alagoano. Como efeito, evidencia-se a produção de vasto tecido de 

desigualdades sociais, pobreza, miséria e consequentemente o desemprego. Este se 

configura como produtor de demandas para os serviços de atendimento, às políticas 

públicas, os quais mediam a efetividade dos direitos sociais, especialmente. Logo, os 

diversos rurais alagoanos se diferenciam e ao mesmo tempo se configuram no mesmo 

patamar da desigualdade e submissão à classe dominante. 

O rural possui uma estrutura social extremamente desigual e fundamentada na 

violência e na exploração da força de trabalho, a qual estabelece como relação social a 

produção e reprodução da dominação coronelista, observada nas fazendas e latifúndios. 

Uma realidade observada desde o início da ocupação territorial alagoana, que ainda 

perpetua em suas terras. Como afirma Lusa: “a formação social alagoana, como também a 

brasileira, foi escrita em função dos interesses da classe dominante” (LUSA, 2012, passim.), 

ou seja, é a classe dominante do latifúndio e da pecuária que dita o cotidiano das 

trabalhadoras e trabalhadores alagoanos. Dessa forma, as características do rural 

contemporâneo em Alagoas são: 

[...] a grande propriedade; a monocultura; da violência nas relações sociais e 
políticas, as desigualdades de classe, os conflitos e lutas de classe e a 
marginalidade conferida à agricultura de subsistência. (LUSA, 2012, p. 111). 

Nas três mesorregiões alagoanas (zona da mata, litoral e semiárido) o que vem 

diferir é o modelo de produção, que no litoral e zona da mata predomina a monocultura da 

cana-de-açúcar e no semiárido é uma maior diversificação da produção agrícola, da criação 

de gado e a produção familiar, que por sua vez constitui um retrato da realidade “agrestina” 3 

e sertaneja que se diversifica da litorânea e zona da mata, pelo fato da menor existência do 

latifúndio naquela região, pois no semiárido a população possui algum “pedacinho de terra” 

onde plantam para seu próprio consumo, mesmo não cobrindo totalmente suas despesas, 

mas pelo menos existe uma “relativa” autonomia em relação à população submissa ao 

reinado latifundiário, no entanto esse fator não é determinante para a não existência do 

desemprego, pois sempre no decorrer do ano vários habitantes deste espaço rural migram 

para outras regiões do país, a exemplo do centro-oeste, em busca de melhores condições 

de vida, de um emprego formal, como os mesmos relatam: “de um registro na carteira” (fala 

de um migrante, residente no agreste de Alagoas, que há quatro anos vive em Mato 

Grosso). Logo, os diversos rurais alagoanos se diferenciam e ao mesmo tempo se 

configuram no mesmo patamar de desigualdade social e submissão à classe dominante. 

                                                           
3Denominação da mesorregião do agreste alagoano. 
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No território alagoano os sujeitos da zona da mata e litoral possuem 

características parecidas, pois estão dentro do mesmo contexto social da monocultura da 

cana-de-açúcar, vivendo para a reprodução do trabalho. Já no semiárido, o qual se 

subdividiu entre o agreste e sertão, possuem algumas características diferentes, porém 

dentro do contexto do mandonismo e submissão vivem a opressão e naturalização da 

negação dos direitos trabalhistas, de postos de trabalho, acarretando assim o fenômeno do 

desemprego neste espaço sociocupacional. No rural do agreste predomina a produção 

agrícola, possuindo destaque para o cultivo da mandioca e posteriormente a produção de 

farinha, como também o cultivo de frutas e verduras, a criação de animais de pequeno porte 

(CENSO AGROPECUÁRIO-2006, 2006). Embora o rural “agrestino” possua uma 

diversificação na produção, a relação de dominação e submissão ao capital é permanente, 

trazendo com ela todas as mazelas oriundas da relação capital-trabalho, como por exemplo, 

o desemprego, este marginalizado pela população, a qual não admite este fenômeno como 

existente neste espaço, pois veem o desempregado como algo “preguiçoso”, e não como 

algo decorrente do sistema capitalista, pois, a questão do trabalho nas proformas das 

políticas sociais, e ainda em alguns setores atualmente, era visto como um problema do 

indivíduo, e não oriunda do sistema. No sertão alagoano, a carga de submissão e opressão 

ao capitalismo ainda é maior, pois os sujeitos que residem neste espaço lutam contra a 

estiagem e contra as poucas oportunidades de emprego. 

Assim, dissertar sobre o serviço social no rural e da ênfase ao fenômeno do 

desemprego, é voltar o olhar para a configuração da desigualdade social e submissão à 

classe dominante do coronelismo e do latifundiário, é a busca da efetivação de um direito, 

dos sujeitos ali residentes, o qual esta sendo violado. O serviço social no campo é 

primordial, pois é a materialização da busca por efetivação dos direitos do cidadão, através 

de ações sócio assistenciais, onde serviços, programas, projetos e benefícios terão como 

foco prioritário a atenção às famílias, visando uma permanência dos sujeitos neste espaço, 

como também através de políticas públicas voltadas para modificar essa condição a qual 

estão submetidos. Assim, o serviço social no campo atende a comunidade como um todo. 

Contudo, “a maioria dos atendimentos são de mulheres de 18 a 60 anos, cerca de 80% do 

total” (LUSA, 2012: 296), confirmando assim, que nos laços familiares tradicionais é a 

mulher quem vai à procura de resolver questões pertinentes ao atendimento social da 

família, seja no âmbito da educação, saúde, ou, neste caso, da política de assistência social. 

Poucos são os sujeitos masculinos que procuram o serviço social em busca de atendimento 

voltado, por exemplo, para sua condição de “desempregado”. 
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Segundo Lusa (2012), os sujeitos rurais que procuram o serviço social, na sua 

maioria, são para serem atendidos pela Política Pública de Assistência Social, pois são 

famílias em vulnerabilidade e/ou risco social, em sua maioria trabalhadores rurais que se 

sustentam através da agricultura, em que toda a família participa de alguma forma do 

plantio, para que seja possível a subsistência através do trabalho. Assim, são trabalhadoras 

e trabalhadores ativos, aposentados, adolescentes e crianças oriundas dessa realidade, ou 

seja, sujeitos que se configuram como público de baixa renda indicando que a pobreza e a 

miséria marcam a vida de uma significativa parcela da população do rural Alagoano, o que 

faz associar a única renda fixa mensal aos Programas de Transferência de Renda (Bolsa 

Família), confirmando assim, que existe o desemprego no rural alagoano. No entanto não é 

evidenciado como um problema social decorrente da relação de produção e reprodução do 

capital, e está sendo “solucionado” com a migração para a cidade ou até mesmo para outros 

rurais de outros estados brasileiros, como por exemplo, o estado de Mato Grosso, na região 

centro-oeste. 

Outro público do serviço social no rural “das Alagoas” é aquele atendido pela 

Política de Assistência Técnica e Extensão Rural (famílias rurais que trabalham na 

agricultura ou na pecuária, associações comunitárias, grupos de mulheres), como também 

existem os sujeitos que são assistidos pela Política Nacional da Reforma Agrária (mulheres, 

homens, jovens, idosos, crianças agricultores ou família de agricultores assentados da 

reforma agraria ou acampados sem-terra). Dessa forma se configura os sujeitos atendidos 

pelo serviço social no campo, que não se difere muito do serviço social urbano, a não ser 

por seu modo de vida e de trabalho dificultados pela “ausência” de serviços e equipamentos 

públicos, bem como a difícil acessibilidade dos lugares de atendimento, onde nem a 

Proteção Social Básica (CRAS-rural) é disponibilizada para esta população com 

características peculiares da urbana e que nesse caso necessita usar do CRAS urbano, 

passando assim a serem respondidas suas necessidades através das demandas 

institucionalizadas do urbano. 

A partir do reconhecimento dos sujeitos sociais do atendimento no rural 

“(famílias, trabalhadores da agricultura e da pecuária de pequeno porte, ocupantes, 

arrendatários de terra, proletários rurais, camponeses atendidos pela reforma agraria, ou 

sem-terra acampados)” (LUSA, 2012:317), aponta-se como “demandas sociais”:  

[...] requisitar salário-maternidade; aposentadoria-rural; Benefício de Prestação 
Continuada; gestantes para inclusão no programa de cestas nutricionais e enxovais, 
Projovem adolescente; deficientes para inclusão do Cad Único; solicitação de 
documentos-emissão de originais ou de segunda via, ou para promover a 
acessibilidade aos serviços de justiça (LUSA, 2012:318, grifo nosso). 



 
6 

 
 

                  

Assim, as demandas apresentadas pelos sujeitos, como afirma Lusa (2012), não 

se relacionam objetivamente às suas necessidades, mas sim às possibilidades de respostas 

que podem encontrar nas instituições de atendimento, pois as particularidades do rural nem 

sempre são contempladas pelas políticas disponibilizadas para esses sujeitos. Neste caso, 

não se observa nenhuma reflexão dos autores referente à expressão da ao desemprego, 

como expressão da “questão social”.  Mas mesmo com toda dificuldade de execução dos 

serviços prestados ou não pelo serviço social no rural, este possibilita ações como 

participação em programas de convívio social para o fortalecimento de vínculos de 

convivência, ou até mesmo de inserção produtiva, como palestras para esclarecer a 

população sobre seus direitos, porém a principal ação está voltada para a Política Nacional 

de Assistência Social. 

Assim, na cotidianidade, a diferença entre o serviço social rural é quase 

insignificante diante do Serviço Social urbano, pois a tentativa de efetivar um direito violado 

é característica peculiar de ambos os espaços sócio ocupacionais, mas mesmo assim existe 

a divergência na forma de lidar com esses sujeitos, que possuem suas próprias 

particularidades. No entanto, a pouca visibilidade direta do serviço social no espaço rural, 

como por exemplo, CRAS-rural, já é uma dificuldade para a prestação desse serviço 

naquele ambiente. 

Nesse contexto, os sujeitos do rural Alagoano são sujeitos de direitos, contudo, 

as relações de dominação e submissão estão embutidas desde o litoral, zona da mata até o 

semiárido “das alagoas”, sendo fortificadas pela cultura do coronelismo, muito presente no 

cotidiano do Estado. Assim, é nesse contexto social e histórico que o serviço social tenta 

realizar ações na tentativa de solucionar as demandas do cotidiano desses sujeitos, no 

entanto como afirma Lusa,  

O pressuposto para discutir as demandas e ações profissionais atendidas pelos 
assistentes sociais nos espaços ocupacionais rurais é compreender que elas estão 
inseridas no conjunto das ações do Estado – e por consequência – do capital para 
manutenção da ordem capitalista e finalmente, nela, da reprodução da força de 
trabalho, em processos sociais urbanos e rurais. (LUSA, 2012:318) 

Dessa forma, percebe-se que os sujeitos apresentam suas demandas de acordo 

com as possibilidades de respostas da instituição, visto que ainda é precário o atendimento, 

pois as políticas públicas para o rural ainda estão em processo de apresentação para esta 

população, ou seja, chegou ao rural, porém em passos lentos. Somente a Política Nacional 

de Assistência Social, pode ser colocada como de alcance significativo da população que se 

configura como baixa renda, destacando-se o programa de distribuição de renda Bolsa 

Família, mas os programas que estão relacionados à política pública de agricultura familiar 
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como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), Crédito Fundiário (CF), são também 

disponibilizados para esses sujeitos, no entanto não atingiram a todos residentes do rural, a 

sua maioria não conhecem nenhum desses programas. Assim, devido à cultura do “povo 

passivo e ordeiro”, o desemprego ainda é visto de forma preconceituosa e marginalizada por 

estes sujeitos, colocando dessa forma, em pauta, que este fenômeno tanto necessita ser 

problematizado e visibilizado pelo serviço social como pelos usuários dos serviços sociais 

residentes no rural, e por fim que este é uma expressão da “questão social” que necessita 

urgentemente ser evidenciada.  

 

 

3 - À QUIÇÁ DE UMA CONCLUSÃO 

 

 

Após alguns estudos sobre o rural alagoano, ficou claro que este ainda possui 

uma “[in] visibilidade” nos setores públicos, sendo visto como arcaico e atrasado e tendo 

suas demandas comparadas e resolvidas a partir das demandas institucionalizadas do 

urbano. Apesar de em 1955 ser instituído o Serviço Social Rural (SSR), este não foi 

efetivado nem perpetuado durante as décadas seguintes, isto se comprova através dos 

poucos Centros de Referência de Assistência Social Rural (CRAS-rural) existentes na 

atualidade, pontuando assim o que empiricamente se coloca como “problema” dessa 

população que reside no espaço rural ser tratado através das demandas do urbano.  

Logo, é de grande importância o estudo sobre o “sujeito desempregado” no rural 

alagoano, não só pelo fato de entender a atual naturalização dessa expressão da “questão 

social”, mas em compreender que os sujeitos residentes no espaço rural, possuem 

necessidades sociais próprias decorrentes do processo colonizador e coronelista, que dita 

às regras de sobrevivência deste espaço sócio ocupacional, como também suas demandas 

sociais e as possíveis intervenções do serviço social. Assim, os sujeitos que residem nas 

três mesorregiões do Estado de Alagoas se diferenciam no clima, na diversidade de 

produção e reprodução, mas se homogeneízam na desigualdade social e na [in] visibilidade 

do fenômeno desemprego, que ainda decorrente de uma cultura arcaica é visto de forma 

preconceituosa, a qual coloca ao sujeito desempregado a não aceitação dessa condição, 

devido à perpetuação de que quem é desempregado é “vagabundo”, nesse caso preferem 

assumir qualquer outra condição menos a de desempregado, fomentando assim a migração 
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para outras regiões, deixando para traz toda sua identidade para se reconhecer como 

“homem trabalhador assalariado”, algo que em sua terra, devido as metamorfoses das 

relações de produção e reprodução do capital, se torna cada vez mais escasso.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, C. F. Migração camponesa: dominação e resistência ao capital. In: VI 
Jornada Internacional de Políticas Públicas: o desenvolvimento da crise capitalista e a 
atuação das lutas contra a exploração, a dominação e a humilhação, 4. Maranhão, 2013. 
Maranhão, 2013. 

AMARAL, M. V. B. do; VERAS, E. C. (Orgs.). Capital X Trabalho no 
Campo: questão agrária, agricultura familiar e trabalho no setor sucroenergético. Maceió: 
EDUFAL, 2011. 

BEHRING, E. R. ; BOSCHETTI, I. Política social: fundamentos e história. (Biblioteca 
Básica de Serviço Social). 9 ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 47-81. 
 

BEZERRA, A. L. S. O desemprego crônico: uma característica explosiva da ordem 
sociometabólica do capital. In: ALCÂNTARA, M. N.; PIMENTEL, E.; SOUZA, R. M. (Org.). 
Em defesa do pensamento crítica: relações sociais, trabalho e política. Maceió: 
EDUFAL, 2013, p. 155-165. 
 
CHAUI, M. Brasil-Mito Fundador e Sociedade Autoritária. 1ª ed. São Paulo: Perseu 

Abramo, 2000. 

CONCEIÇÃO, P. M.da. Mulher camponesa, trabalho e previdência. UFAL. 
Campus Arapiraca. Unidade Educacional de Palmeira dos Índios. Maceió, 2014. 
 
COSTA, D. da S. A política agrária de assistência técnica e extensão rural no 
semiárido alagoano: uma análise a partir dos seus determinantes históricos UFAL. 
Campus Arapiraca. Unidade Educacional de Palmeira dos Índios. Maceió, 2014. 

DUARTE, K. A. Modo de vida e de trabalho camponês no semiárido alagoano: 
identidade e resistência UFAL. Campus Arapiraca. Unidade Educacional de Palmeira dos 
Índios. Maceió, 2014. 
 
DUARTE, K. L. Questão agrária e “questão social”: relações e algumas 
mediações do caso brasileiro. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social, Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2014. 

FREYRE, G. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob regime de 
economia patriarcal. 48. ed. São Paulo: Global, 2003. 
 



 
9 

 
 

                  

HORN, G. B.; DIEZ, C. L. F. Orientações para Elaboração de Projetos e Monografias. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. – 3. ed. 
 
INSTITUITO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTÍCA. Censo Agropecuário– 2006. 
Rio de Janeiro, 2010. 

INSTITUITO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTÍCA. Censo Demográfico– 2010. 
Rio de Janeiro, 2010. 
 
LIMA, D. G. de. Questão agrária e a inserção do Serviço Social em políticas sociais 
para o campo. 2014. 130 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social)-Universidade Federal 
de Alagoas. Faculdade de Serviço Social. Maceió, 2014. 
 
LIMA, J. da S. Identificando as “Marias” do rural alagoano: uma reflexão do patriarcalismo e 
das relações de gênero. In: XIV Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social. 
Natal, Rio Grande do Norte, 2014. 
 
LUSA, M. G. Políticas Públicas no Semiárido Alagoano e a Resistência Quilombola e 
Camponesa Frente à Exploração Capitalista. In: VI Jornada Internacional de Políticas 
Públicas: o desenvolvimento da crise capitalista e a atuação das lutas contra a exploração, 
a dominação e a humilhação, 4. Maranha, 2013. Maranhão, 2013  

_________ A (in) visibilidade do Brasil rural no Serviço Social: o reconhecimento dos 
determinantes a partir da análise da mediação entre a formação e o exercício profissional 
em Alagoas. 2012. 400 f. Tese (Doutorado em Serviço Social)–Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 

NETTO, José Paulo. Capitalismo monopolista e Serviço Social. 8 ed. São Paulo: Cortez, 
2011, p. 151-162. 
 
NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. 8 ed. 
São Paulo: Cortez, 2012. 
 

RAMOS, G. Vidas Secas. 118º ed. Rio de Janeiro: Record, 2012. 

SANTOS, J. S. “Questão Social”: Particularidades no Brasil.(Biblioteca Básica de 
Serviço Social). 6 ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

  


