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3.3. A consciência do processo de subordinação e as formas encontradas de 
superação: Bairro Reforma Agrária - Campinas  

 

“O pessoal não percebeu, eu tenho isso na minha 
cabeça, nós não somos pessoas assim, livres, nós 
somos escravos ainda, eu acho que é escravidão, 
porque são eles que sobem o dólar, que sobem o 
adubo, que sobem o veneno, o que é que nós somos? 
Nós somos escravos, eles só estão iludindo a gente, 
eu acho que nós somos escravos ainda, na roça, é, 
entendeu?” 

Sr. José Marcos Foregatti 

 

De fato os camponeses estão não só sujeitos às intempéries da natureza, como 

também, e sobretudo, às determinações do mercado. Sua relação com o mercado se faz 

de forma subordinada e, como já afirmei, eles têm absoluta consciência de como tal 

processo se dá. Há uma conversa, colhida em entrevista de campo, que mostra de 

forma clara esta relação: 

Regina: O que é que o dólar faz para nós? Ele comanda nosso país? É a moeda daqui, 
por algum acaso? 
José Marcos: A turma fala: ‘ah, eu não entendo de química.’ Porque vem produto 
importado, tem que comprar... eu fui comprar semente de abobrinha, o cara falou: ‘a 
mas subiu, o dólar subiu’. Eu falei: ‘mas a semente de abobrinha é produzida aqui, 
meu Deus do Céu...’, você começa a analisar, mas para que isso? Existe uma coisa 
errada... 
Regina: É exploração... 
José Marcos: O adubo custava 300, foi para 500. Agora, a uva é o mesmo preço, da 
onde vai sair? Vai estourar no produtor.  
Larissa: O preço da fruta não aumenta de acordo com o gasto de vocês? 
Regina: De jeito nenhum, nunca foi assim. 
Larissa: O que determina o preço da fruta? 
José Marcos: É a procura. É, se tiver pouco, ela altera o preço, mas assim mesmo 
você não tem consumo também. Não é isso?  
Regina: A roça está, não é? [difícil] 
José Marcos: O pessoal não percebeu, eu tenho isso na minha cabeça, nós não somos 
pessoas assim, livres, nós somos escravos ainda, eu acho que é escravidão, porque 
são eles que sobem o dólar, que sobem o adubo, que sobem o veneno, o que é que nós 
somos? Nós somos escravos, eles só estão iludindo a gente, eu acho que nós somos 
escravos ainda, na roça, é, entendeu? Por que, o que é que é a roça? Se eu não 
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plantar, eu não colho. Hoje, se você falasse para mim: arrumei um emprego, mil 
reais, eu sumia daqui rapidinho, porque eu não gasto isso de alimento no mês. 

Esta parte da entrevista é reveladora da consciência que têm do processo ao 

qual estão submetidos: eles são dependentes de mercadorias, insumos industrializados, 

e o preço de alguns desses insumos têm variação conforme a moeda norte americana 

(que subiu no início de 1999, na crise cambial do real). Entretanto, o preço de suas 

mercadorias tem sua determinação em função da oferta e da procura, o que significa 

que independentemente das despesas que tiverem com o cultivo da fruta que 

produzem, ela será paga de acordo com a quantidade disponível no mercado, o que 

pode significar que gastem grande soma de dinheiro no cultivo e recebam um valor 

inferior ao que seria necessário: “da onde vai sair? Vai estourar no produtor”. 

De acordo com Marx (citado por Oliveira, 1981, p. 11): 

Parte do trabalho excedente dos camponeses que lidam nas condições mais 
desfavoráveis é dada de graça à sociedade, e não contribui para regular os preços de 
produção, nem para formar o valor em geral. Esse preço mais baixo portanto, resulta 
da pobreza dos produtores e não da produtividade do trabalho. 

Parte da renda camponesa – como estes trabalham com o limite da 

sobrevivência – é, portanto, dada de graça à sociedade. Por isto também a expressão: 

“vai estourar no produtor”. 

No depoimento anterior, meu interlocutor se disse “escravo”, pois está 

subordinado ao capital industrial e não encontra formas de driblar esse processo. Ele 

não tem controle dessa relação “porque são eles que sobem o dólar”. A esta 

subordinação à qual estão sujeitos - como se viu na fala anterior – chamam de 

exploração. 

A saída que lhes parece possível costuma estar assentada na esperança de que 

“o governo olhe para o lavrador”: 

D. Alzira: No Ceasa, tem o Ceasa em São Paulo, mas não agüenta também, manda 
um pouco lá. Olha: se fosse mandar toda a mercadoria, não compensava, não paga o 
vasilhame... o comprador é barato também, mas sempre um pouquinho dá para fazer 
um dinheirinho, dá para lucrar um pouquinho, a gente gasta muito: é caixa, é papel, 
é... Olha, a serigüela: nós compramos plástico, compramos caixa para embalar, 
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gaveta, tudo, caixa para goiaba, é tudo assim, papel para embrulhar, veneno que está 
um absurdo, isso daí que precisaria que o governo visse, não é?  
Larissa: E agora que aumentou o dólar, aumentou o veneno? 
D. Alzira: Então, não estava muito caro assim. Meu Deus, eu fui comprar outro dia, 
eu não trouxe veneno... Lebaicid, você achou... [perguntando para d. Yolanda que me 
acompanha] Eu vou ter que comprar esse daí agora, a última vez que eu fui, até ele 
falou: ‘leva só o necessário...’, ele falou: ‘porque, quem sabe, dá uma abaixada...’ 
D. Yolanda: Eles estão segurando porque eles são... sabe que não vai abaixar, não é? 
Vai subir.  
D. Alzira: Mas quem sabe dá uma abaixada, daí eu peguei e levei só o Burim (?), daí 
agora foi pior, porque agora não tem para comprar... 
D. Yolanda: É, não tem para comprar e subiu mais porque o dólar teve alta de novo, 
não é? 
D. Alzira: É, subiu mais ainda, agora...  se o governo não olhar isso daí para nós a 
lavoura vai... 
D. Yolanda: O governo não quer nem saber, o bolso tá cheio. Ele vai criar mais 
imposto, não sei do quê.  
D. Alzira: Eu ouvi falar no jornal ontem... só cria imposto. 
Helena: Mas vocês viram que o carro zero pelo dólar, o governo deu um jeitinho, não 
é? Tem sempre um jeitinho, agora, por que é que nós da lavoura, que dependemos, 
que é de produto importado, tinha que dar um jeitinho também para nós. Subiu mais 
de cem por cento... 
D. Alzira: O povo mais esquecido é o povo da roça. 
Helena: ... já era caro, já era uma coisa que a gente pesava no orçamento da gente 
para comprar, agora, então... 
D. Alzira: Não sei o que eu vou fazer mais... então o veneno, se ele não ver isso daí 
para o povo da lavoura, não sei o que vai acontecer, e ele não está nem aí com a vida, 
não, o povo da lavoura é o povo mais esquecido! Ele não ajuda com nada, agora 
cobrar as coisas, eles ainda são bom!1 

Esta conversa revela a mesma consciência do processo de subordinação ao 

capital industrial da fala anterior. É surpreendente a clareza que têm do jogo de forças 

que envolve o processo ao qual estão submetidos. O governo aparece aqui como a 

única possibilidade de equilibrar as forças, mas “o povo da lavoura é o povo mais 

esquecido”. Entretanto, a indústria goza de um poder (concedido pelo Estado) que os 

agricultores não têm, o governo lançou mão de medidas que possibilitaram a 

continuidade da plena venda das indústrias, a exemplo da automobilística. 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que revelam através da expressão “o 

povo da roça é o mais esquecido” seu processo de subordinação, assentam no governo 

                                                
1 Entrevista realizada durante o 2º mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso. 
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uma expectativa de eqüidade das forças: “se o governo não olhar isso daí para nós, a 

lavoura vai...”.  

O Estado atua, portanto, da mesma maneira que o mercado. Como foi colocado 

anteriormente, na sociedade capitalista, no seio do processo de mundialização, cada 

vez mais o Estado tem o papel de defender os interesses da iniciativa privada, e 

portanto, da livre reprodução do capital, assim: 

... o processo de sujeição da renda da terra ao capital, uma sujeição que se dá sem que 
o trabalhador seja expulso da terra, sem que se dê a expropriação dos seus 
instrumentos se produção. [...] O camponês, sob o capitalismo, tem o papel de 
produzir mercadorias, via de regra abaixo do custo de produção, que irão possibilitar o 
barateamento do custo de reprodução da mão-de-obra no processo de reprodução 
ampliada do capital nas atividades urbanas, ao mesmo tempo em que fornece matérias-
primas e mão-de-obra, o excedente populacional das pequenas unidades de produção, 
que irá incrementar o exército de reserva nas cidades. (ETGES, 1989, p. 219) 

Como já afirmei, Shanin (1983) apontou que três fatores exteriores à unidade 

camponesa (a natureza, o mercado e o Estado) atuam de uma maneira que redefine a 

trajetória camponesa; entretanto, nota-se que muitas vezes Estado e mercado atuam 

exatamente no mesmo sentido.  

Em um dos sítios visitados no trabalho de campo, a família estava planejando 

cultivar verduras de forma “orgânica”, visando, por certo, ter boa aceitação e preço no 

mercado. Entretanto, para vendê-las como produto orgânico é necessário um “selo” 

fornecido pela Secretaria de Agricultura, que é garantia de que o produto foi cultivado 

nessas bases. O senhor que entrevistei estendeu-me um papel e disse-me: “olha só, 

Larissa, o que é que o governo está fazendo para nós!” O conteúdo do papel era o 

preço da hora-consulta de agrônomos de uma empresa privada que vende sustentação 

técnica para a implantação de agricultura orgânica. Disse-me também que um amigo 

seu foi até a Secretaria da Agricultura em busca de tal selo e o agrônomo responsável, 

embora estivesse com o selo disponível sobre sua mesa, disse-lhe que voltasse no dia 

seguinte. Nem mesmo sob a argumentação do sitiante de que morava longe o 

agrônomo entregou-lhe o selo.  
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Neste caso, menos do que comprovar a verdade do fato, interessa entender o 

significado do episódio (aquilo que é relatado e a interpretação feita pelo camponês). 

Este acontecimento é revelador do sentimento que têm os sitiantes com relação 

ao governo. Ao mesmo tempo em que julgam que o governo é quem deveria mediar 

seus interesses, sentem-se também completamente abandonados por ele. 

O Estado não atua, pelo menos não no Brasil, de maneira a garantir que não 

haja uma grande extorsão de renda do campesinato, pelo contrário, o que se vê é o 

campesinato debatendo-se “livremente” com o capital industrial, financeiro e 

comercial. Segundo Tavares dos Santos (1978, p. 51): 

... se há geração de uma renda da terra no processo de trabalho camponês, isso não 
significa que ela seja apropriada pelo mesmo. Ele é um produtor simples de 
mercadorias e, sendo a composição de valor do seu produto marcada por uma 
predominância de trabalho vivo, sua posição em um mercado capitalista, onde tem 
vigência um preço de produção social médio, será subordinada. Em outras palavras, o 
valor do produto camponês somente será realizado parcialmente para o próprio 
camponês, retornando a ele em forma de dinheiro apenas parcialmente; isso porque os 
preços de mercado não cobrem o valor do seu produto. 

Conseqüentemente, a renda territorial gerada no processo de trabalho 
camponês, incorporada ao sobretrabalho dos camponeses, tende a ser apropriada pelo 
capital industrial, mediante diversas modalidades de exploração... 

A renda da terra camponesa é “sugada” nas duas pontas do processo de 

trabalho: a primeira delas é através da aquisição de insumos, ferramentas, 

equipamentos e embalagens, e a segunda ponta é aquela das formas de 

comercialização. Na primeira etapa, a renda da terra camponesa é apropriada pelo 

capital industrial. E, na segunda, pelo capital comercial. 

Essa sujeição da renda da terra camponesa ao capital não significa de forma 

nenhuma que o camponês seja um trabalhador para o capital, como se fosse um 

assalariado; pelo contrário, como mostra José de Souza Martins: 

Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha 
sem o recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu trabalho e o da sua 
família, ao mesmo tempo que cresce a sua dependência em relação ao capital, o que 
temos não é a sujeição formal do trabalho ao capital. O que essa relação nos indica é 
outra coisa, bem distinta: estamos diante da sujeição da renda da terra ao capital. 
(MARTINS, 1990, p. 175) 
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Nas entrevistas realizadas no trabalho de campo coletei falas que expressam 

com clareza a noção do papel que os camponeses têm nessa sociedade. Têm também a 

exata noção de como o Estado está atuando, e como poderia e deveria atuar. Na fala a 

seguir conversei com um casal que relatou a situação que estavam vivenciando, a 

forma como a concebiam e a maneira como poderia ser diferente. A conversa 

desenrolou-se após eu ter lhes perguntado qual era sua opinião sobre reforma agrária: 

Sônia: O que eu acho? Para dizer a verdade, essa daqui foi uma reforma agrária, mas 
não deu certo também, não é? Porque muita gente passou para frente as terras. Eu 
acho que o governo tinha que dar mais apoio, incentivar mais a pessoa, mas do jeito 
que está a situação, a situação não está legal, as pessoas não estão pensando mais em 
trabalhar na terra, porque está muito difícil a situação do agricultor hoje em dia, e a 
gente, eu, para falar a verdade, eu nem sei o que pensar em reforma agrária, viu? 
Porque a gente está passando uma situação tão difícil que eu mesmo falo, se fosse 
para mim, eu gostaria de ir embora daqui... eu gostaria, eu gosto de morar aqui no 
lugar, mas só que a gente está vendo que cada dia que passa está piorando a situação 
do agricultor, então a gente está passando apertado, e tem muita gente, aquele que 
consegue emprego, ele consegue se manter durante o mês e a gente não, se a gente 
não tem uma coisa para colher, a gente não recebe nada de ninguém, então é difícil, 
viu! [Eu pergunto por que ela acha que está cada vez mais difícil.] Eu acho que teve 
muita mudança no governo, foi uma pior que a outra. [Desses últimos?] É, eu acho. 
Valter: Eu acho que o pior mesmo foi no Real. 
Sônia: Sabe o que é que é? Você colhe mercadoria e quando você está colhendo 
bastante a mercadoria, vai lá embaixo o preço, não ajuda, ela sobe um pouco quando 
você não tem, você entendeu? Que nem, você tem que ter uma caixa de goiaba, 
chegou a vender a 50 centavos... 58... você tira a despesa, não te sobra nada! Para 
você fazer, vamos supor, 580, você tem que vender mil caixas de goiaba, desses 580 
você tem que tirar a caixa vazia, tem que tirar saquinho, tem que tirar adubo, então 
não te sobra nada, então eu acho que isso não é vantagem, o que acontece?, muita 
gente está em banco, fazer dívida em banco depois está contando, depois a pessoa 
conta com esse dinheiro para pagar a conta no banco e não consegue, a dívida vai 
aumentando cada vez mais, como está acontecendo muito por aqui! Tem muita gente 
que está quebrando, e é gente grande que tinha coisa, então eu acho que está difícil, a 
lavoura está difícil. Eu acho que a reforma agrária, eu acho que, eu não sei, só se for 
bem feitinho, mas eu acho que não funciona não, na minha opinião... Sabe o que 
precisaria, se desse certo, o agricultor que tem goiaba, ele mesmo vender a 
mercadoria dele! Para o consumidor, direto. Então ele poderia vender um pouquinho 
mais caro e a pessoa poderia comprar um pouquinho mais barato do que esses outros 
que estão vendendo de atravessador, não é? Porque a nossa mercadoria vai para o 
Ceasa, do Ceasa vai para o feirante, em quantas mãos ela passou?  
Valter: É, então se você conseguisse falar: ‘olha, eu tenho goiaba a um e vinte, um e 
vinte e cinco.’ Olha, um e trinta seria o ideal, um e trinta, se conseguisse manter um e 
trinta do começo, assim, é, durante o ano inteiro, é, não precisaria mais do que isso, 
então, é, estaria uma média ótima um e trinta, é, você teria uns 30 centavos mais ou 
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menos por caixa de despesa. E, no caso, seria um real de... não seria lucro, eu estou 
dizendo, aí você teria que tirar sua mão-de-obra e esse um real seria pelo seu 
trabalho, não é? Então estaria ótimo, sabe, daria para você investir na agricultura, 
além de você sobreviver, daria para investir na agricultura, na parte de irrigação, é, e 
num monte de coisa, você poderia melhorar a adubação, você poderia, é um outro 
sistema de irrigação... ao invés de ser com mangueira, você poderia fazer com 
gotejamento, um monte de coisa poderia fazer, mas eu acho que devia sobrar pelo 
menos um real para gente livre, isso daí assim... que o mês passado chegou esse 
preço...  
Sônia: Você não pode contar com esse dinheiro... 
Valter: Você não está conseguindo programar a agricultura mais, a agricultura está... 
Sônia: Porque antigamente, nós assim, chegava final de ano, vendíamos a uva... 
Nossa! Você ganhava dinheiro para o ano inteiro, não é, Valter?... Você mantinha o 
ano inteiro! Hoje em dia, você não consegue mais...  
Valter: Antes do Real, esse antigamente nosso sempre é antes do Real. Então tinha 
inflação, só que você pegava um dinheiro da uva, primeiro a uva, ela sempre, até mais 
ou menos o Natal e o Ano Novo, ela sempre passou a inflação, se a inflação dava um 
mil, ela  dois mil... sempre mais alto... só que depois você perdia com a inflação, 
depois, vamos supor, a inflação chegava no mil e você não tinha nem um mil de 
inflação, só que o que você colhia antes era mais fácil você vender, porque tinha 
inflação, mas em compensação quem comprava, sabe, esse dinheiro corrigido, esse 
monte de coisa, a pessoa acabava comprando sem perceber essa inflação de dois mil, 
então, você pegava esse dinheiro, você conseguia pagar suas contas e esse dinheiro 
aplicado, se você conseguisse aplicar o dinheiro, você vivia com a inflação desse 
dinheiro, então você não conseguia consumir essa inflação, e hoje não, hoje a 
situação ficou, para você ter uma idéia, quando entrou esse real, uma caixa de goiaba 
vermelha chegava a vender 15 reais... é, até sete chegava a vender, mas a 15 reais 
vendia bastante! A 15, a 12, a 10, e hoje uma goiaba vermelha pode ser da melhor 
que tiver, se você vender ela a três, três e vinte, é muito difícil! Não pode ter goiaba 
no mercado e tem que ser uma goiaba muito bonita!  
Sônia: Depois caiu e não saiu mais. Mas a goiaba, que nem ele falou: ‘um e vinte, um 
e cinqüenta’, dá para você ganhar dinheiro, mas tem época que ela vai lá embaixo 
também... [Eu pergunto por que caiu tanto assim o preço da goiaba.] Muita goiaba. 
Valter: Eu acho que não é tanto. 
Sônia: É, Valter, muita!  
Valter: Ainda o que atrapalha a gente, que está atrapalhando, é intermediário. 
Porque se ele está pagando uma caixa de goiaba que é vermelha a três reais, ele está 
vendendo no mínimo a cinco... é, tudo isso... [Intermediário é quem tem a banca?] O 
intermediário aqui, onde nós estamos, aqui, para a fruta chegar no consumidor ela 
vai passar em dois intermediários, daqui tem o que vai no Ceasa e o que vai no Ceasa 
vai comprar a mercadoria no Ceasa para depois levar para a banca, então, essa 
goiaba, se ela sai por três aqui, quando o intermediário for repassar essa mercadoria 
para o consumidor, de três reais ela vai sair nada a nada por sete... [Pergunto se eles 
têm caminhão.] Não, o pessoal pega aqui, então é isso que... 
Sônia: Se a gente tivesse condições, uma condução da gente negociar mercadoria da 
gente, a gente ia ganhar um pouco mais...  
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A opinião sobre reforma agrária está assentada na própria experiência: “se não 

tiver um incentivo” e “se não for bem feitinha” não funciona. As expressões 

“incentivo” e “bem feita” remetem-se a uma intermediação do governo no sentido de 

equilibrar as forças na relação camponês-mercado. Nessa fala, como na anterior, 

percebe-se que a extorsão de suas rendas se dá por meio, primeiro, do capital 

industrial, através da aquisição de toda sorte de insumos necessários, e, por último, por 

meio do capital comercial, através da venda de seus produtos “para o atravessador”, o 

papel do governo neste caso seria o de possibilitar a venda direta do produtor ao 

consumidor de modo que a renda não fosse apropriada pelo capital comercial. 

Nota-se também que meu interlocutor tem um certo cuidado em utilizar a 

palavra “lucro” para definir a remuneração dele e de sua família (que é a renda): “não 

seria bem lucro” - ele diz - seria a quantia necessária para viver bem. Ele procura 

mostrar que sua argumentação é legítima e não fundada na exploração e na 

“ganância”. 

O governo, na concepção dos camponeses, para “fazer a coisa bem feitinha” 

deveria fornecer meios para que eles mesmos pudessem vender as suas mercadorias, 

de modo a evitar que uma parte da renda fosse transferida: 

O que eu falo é um outro comércio, o governo deveria incentivar... vamos supor, um 
mercado no centro de uma cidade para o produtor vender direto, ele ganharia, teria 
dinheiro certo ao vivo, à vista, e o produtor venderia um pouquinho mais caro, 
ganharia um pouquinho e poderia vender um pouco mais barato desses feirantes, não 
é que eu queira tirar o emprego deles, mas é do produtor poder ganhar um pouquinho 
mais. E não tem isso em lugar nenhum, tem? Porque a Unicamp veio fazer uma 
pesquisa, estava tentando fazer isso lá em Campinas, mas não conseguiram, os 
feirantes caíram de cima. 2  

A fala também revela o poder do capital comercial - evidentemente que não 

apenas dos feirantes – para evitar a comercialização direta dos camponeses aos 

consumidores. Vêem que o Estado neste jogo de forças, está ao lado do capital e não 

dos camponeses. 

                                                
2 Entrevista com d. Sônia e sr. Valter. 
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Na troca dos produtos agrícolas pelos industrializados há sempre um 

desequilíbrio básico, segundo Shanin (1983, p. 162-3):  

La relación de intercambio entre los sectores urbano y rural (reflejada en los 
precios relativos de los principales productos agrícolas y no agrícolas en el mercado 
abierto) influyó notablemente en las economías de las unidades domésticas 
campesinas. Prácticamente cada unidad se veía envuelta de alguna manera en 
operaciones de intercambio; como mínimo tenía que vender parte de su producto para 
pagar los impuestos y comprar algunos bienes industriales, incluido el equipo para la 
explotación... Los precios de mercado de los productos que afectaban a la economía 
campesina fluctuaban ampliamente y su determinación se hallaba, desde luego, fuera 
del campo de la economía del pequeño propietario. 

Os camponeses, portanto, revelam em suas falas que ao lidarem “livremente” 

com o mercado (tanto na hora de comprar os insumos industriais quanto na hora de 

vender seus produtos) encontram-se em uma posição notoriamente desvantajosa, 

corroborando a análise feita por Shanin. 

Na fala transcrita anteriormente aparece também uma terceira forma de 

transferência da renda camponesa, desta vez, para o capital financeiro. Por meio dos 

empréstimos que fazem para a aquisição de adubos, herbicidas, mourões etc., parte da 

renda camponesa é apropriada pelos bancos. Entretanto, notei no trabalho de campo, 

que sobretudo após o Plano Real, a renda que lhes é extraída pelo capital financeiro 

aumentou sobremaneira, de tal sorte que um grande número de camponeses do Bairro 

não conseguiu pagar o financiamento por mais de um ano sucessivo, o que acarretou 

uma cobrança de juros abusiva. Se antes o empréstimo era realizado e pago sem onerar 

a família, depois passou a ser impraticável. Por isso, meu interlocutor afirma: Antes do 

Real... tinha inflação... mas em compensação... esse dinheiro corrigido... você 

conseguia pagar suas contas e esse dinheiro aplicado... você vivia com a inflação 

desse dinheiro, então você não conseguia consumir esta inflação. Nota-se também 

neste diálogo que eles apontam a existência de várias famílias com dívidas junto aos 

bancos. 

Os bancos, ao concederem empréstimo, no procedimento normal e legal que 

fazem, ficam com uma parte da renda da terra camponesa. Entretanto, têm também 
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realizado procedimentos ilegais de cobrança de juros e multas impraticáveis do ponto 

de vista da legislação específica de crédito rural, o que tem acarretado praticamente a 

impossibilidade da família camponesa quitar seu débito ano após ano. Pude registrar 

pelo menos dois casos em que os camponeses venderam uma faixa de terra de seus 

sítios para quitarem suas dívidas com o banco. 

Tive acesso a um documento em que o Banco Itaú abriu uma Ação Monitória 

contra uma família, em virtude de um débito que a mesma tinha junto ao banco no 

valor inicial de R$17.280,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta reais) em agosto de 

1995. 

Esse documento foi analisado por um advogado especialista em direito rural, 

Augusto Ribeiro Garcia, que indicou todas as irregularidades cobradas pelo banco. O 

banco estava cobrando juros de 16% ao ano (valor superior ao máximo de 3% a 6% ao 

ano, estabelecido pela legislação específica de crédito rural) e fazendo contrato de 

aditamento com a família, que é o que os advogados chamam de “mata-mata” 

(acrescentar um valor ao primeiro empréstimo para fazer a negociação). Essas 

irregularidades foram de tal sorte que em dezembro de 1998 o montante a ser pago 

pela família, de acordo com os cálculos do banco, era de R$ 25.139,66. Ou seja, em 

três anos, estava acrescido ao valor do débito inicial em torno de 50%. 

Segundo o advogado Lutero Pereira, em artigo de título “Apontadas 

irregularidades no crédito rural”3: 

... os bancos estão ignorando a legislação que disciplina os financiamentos agrícolas e 
cobrando dos produtores uma infinidade de taxas abusivas, vedadas pela lei específica 
(4.829/65), que foi instituída para fortalecer o produtor rural e não o banqueiro. Essa 
lei deu ao crédito rural uma função social, lastreando-o com recursos do Tesouro 
Nacional, a fim de que fosse repassado aos agricultores em condições especiais [...] os 
bancos oferecem essa linha de financiamento como se fosse de mercado livre, 
misturando as de RO (Recursos Obrigatórios) com as de RPL (Recursos Próprios 
Livres). Além das taxas de juros mais baixas (de 3% a 6%), nos financiamentos de RO 
é vedada a inclusão de inúmeras taxas cobradas nos financiamentos de recursos 
próprios.  

                                                
3 Revista DBO RURAL, nº 122, ano 18, abril de 1999, p. 178. 
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Outra irregularidade refere-se à contabilização e capitalização dos juros mês a 
mês, e à comissão de conta vinculada ao financiamento, e que a contabilização dos 
juros seja semestral (em 30 de junho e 31 de dezembro) e não mensalmente. As 
irregularidades só são descobertas quando o devedor é executado judicialmente. 

Para o camponês, estar endividado é sinônimo de vergonha. Por vezes, no 

trabalho de campo, eu sabia que estava conversando com uma pessoa que vivenciava 

esta situação, mas ela conversava comigo como se esse fosse um problema dos outros: 

“graças a Deus, está tudo bem”. Em geral, só depois de um convívio estreito é que eu 

tinha acesso ao que de fato estava ocorrendo: 

Ninguém, estava todo mundo bonito no pedaço, porque os únicos que estavam falidos 
eram a gente, sabe, então é por isso que eu não fui [na festa], e aí como arrumamos 
essa advogada, eu falei: ‘ah, agora vou ficar perdendo tempo?’ Mas você tinha que 
ter visto a reportagem do Globo Rural lá do Paraná! Mas você tem que ver que união 
dos agricultores! [...] É bonito, porque todo mundo passa na TV, depois que 
aconteceu isso, você tem que ver quanta gente que já veio atrás. Saber qual que é o 
advogado que eu arrumei, quem que eu tinha arrumado e tudo. Mas só que eles não 
falam que eles estavam na mesma situação! Você acha? [...] Mas não é fácil. Daí, 
então, que nem eu estava explicando, daí o juiz falou para mim: não, a senhora está 
certinha. Porque eu falei para ele: escuta aqui, doutor, se o governo está dando 
reforma agrária, se eu, se eu não sei fazer outra coisa, para onde que eu vou? Para 
terra, né? Se eu for para cidade, o que é que eu vou fazer? Roubar! Não é? Porque 
pára e pensa: o que eu vou fazer na cidade? Não é verdade? Porque aqui eu não 
estou falando para você, se você perguntar quanto custa um saquinho de arroz, eu sei 
responder, se você perguntar quanto custa um litro de veneno, eu sei te responder, 
né? O que é que eu vou fazer na cidade? [...] Não tem, e depois numa situação do jeito 
que está, ninguém guardou dinheiro para nada, porque você tem onde morar, você 
ganha para sobreviver, não é? Por exemplo, a minha colheita esse ano, se eu 
reclamar para você, é pecado! Mas se vai falar para mim, ‘você vai comprar uma 
chácara para você morar’, eu não tenho dinheiro, eu tenho que lutar pelo que eu 
tenho, não é? Para manter. Que nem você vê, dá um salário, que nem você ganha um 
salário, não é? Que nem se você fizer, no final das contas dá um salário do que você 
está trabalhando ali, como que eu vou ajuntar dinheiro para comprar uma chácara? 
E como que eu posso entregar de mão beijada? Não é?(...) Daí ele [o juiz] falou para 
mim: ‘não, você tem mais é que lutar’, daí ele falou para mim que eu tava certinha 
mesmo, em tudo que eu estava pensando, que eu jamais podia deixar o banco tomar 
(...)4  

A fala é reveladora de diversos aspectos do universo moral camponês. Dizer 

“todo mundo tava bonito no pedaço” revela que ela sabia que outras pessoas 

vivenciavam a mesma situação, porém procuravam escondê-la ao máximo. Como o 

                                                
4 Entrevista realizada em 31/03/1999. 
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caso dela era mais grave, com a possibilidade iminente de perder a propriedade para o 

banco, tornou-se público. De qualquer forma, embora sabendo que sua situação era 

pública, não quis tomar parte em uma festa “pública”, da comunidade, não quis se 

expor. 

Outro aspecto muito importante é o que ela revela através da conversa com o 

juiz, ela diz “escuta aqui, Doutor!”, para ela é absolutamente ilegítimo perder sua terra 

para o banco, por isso ela se permite usar este “tom” com o juiz. Impossível conceber-

se sem a terra: “Se eu for pra cidade, o que é que eu vou fazer? Roubar! Não é? 

Porque para e pensa: o que eu vou fazer na cidade? Não é verdade?”. O argumento 

dela vai no sentido de mostrar ao juiz que se o Governo está fazendo reforma agrária, 

ela, que é beneficiária da “primeira reforma agrária”, não pode ficar sem sua terra. 

Segundo Moura (1986, p. 36), “A força da lei está no cerne de constantes 

conflitos entre o campesinato e as classes ou o sistema que o subordina de alguma 

forma...” na concepção de justiça camponesa nem sempre o legal e o legítimo 

coincidem. 

A situação de desespero que as famílias vivenciam em função do débito com os 

bancos é seguida de doenças e/ou de contendas entre casais, em virtude da situação 

adversa pela qual passam: 

Mas eu falei assim: ai, você não pode reclamar não é? Eu não reclamei sabe, mas eu 
passei... o que eu passei, gente do céu! Inclusive desse desgosto, atacou os ossos da 
perna do meu marido! Ele ficou nove dias a semana passada internado. Daí a médica 
viu, ela falou assim, para explicar a linguagem certa para eu entender, ela falou: 
‘olha, tem o osso, tem os nervos e tem os músculos...’ ela falou: ‘olha, está deslocado 
entre os ossos, os nervos e os músculos, por isso que dá as dores na perna...’ É, ela 
perguntou assim se ele tinha passado algum trauma (...) Não, não contei, (...) é lógico 
que pensei, ... mas nem ela se interessou de perguntar.  

A dívida junto ao banco é para o camponês um problema difícil de ser 

solucionado também no plano simbólico, pois ele trava com o gerente do banco uma 

relação pessoal, pelo menos de sua parte. Para ele a relação com o banco é também 

pessoal e não concebe, dessa forma, que o gerente queira prejudicá-lo. 
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... é, meu pai dava, não cobrava de ninguém, dava uva para um, era para outro, para 
outro, para outro, para outro. Aí eu falei assim: ‘um ano eu vou marcar’. Um ano eu 
marquei, deu mais de quinhentas caixas embora de uva!... Muitas vezes você dá uma 
caixa para uma pessoa que você é conhecido, não tem problema nenhum, não é? Mas 
tinha nego que vinha aqui, vinha o gerente do banco, vinha o cunhado do gerente do 
banco, vinha o vizinho do gerente do banco... o carro vinha com três, quatro...5 

Esta característica do comportamento camponês, baseada na confiança pessoal, 

leva a que ele sinta como extremamente desagradável colocar em dúvida o 

procedimento do banco, mesmo quando já tem certeza de que a instituição não está 

agindo da maneira correta. Há, às vezes, uma fusão, em seu imaginário, entre a 

instituição e o funcionário que a representa, não concebe que o gerente, que toma por 

amigo, possa deliberadamente ou não, lesá-lo. A procura por um advogado só é feita 

quando a situação torna-se insustentável, mesmo porque essa atitude envolve também 

assumir para outrem uma situação que julga vexatória. 

Justamente em função de a família estar endividada, não consegue recursos para 

continuar cuidando da lavoura a contento, por meio dos insumos que costumava 

adquirir, o que, do ponto de vista psicológico, é extremamente desanimador “ver o 

sítio largado”; mas, além disso, força que a família encontre outros meios de obter 

recursos para se manter e para, mais tarde, cuidar da terra da forma adequada: 

... lembra que a gente estava perdendo o sítio, que você foi comigo na Alice, não tinha 
dinheiro, como que você ia pagar essa fortuna? Porque os vizinhos puxam [fazem o 
transporte das mercadorias] você tem que pagar, porque você já pensou: 10 viagens de 
lixo, eu ia gastar uns 50 caminhões de lixo... daí não pusemos [uma forma de adubar a 
terra], já estava devendo para Deus e todo mundo, ainda você vai ficar devendo para 
vizinho... também eles precisam, não é, Larissa? Porque você fala que eles cobram, 
mas tem pneu, tem pedágio, tem tudo, tem o dia que eles perdem, o certo que eles tão 
cobrando... é de exagerado a gente que não tem dinheiro para pagar... eu fiquei 
vendo, tem que ter cabeça para sair desse sufoco, porque eu tenho uma terra ali 
embaixo, que é uma coisa linda... eu falei: ‘quer saber de uma coisa, vamos fazer 
alguma coisa?’ Tem que fazer, a caixinha mesmo, agora o moço levou duas caixinhas 
que eu fiz [para acondicionar o figo] porque a turma que tratou ainda tem figo, né?... e 
também sabe o que está me salvando? A goiaba, Larissa, você acredita, todo mundo 
está arrancando a goiaba e o que está salvando... porque está saindo bem, não é 
aquele absurdo, mas tendo quantidade, você faz dinheiro... se Deus quiser, vai 
melhorar... agora a gente está sufocado, chegou não tem mais onde sair, agora está 
mais feliz porque agora você sabe que você tem condições de ficar com o que é seu, 

                                                
5 Entrevista com sr. Luís Antônio C. 
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onde você está morando, não é?... Tem hora que bate, a gente não é acostumado, 
sempre aquela vidinha, não de rico, mas aquela vidinha boa. Depois você chegar num 
sufoco desses! Você já pensou? Era um jardim! [o sítio dela] Você pensa que você via 
mato? Tudo formado!6 Olha que abandono! Eu fico doente, Larissa! Me dói o corpo 
quando eu começo a pensar!. 

Em decorrência da família ter ficado impossibilitada de “investir” o que seria 

necessário no cultivo do figo, na fala anterior ela se refere a não ter podido adubá-lo, 

procurou outras formas de garantir a manutenção de seus membros, uma delas foi a 

fabricação de caixinhas para embalar figo. Como eles já possuíam uma serra e 

adquiriam no aeroporto (de Viracopos), que é próximo do sítio, restos de madeira de 

palets, passaram a fazer as caixinhas e vendê-las principalmente para os sitiantes 

vizinhos.  

Em função de uma resposta positiva da justiça com relação à permanência na 

terra, em oposição à possibilidade de perdê-la para o banco, passaram a cultivar 

verduras em uma parte do sítio, já que esse cultivo não demanda grande investimento 

(o adubo foi dispensado, pois o cultivo é feito na várzea e o uso de “veneno é 

mínimo”); assim, “agora você sabe que você tem condições de ficar com o que é seu... 

eu tenho uma terra ali embaixo, que é uma coisa linda” [a terra que ela utilizou para 

fazer a horta].  

O camponês, ao lidar com o mercado, tem sua renda apropriada pelo capital ou 

muitas vezes distribuída para a sociedade como um todo, quando seus produtos são 

vendidos por preços ínfimos7: 

... mas roça não vira muito viu, Larissa? Não vira, é muita, é muita roubalheira, não 
é? Aqui a gente tem que pagar tudo, aqui você paga, você paga para tombar terra, 
você paga arame, você paga mourão, paga adubo, veneno, embalagem, paga frete, 
paga descarregador, paga comissão da pessoa para vender, paga três por cento do 
rural, aqui, tudo, tudo, tudo, o que você pensar, você vai aqui na lavoura, você está 
pagando, se o governo desse um incentivo para o produtor, poderia até ter 
mercadoria melhor, para exportar até, não é? Porque o cara cuidaria melhor, ele 
saberia que ele ia ganhar. Mas não tem. [Incentivo de que tipo o senhor imagina?] Ah, 
devia de, que nem aí no Ceasa, em Campinas mesmo é... está escrito lá, no cartaz lá 

                                                
6 Quero chamar a atenção do leitor para a oposição que fazem entre “mato” e “formado”, questão que será 
retomada. 
7 Ver Oliveira (1981). 
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é: o “Ceasa do Produtor”, mas do produtor não tem nada lá, tem lá é só 
atravessador, porque a turma que tem pedra aqui eles levam 10 caixas deles e mil de 
fora, não é? [O senhor diz incentivo na hora de vender?] É, vamos supor, 
financiamento, financiamento seria mais barato e também nem fazer eles não fazem, 
não é? Não estão fazendo, aqui tem que ser na raça, e antigamente eles faziam 
financiamento para comprar maquinário e ajudava, né? Agora não, agora não tem 
nada não, agora tem que, e também com esse jurão que está aí, o cara que entrar no 
banco não sai, né? Difícil, não sai e a gente vai fazendo como Deus quer, né? Porque 
aqui era para por um bom pouco de adubo, tem que medir. [Medir?] Medir o adubo, 
tem que passar com uma lata só mostrando para o pé. Porque vai por o adubo, a 
gente põe um bom pouco, né? Então a gente põe pouco só para não falar que não 
pôs... e a turma fala que num sobe, né? Não sobe, o que é que não sobe? Quando veio 
o Plano Real, um saco de Ditane [veneno] custava 96 reais, hoje está... 170, 180 
reais, subiu o dobro e a mercadoria antes de subir, abaixou, né? Então, é por isso que 
não... ah, se você perguntar para muitas pessoas, vão falar: ‘ah, tá bom, né?’ Tá bom 
para o “fulano”, para o “cicrano”, para esses caras aí que levam a mercadoria deles 
e levam a dos outros também, aí já a deles, eles tiram, agora a gente que fica aqui, 
mandando um, além de ser pouca mercadoria, além de ser consignado, aí não vira 
muita coisa... [Pergunto o que é consignado.]  Você manda lá, vamos supor, você 
colhe duzentas caixas de goiaba, você manda, se ele vendeu, vamos supor, se ele 
vendeu por dois, ele te fatura um, e se também, se ele não vendeu dois ele escreve na 
fatura, não vendeu, aí você... [Arca com o prejuízo?] Arca, consignado é assim, agora 
se ele chegar aqui e falar: ‘não, eu pago um real a caixa’, e chegar lá, ele vender por 
dez, ele vai te pagar um real, mas se ele não vender, consignado é bicho feio... [E é 
assim que está vendendo agora?] É, a turma não quer pegar mais compromisso. Eles 
levam, mas tudo sem preço, aí fica meio difícil... É que quando a gente veio morar 
aqui na Reforma a gente vendia no Mercadão. No Municipal em Campinas [o 
tomate?] é, vendia tomate, couve-flor, repolho, berinjela, o que tivesse de mercadoria, 
né? E já sempre existiu os atravessadores, que os caras iam lá, tinham pedra, 
compravam de outras pessoas, não é? Mas sempre eles davam prioridade para os 
produtores. Aí depois de lá do Mercadão mudou no Jardim do Lago, ali também, aí já 
começou piorar um pouco, agora foi lá no Ceasa, lá na Santa Genebra, lá, e agora a 
coisa esbraveceu de vez. Que nem: a gente vai vender uva lá, ele fala: ‘quanto você 
tem de uva?’, a gente fala: ‘ah, tem 20 mil pés, tem 10  mil pés...’, aí eles, você tem 
que ir lá no Ceasa, buscar o cara para vir fazer vistoria, depois tem que ir lá levar ele 
de volta, aí se você tiver, vamos supor, se você tiver só uva aqui no sítio e goiaba e 
você aparecer com outra mercadoria lá, eles não deixam vender... [Não deixa?] Não 
deixa, não deixa, e a uva também, eles dão dois meses só de prazo para você vender, 
se você vendeu, vendeu, se não vendeu, você vai lá: ‘vou demorar mais uns dez, 15 
dias...’, aí eles dão mais um prazinho para você, depois acabou. Você já tem que 
desocupar a pedra para, que nem a goiaba que a gente tem quase o ano inteiro, então 
não tem como, não tem pedra comprada, então vende direto quem tem a pedra, então 
fica assim... É, não é fácil, né? Que nem, vamos supor, se tivesse um pavilhão só de 
produtor então, esse aqui: ‘Você é produtor?’ ‘ Sou.’ ‘Então você vai vender ali.’ Aí 
você vende lá por cinco, por dez, ou se você dá de graça, está sabendo que é você que 
está vendendo, né? Mas eles não deixam. De primeiro eles deixavam, ia lá, fazia a 
papelada, agora... [No próprio Ceasa?] No próprio Ceasa. Só que eles querem um 
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monte de documentos, né? Estão vendo,  todo ano a cara da gente lá, estão cansados 
de ver a beleza da gente [ele ri] ainda precisa de um monte de documento ainda, né? 
É atestado de antecedentes, é tudo isso aí, né? É, não é fácil não. Uns dois, três anos 
foi até bom, viu, chegava lá e só recadastrava e... mas agora ficou ruim, bem ruim, 
agora também o Ceasa ampliou para caramba, não é?8  

Percebe-se nessa fala, como também nas anteriores, a expressão da consciência 

do processo ao qual estão submetidos. A princípio, ao capital industrial, através da 

compra dos insumos (adubos, herbicidas e inseticidas) que têm seus preços ajustados 

de forma abusiva (ele mostra os valores e o aumento que tiveram) a tal ponto que o 

preço das frutas não podem acompanhá-los nem mesmo minimamente. 

Pude verificar no trabalho de campo que as principais empresas fabricantes dos 

insumos que eles utilizam são a Basf e a Bayer, duas multinacionais do setor químico 

de procedência alemã, que ocuparam em 1990, respectivamente, os lugares 32º e 39º 

no ranking das maiores empresas do mundo por venda (OLIVEIRA, 1995, p 252). Isso 

significa que a renda da terra camponesa, do Bairro Reforma Agrária, é também 

apropriada pelo capital industrial das maiores multinacionais do mundo que vão ao 

bairro por meio de seus técnicos para fazer demonstração da eficácia de seus produtos, 

aos quais os camponeses ficam então sujeitos, justamente pela necessária excelência 

do produto que devem entregar, de modo a obterem uma renda suficiente para a 

manutenção da família.  

Esta dependência dos insumos químicos à qual os camponeses estão submetidos 

é extremamente danosa, não só por conta da extração da renda da terra, mas também 

porque traz prejuízos irreparáveis à saúde do camponês, sobretudo se é intoxicado por 

meio de um acidente com o veneno, como pude constatar nos depoimentos de trabalho 

de campo. 

Pode-se ver um exemplo da utilização e, portanto, da dependência dos 

camponeses com relação a estes insumos químicos na Fotografia 18.  

                                                
8 Entrevista realizada em 20/07/1999, com sr. Luís Antônio Chiquetano. 



 287

Percebe-se na fala que, em função do aumento extraordinário do preço dos 

insumos, ele passou a “medir” o adubo, a “mostrar” apenas para o pé (de cultivo) o 

adubo, já que adubar da maneira como julga adequado seria oneroso em demasia. Vai 

fazendo “como Deus quer”, pois não tem outro tipo de respaldo do governo. Assim, é 

comum escutar a expressão “tem que confiar em Deus, porque se depender dos 

homens...”. Por outro lado, diminuir a qualidade de tratamento dada aos cultivos pode 

significar a entrada em um círculo vicioso em que se obtém menor colheita e de 

qualidade inferior. O investimento em adubo visa obter a renda diferencial da terra9 

por meio da melhoria do solo. Assim, conforme a situação financeira do camponês, 

esse investimento é maior ou menor.  

Na fala anterior há um trecho que expressa de maneira singular o processo de 

sujeição da renda camponesa ao capital comercial. Meu interlocutor afirma: “no cartaz 

lá é: o “Ceasa do Produtor”, mas do produtor num tem nada lá”, ou seja, o produtor 

está “completamente livre” para se debater com os preços determinados pela oferta e 

procura e não tem meios de comercializar ele próprio sua mercadoria, o que acarreta 

que a entregue em um sistema de “consignação” no qual não tem garantia alguma de 

que sua mercadoria será vendida a um preço minimamente razoável. Além disso, 

quando têm a possibilidade de vendê-la, na época de sua colheita, estão sujeitos a uma 

enorme burocracia, que, de acordo com a visão de mundo camponesa, assentada na 

confiança estabelecida por meio da relação pessoal, é absolutamente inconveniente e 

desnecessária, além de onerosa: “... tá cansado de ver a beleza da gente... É atestado 

de antecedentes, é tudo isso aí, né?”.  

Na concepção camponesa só mesmo o governo, que deveria agir com justiça, 

teria o poder para interferir na situação vivenciada por eles, mesmo porque eles têm o 

exato conhecimento de que em outros países os agricultores têm respaldo do Estado: 

Mas agora negócio aí, é muita produção, não é? Aqui nessa região goiaba está 
empesteado, Minas está empesteado... Nossa, em Minas estão plantando goiaba que 
dá até medo! No Paraná estão plantando goiaba, aqui para o lado de Registro estão 

                                                
9 Ver Oliveira (1985). 
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plantando, que diz que tem... de primeiro, a turma plantava era muito chuchu, 
banana, né, a turma está plantando goiaba agora, então está muita produção. [A 
deles também dá na mesma época?] Quase tudo dá no mesmo tempo, que agora a 
turma está podando tudo esparcerado, eu podo um pouco, o outro poda um pouco, o 
outro poda um pouco, então quando eu tenho pouco, todo mundo tem, então vai indo, 
ajunta e aí dá bastante, e quando chega no enchente mesmo aí, nossa, aí ninguém 
quer. Vender, vende, né? Mas aquele preço, só que também nós vendemos barato e os 
consumidores pagam caro porque depois que passa na mão dos atravessadores que 
vai ter valor, né?... É, fazer o quê, não tem outra profissão, não é? Tem que ficar aí, 
está velho, já não acha para trabalhar em outro lugar, tem que ficar aqui agüentando,  
porque eu acho que, sei lá, cada um tem um pensar, eu acho que o governo devia de 
fazer um tipo de coisa que todo mundo plantasse um pouco de cada mercadoria, não 
todos plantam só um tipo e o governo também desse uma segurança para o produtor, 
não é? Porque não tem nada de segurança, né? Que o, diz que lá nos Estados Unidos, 
que quando a turma vai plantar, cada um tem um limite para plantar, né? Diz que 
tem, não sei se é verdade, também eu sou burrão, não posso falar que é verdade, né? 
Mas diz que tudo vai plantar então, plantar milho, feijão, que senão todo mundo vai 
plantar só uma coisa e falta outro tipo de mercadoria, né? Então todo mundo plantar 
um tanto, né? Falar: não, pode plantar um pouco mais porque para não faltar, 
porque mercadoria, vamos supor, café, arroz, feijão, isso não é coisa perecível. 
Agora, figo, uva, goiaba, laranja, né, fruta, isso aí é, no máximo é uma semana, 
porque já estraga, não é? O figo, a uva, o pêssego, essas coisas assim é dentro de 
dois, três dias; o figo são dois dias, três dias no máximo, já perde, né? [E a greve dos 
caminhoneiros não atrapalhou vocês?] Não, para nós foi bom, quanto eles fizessem 
greve, aí seria bom, quase que compensa jogar um pouco fora, porque daí a turma dá 
um pouco de valor para... porque quando tem bastante, os negos não esquentam a 
cabeça, então quando está com pouco, aí tem um pouco mais de valor... estava 
vendendo [a caixa de goiaba] um real, veio 1,50, veio até 1,70, então muitas vezes 
você joga uma caixa fora, você joga só meia, né, porque a outra compensa o preço. E 
quando tem bastante, nossa, não sei se você já entrou no Ceasa em São Paulo? [Já.] 
Já foi? Você viu o que é mercadoria! Mercadoria que Nossa Senhora... Porque você 
vê, esses dias aí estava vendendo uma caixa de goiaba tipo 12, estava vendendo, a 
vermelha estava R$1,80, no Caetano [supermercado] estava 60 centavos cada uma, já 
dava sete e pouco, né, então ele está pagando R$1,80, vamos supor que ele paga dois, 
não precisa nem por os quebrados, põe sete, sobram cinco, não é? Olha aí quanto que 
eles ganham a mais. [Esses cinco ficam na mão de quem?] Ah, fica na mão do cara 
que, vamos supor, esses cinco aí ficam para o cara que vendeu, né, o cara que vai 
pegar no supermercado para repassar para o consumidor, então é o consumidor, nós 
aqui, nós não ganhamos nada, os atravessadores ganham porque aqui nós pagamos 
caixa, nós pagamos saquinho, nós pagamos óleo para molhar, paga veneno, nós 
pagamos tudo, não é? 23% de “começão”, eu falo começão, porque isso aí não é 
comissão, é começão, né? Comissão, mais o carregador... [De quem é essa 
comissão?] Dos barraqueiros, 23%... e mais 3% do Rural que eles pagam, mais 18 
centavos por caixa para descarregar, mais 20 centavos para levar no Ceasa, o frete. 
[Vocês que pagam tudo isso?] Tudo, tudo, tudo, nós pagamos tudo, tudo, tudo que 
você pensar, nós pagamos... vamos supor que nós pegamos, nós pegamos um pé de 
goiaba formado, né? Aí eu falo: ‘bom, eu vou podar goiaba’, aí começou podar 
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goiaba, você vai começar ensacar, daí já vai ter que começar a passar veneno, você 
vai ter que molhar, você vai ter que adubar, você vai ter que comprar saquinho, aí 
você já vem para comprar saquinho, aí você já vem para comprar embalagem, você 
está comprando e pagando, aí depois o cara vem pegar para fazer coleta, você põe em 
cima do caminhão, ele já está cobrando 20 centavos por caixa para levar para o 
Ceasa, né, aí chega lá, o cara encosta o caminhão no Ceasa, você paga mais 18 
centavos para o cara tirar a caixa de cima do caminhão, aí o cara põe lá na pedra do 
barraqueiro, o barraqueiro vai tirar 23% para vender a mercadoria para você, certo? 
Aí, daqueles 23 já são dele, aí depois, vamos supor, se ele vendeu por um real, daí ele 
vai tirar os 3% do Rural que ele vai pagar, né, imposto de circulação de mercadoria, 
você paga aquele lá, então você paga tudo, não tem... [Então quer dizer... de um real, 
você vende uma caixa de um real, quanto fica na sua mão?] [Ele ri] Tem que tirar do 
bolso para pagar... se você puser tudo na ponta do lápis, você não trabalha, não 
trabalha, porque vamos supor, que nem está 30 centavos uma caixa, estava 18, 20, 
agora foi para 30, 31, nego já está vendendo 31 centavos uma caixa de papelão, então 
vamos supor que você vende por dois reais uma caixa de goiaba, você já vai ter só 
1,70, agora está 10,50 o milheiro de saquinho, é que a gente não faz a conta na 
calculadora, aí você já vai tirar o valor do saquinho, vai dar mais ou menos uns sete 
centavos mais ou menos cada caixa, oito centavos só de saquinho, aí depois, você vai 
por o valor do veneno, o valor do adubo, depois você tem que por grampo ou senão 
arame [para ensacar], aí depois você já vai ter que por 20 centavos por caixa de frete, 
mais 18 por caixa pra descarregar, mais 23% do cara que vai vender e depois mais os 
3% do Rural em cima do valor da goiaba, daí, mas ainda vamos supor que muitas 
vezes a gente manda com o romaneio, isso aí é o barraqueiro que ele te dá, mas ele já 
tira também que ele não vai fazer romaneio de graça, agora se você puser o talão... 
[O que é romaneio?] Romaneio é uma nota que eles mesmos sonegam imposto... se 
pegar, dá problema, mas muitas vezes você tem que fazer assim para você sobrar 
alguns troquinhos para você se manter... ah, eu já falei para você várias vezes: se o 
tempo que o meu pai pegou sítio aqui, se nós tivéssemos ficado lá, que ele não queria 
vir mais trabalhar, nós estávamos, acho que muito melhor... [Ah, é?] Tava, ô! Porque 
todos os meus colegas que nós conhecemos, do tempo que foi na escola, todos esses 
que escaparam de roça, estão com o burro na sombra, estão aposentados. 

O depoimento mostra minuciosamente os gastos realizados para a produção da 

goiaba revelando todo o processo a que estão sujeitos. Vê-se que meu interlocutor faz 

uma análise da conjuntura que vive, e conhece uma possível solução para que sua 

renda não seja consumida pelo capital comercial: através de subsídios e/ou limite de 

cultivo, com a garantia do governo, como acontece nos Estados Unidos. Ao mesmo 

tempo em que diz que é “burrão”, revela conhecer os procedimentos em outros países 

e sabe exatamente onde estão os gargalos aos quais sua renda está sujeita. 

No final da fala ele diz que os amigos que foram para a cidade estão em melhor 

situação do que ele, e, justamente por conta da análise da conjuntura que faz, vê que 
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como camponês, não tem garantia de que terá a renda suficiente para sua família e, 

assim, precisa contar com a “sorte” o tempo todo. Do ponto de vista dos direitos 

trabalhistas, aos quais seus amigos têm acesso, percebe que não pode comparar com 

sua situação, pois não tem o respaldo adequado garantido pelo Estado, não há para os 

camponeses subsídios ou qualquer regulação do mercado como em outros países que 

pudessem ser comparáveis a uma aposentadoria confortável. Assim, quando ele fala 

que os colegas “escaparam de roça”, na verdade eles escaparam da situação de 

vulnerabilidade, especialmente frente ao mercado, que ele vivencia. 

Percebe-se também que, apesar dele chegar à conclusão de que “tem que tirar 

do bolso... se você puser tudo na ponta do lápis, você não trabalha”, ou então, outra 

expressão muito utilizada, “está só trocando chumbo”, que significa que ano após ano 

tem ganhado apenas o suficiente para sobreviver, ainda assim continua em sua terra 

produzindo até que, em sua expressão, “abotoe o palitó”, exatamente porque sua 

produção, diferentemente da capitalista, não visa lucro. Segundo Marx, citado por 

Oliveira (1991, p. 52): 

Não é o lucro médio do capital que limita a exploração da pequena propriedade, 
mesmo quando o camponês é pequeno capitalista. Nem mesmo a necessidade de se 
obter uma renda a limita, quando o camponês é proprietário da terra. Isso porque: 

“... para que o camponês parcelário cultive seu campo, ou compre terra destinada ao 
cultivo, não é necessário, pois, como ocorre no modo normal de produção capitalista, 
que o preço de mercado do produto agrícola eleve-se o suficiente proporcionar-lhe o 
lucro médio, e mesmo um excedente acima desse lucro fixado sob a forma de renda. 
Portanto, não é necessário que aumente o preço de mercado atingindo o valor ou 
mesmo o preço de produção de seu produto... uma parte do sobretrabalho dos 
camponeses que trabalham sob piores condições é dada gratuitamente à sociedade... 
(Marx, tomo III, vol. 8, 1984, p. 1025).  

Dessa forma, é possível compreender como o camponês do Bairro Reforma 

Agrária, como ele mesmo mostrou, dependendo do valor que vender a caixa de goiaba, 

por vezes gasta mais para produzi-la do que aquilo que recebe por ela, e, desta forma, 

“tira do bolso” dele para continuar produzindo, muitas vezes por anos consecutivos. 

O camponês procura encontrar diversas maneiras de reproduzir a família  

camponesa nos momentos adversos. Já fiz menção de que a extração de areia e de 
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argila da própria propriedade foi uma maneira encontrada para a família continuar no 

sítio e se reproduzir. Assim, o livre acesso aos recursos naturais permitiram a 

permanência da família camponesa na terra.  

Há ainda outras formas de continuidade na terra que a família encontra: uma 

delas é por meio de uma habilidade, por exemplo, que o camponês possui, adquirida 

paralelamente ao trabalho na terra. É o exemplo da confecção de caixas para 

embalagem de frutas, realizada por uma família, que em função de seu débito junto ao 

banco não conseguia cuidar de seus cultivos da maneira adequada. 

Observando o Mapa 6 “Bairro Reforma Agrária (Campinas): processo de 

territorialização camponesa” nota-se a presença de três “pesqueiros”, respectivamente 

no lotes 5, 28 e 30. Dois dos pesqueiros (os dos sítios 5 e 30) surgiram como uma 

possibilidade da família continuar se reproduzindo no sítio em função de uma situação 

financeira adversa; nota-se que os cultivos não foram suprimidos10. Em entrevista no 

trabalho de campo com um senhor que tinha intenção de fazer um pesqueiro em seu 

sítio, perguntei-lhe o que faria com as frutas, ao que me respondeu: ‘não, as frutas 

ficam, é que o pesqueiro é uma coisa a mais’. 

É muito comum também, no campesinato, que um dos membros da família 

migre ou se assalarie, de tal forma que a família possa se reproduzir na terra. No 

Bairro Reforma Agrária encontrei exemplos de mulheres que “trabalham pra fora” de 

maneira que o marido pudesse continuar na terra e reproduzir o trabalho camponês. 

Em geral, esse trabalho dura meses ou anos, conforme a situação financeira vivenciada 

pela família; se chega o tempo em que o sítio possibilita a reprodução da vida a 

contento, a mulher volta para o seu interior: 

... Ah, o dinheiro quem ganha aqui é minha mulher que trabalha para fora, ganha 
muito mais que nós... ela trabalha de faxineira... O problema é que aqui a gente 
tocava figo, aí o figo deu uma doença na raiz, todo esse sítio aqui foi embora a 
plantação toda! Os quatro sítios aqui da região perderam toda a plantação, os quatro 
vizinhos encostados... não, não tem [um produto químico para controlar a doença] ele 

                                                
10 O proprietário do sítio 28, a pessoa responsável pela implantação do pesqueiro, mora em São Paulo, não é 
sitiante.  
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vai secando um pedaço até que tem que arrancar. Acho que aqui perdeu mais de 30 
mil pés de figo... ah, o Seu Calusne aí era inteirinho de figo, depois o que complicou, 
foi que tiveram que formar tudo de novo, para poder plantar goiaba, essas coisas, tem 
que plantar tudo de novo, daí ficamos um tempo sem ganhar nada, agora que formou 
a goiaba, a serigüela, agora que... ficamos quase quatro, cinco anos aqui sem ganhar 
quase nada, o figo era... por isso que elas começaram a trabalhar para fora. Ela, a 
Cira, elas foram, então nós ficamos, os homens, na roça e elas foram para a cidade.11 

Nota-se que as mulheres - noras que vieram para o sítio do sogro, passaram a 

“trabalhar pra fora” quando o figo que produziam entrou em total decadência e a 

família não tinha como se auto-reproduzir apenas com o cultivo da terra. Assim, as 

mulheres saíram do interior do sítio de forma a manter a reprodução da família, 

enquanto os homens ficaram formando novamente o sítio: “então nós ficamos, os 

homens, na roça e elas foram pra cidade”. Nesse caso, o ir para a cidade é de fato ir e 

voltar no mesmo dia, pois a cidade está extremamente próxima, não há migração. É 

notável que as mulheres só saíram do sítio camponês (de seus trabalhos habituais) para 

que os homens pudessem reconstruí-lo. Ou seja, a mulher garante a reprodução da 

família camponesa. Como este, há outros exemplos assim no bairro: “... é bom assim, a 

mulher trabalha fora, para comer, né, ganhando aí uns 300, 400 reais, dá para comer 

e ainda faz vestuário e os outros trabalham na roça, né?” 12.  

Essa frase mostra que o trabalho fora do sítio é feito como forma de manter a 

família na terra. Se em Minas Gerais os homens do Vale do Jequitinhonha vêm para o 

corte da cana em São Paulo, aqui algumas mulheres vão para a cidade trabalhar como 

empregadas domésticas, ou também em empregos públicos, como escolas ou postos de 

saúde, para garantir a permanência da família no sítio. 

Há casos também em que o marido se acidentou e em função de sua 

impossibilidade de trabalhar a terra, a mulher se assalaria: “precisa [a mulher 

trabalhar] porque faz dois anos e pouco, eu sofri acidente de carro, nem trabalhando 

mais eu não estou” 13. 

                                                
11 Entrevista com a família Donofre. 
12 Fala de d. Yolanda.  
13 Entrevista com o sr. Antônio P.  
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Esta lógica camponesa, na qual o lucro não é a finalidade última do trabalho, 

tanto que, como afirma meu interlocutor de falas anteriores “não faz conta na 

calculadora”, causa perplexidade entre os intelectuais que não conseguem 

compreender como e por que a contabilidade camponesa não é feita de maneira 

rigorosa e, nem mesmo visando o lucro no final do processo, exatamente porque 

analisam a unidade camponesa como uma empresa. 

Outro aspecto importante observado foi quanto à falta de utilização de 
escrituração rural para balanço das atividades exercidas na unidade produtiva. A 
grande maioria dos produtores rurais faz apenas o controle de notas de compra e 
venda. Não há um controle rigoroso e sistemático das atividades exercidas, o que 
dificulta avaliar a rentabilidade e eficiência de cada cultura, pelo próprio produtor. 
(ZIBORDI 1998, p. 73) 

O trabalho, para o campesinato, é mesclado com as outras instâncias da vida; 

não é um fim em si mesmo e não está concebido para a extração de lucro. Está 

fundamentado na reprodução da vida. A renda que advém do trabalho na terra é 

empregada na compra de mercadorias que ele necessita ou deseja. Assim, uma 

contabilidade “rigorosa” e “sistemática” está fora de suas necessidades e 

preocupações, pois, enquanto ele se reproduz em sua terra, lá ele permanece. 

Entretanto, se o camponês vive uma situação financeira adversa por anos 

consecutivos, ele tende, como foi visto, a encaminhar seus filhos para a cidade, 

fazendo o máximo de esforço para estudarem, de tal forma que ainda que estejam 

proletarizados consigam um salário razoável em função da especialização que 

adquiriram. De qualquer forma, dependendo do número de filhos que a família tiver, é 

certamente inevitável que parte deles migre, pois a terra será insuficiente para a 

reprodução de todos. Assim, segundo Oliveira (1991, p. 60): 

A escola em geral contribui para aguçar esse processo no interior da produção 
camponesa, pois ela tem preparado o jovem para o trabalho assalariado na cidade. 
Esse jovem, que só possui como qualificação a força de trabalho, é um expropriado. 
Assim, a própria unidade camponesa se incumbe de reproduzir a força de trabalho 
própria e aquela de que o capital precisa, uma vez que a reprodução ampliada da 
propriedade não ocorre, em decorrência da sujeição da renda da terra dessas unidades 
ao capital. Dessa forma, o capital igual e contraditoriamente desenvolve-se, 
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permitindo a reprodução da produção camponesa, mas subordinando-a por todos os 
lados. 

De alguma maneira parte da família camponesa certamente irá para a cidade em 

função da pressão do número de membros sobre a terra. Quanto ao processo de 

subordinação da renda da terra ao capital, o camponês não o vivencia de forma 

estática, procura formas de diminuir a subordinação à qual está sujeito. Muitos deles 

passaram a dedicar-se também à comercialização de frutas, de tal sorte que pelo menos 

esta renda (a do capital comercial) não lhes fosse extraída: 

Existe uma lógica e um certo... você vê cada coisa na roça... eles que fazem porque a 
gente, época da colheita, fica mais atrás das vendas, não é?... Isso aí depende, se tiver 
preço, você puser barraca, depende da opção do preço do mercado, fica 
acompanhando para não ter perda, se estiver vendendo e estiver ganhando mais, 
vende mais vezes, se aparecer outro que deu negócio melhor... tenho pedra... [no 
Ceasa] de Campinas... só a minha... só na época da produção minha que eu vou lá, 
fora isso daí não trabalho mais lá... se eu ficar lá e ficar aqui não sai, fica eles 
colhendo e a gente em outra área, aí que funciona... faz tempo... [que ele 
comercializa] Se mandar para São Paulo, vai ter muito gasto, então a gente 
comercializando pode sobrar uma coisinha mais um pouco, a gente sente dificuldade 
para conseguir alguma coisinha, mas assim mesmo tem hora que tem perda de cheque 
que volta... 14 

Na intenção de “conseguir ganhar alguma coisinha” é que o camponês procura 

meios de comercializar sua produção, de tal forma que não esteja sujeito à extração de 

sua renda pelo capital comercial. Percebe-se que ao falar em ganhar mais, meu 

interlocutor usa a expressão “alguma coisinha”; sempre utilizam o diminutivo quando 

se referem a ganhar dinheiro. O dinheiro em exagero, na lógica camponesa, é sinônimo 

de exploração ou ganância, palavra que tem uma conotação extremamente negativa, 

como que em oposição à generosidade que é desejável que tenham. 

Algumas famílias, especialmente aquelas que vieram para seus lotes já 

produzindo frutas, passaram a dirigir parte de seus membros à comercialização, o que 

determinou que, passados alguns anos, parte destas famílias tenham se tornado 

pequenos capitalistas.  

                                                
14 Entrevista com José Marcos. 
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Simultaneamente, por paradoxal que pareça, alguns são camponeses e pequenos 

capitalistas. Entretanto, essa não foi a opção feita por todos, especialmente pela 

impossibilidade financeira, ou, ainda, porque a dedicação exclusiva à comercialização 

para alguns é avessa à lógica camponesa que lhes preside a vida:  

Mas ali no Ceasa é uma máfia desgraçada, não é? Ah, ali é bicho feio! Você vê que 
desde 1976, 77 que nós freqüentamos lá, nós nunca conseguimos arrumar uma pedra, 
comprar pedra mesmo, a turma que são os mais “perto” lá, a turma consegue, é 
muito, vai muito dos caras que tomam conta ali do Ceasa, depois que entrou um tal de 
Mário lá, a coisa ficou ruim... só procura nego que tem bastante dinheiro mesmo, 
pobre ali não tem vez não... não a gente... ali você vai lá e compra a pedra, tem ali no 
centralzão que a turma fala, que é o bom mesmo, ali é muito caro... era 25, 30 mil 
uma pedra, muitas vezes a turma dá uns dia para pagar, mas é quase à vista, aí tem 
que pagar manutenção, a turma que faz limpeza, paga água, luz... para ter pedra ali, 
você tem que freqüentar direto, mercadoria direto para ir, né? Se você também tiver 
que nem o tempo da uva, dois, três meses e também parar, depois outra, você tem que 
pagar manutenção, se você usa ou não usa, tem que pagar, e se eles verem que você 
não usa, eles alugam para outro... eles falam que não pode deixar parado... Nossa, ali 
é um rio de dinheiro, ali cai mais dinheiro do que nos bancos, ali a fachada “Ceasa 
do Produtor”, só usa o nome do produtor por usar, né? Mas ali é máfia, ali tem uma 
máfia que é brincadeira... são os fortes, né? [quem tem pedra] Mas subir desse jeito, 
não vira não, aliás, a turma aí que vai no Ceasa tudo passa a mão, né? Ah, eu não 
sirvo para isso não. Teve nego aqui que subiu na vida, mas só nas costas dos outros, 
né? Também comprar mercadoria e não pagar, compra mercadoria longe, comprar, 
compra, [às vezes] não paga, depois passa para comprar em outro lugar, aí é bicho 
feio... em quatro anos o tanto de dinheiro que “ele” já ganhou, tem quatro caminhões, 
tem isso, tem aquilo... que a turma é assim, para o cara subir: vende por oito e paga 
quatro para você... Muitas vezes a gente subir na vida rapidinho para fazer os outros 
passarem apertado é duro, eu não sirvo para essas coisas... não adianta cê viver 
numa mordomia, numa boa, enquanto os outros também tá sofrendo, se a gente 
ganhar o dinheirinho da gente honesto, muitas vez sai mais vantagem do que ganhar 
tudo de uma vez só, né?15 

Percebe-se nessa fala que a lógica camponesa rege a concepção de vida. Nota-

se que ele gostaria de vender sua mercadoria diretamente no mercado. Entretanto, 

comercializar a mercadoria dos outros é de alguma maneira estar “ganhando em cima” 

de outrem; assim, é avesso à idéia de enriquecer em detrimento dos outros, sobretudo 

se for pela via da desonestidade.  

                                                
15 Entrevista realizada em 16/06/1999. 
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Para comprar uma pedra no Ceasa (Centrais de Abastecimento), espaço 

destinado à comercialização, é necessário uma significativa soma de dinheiro. As 

famílias que iniciaram essa forma de comercialização (a maior parte delas) já vieram 

para o bairro cultivando frutas, e, em virtude de uma renda maior extraída por meio 

delas, passaram a adquirir caminhões para o transporte (o que evita a extração de parte 

da renda) e, assim, com o tempo, passaram a comprar os locais destinados à 

comercialização dentro do Ceasa.  

A comercialização de seus produtos é uma atividade que sempre foi realizada 

pelo campesinato : 

 A transferência de uma parte da produção camponesa para a feira da cidade 
próxima é outro exemplo do modo pelo qual essa produção circula. Ela tanto ocorre 
com o camponês parcelar quanto com o que mora nas fazendas. Um camponês poderá 
levar arroz para vender, enquanto outro levará feijão; ambos se interessam em 
negociar. O dinheiro obtido na venda de uma determinada quantidade do cereal 
oferece ao camponês a possibilidade de adquirir tecidos, panelas, remédios. (MOURA, 
1986, p. 57) 

Quando se trata de camponeses inseridos na sociedade de mercado, estando 

próximos aos maiores centros urbanos do país e tendo seus produtos consumidos 

nesses centros, a possibilidade de comercialização direta dos produtos está vinculada a 

um acúmulo de renda anterior, de tal forma que a compra de um meio de transporte ou 

de um espaço para vender a mercadoria esteja possibilitada. 

O transporte por meio do caminhão, assim como o trabalho com o trator, a 

comercialização, ou ainda a confecção de caixas para embalagens, são atividades que o 

camponês desenvolve paralelamente à agricultura. Muitas vezes uma dessas atividades 

surge como possibilidade de ampliar a renda da família. Na fala transcrita a seguir 

converso com uma senhora cuja família, o pai e os irmãos, passaram a dedicar-se 

exclusivamente, primeiro ao transporte, e depois à comercialização de frutas, por meio 

da compra de um caminhão: 

O meu pai sempre gostou de caminhão, e a minha mãe fala que quando eles casaram, 
que em cinco anos ela tinha juntado dinheiro para comprar um sítio, e o meu pai quis 
comprar um caminhão, daí ele comprou caminhão... mas não sobrou nada do 
caminhão do meu pai, daí ela precisou começar tudo de novo, trabalhar na roça, daí 
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ela não deixou mais ele trabalhar [com caminhão], daí diz que depois eles juntaram 
dinheiro outra vez, ele entrou sócio com o meu tio, compraram outro caminhão... o 
meu pai sempre trabalhou de roça... ele gostava de caminhão, você vê que o sonho 
dele era trabalhar com caminhão... [Eu pergunto se foi com o dinheiro do figo que ele 
comprou o caminhão.] Não, Larissa, ele tirou financiado, o primeiro caminhão ainda 
fui eu que tirei o financiamento, nós tiramos financiado, nós ficamos na roça, eu e 
meus dois irmãos, trabalhando, e pusemos uma família de empregado e meu pai foi 
trabalhar... com o frete ele pagava a prestação do caminhão e dava dinheiro para nós 
pagar um empregado... sempre eu, eu ia, recebia o frete, pagava a prestação do 
caminhão, o posto... e o que sobrava, a gente mantinha a casa, pagava o empregado 
que estava ajudando a gente... daí no outro ano deu certo, daí o meu irmão comprou 
um caminhão para ele, daí começou assim... daí o meu pai ajudou pagar... Nossa, o 
que eles trabalhavam! Tiravam areia, ficavam até 11 horas da noite trabalhando.16 

Percebe-se que a atividade de comercialização começou como decorrência de 

um trabalho de transporte já realizado pelo pai. O trabalho de caminhoneiro muitas 

vezes agrada aos camponeses, ou filhos de camponeses, principalmente em função da 

liberdade que este tipo de atividade permite. 

Em geral, como foi apontado, o camponês, desde menino, sabe operar um trator 

e dirigir um caminhão. Esta se torna, portanto, uma atividade facilmente realizável, 

desde que haja recursos suficientes para adquirir seu meio de transporte. Na fala 

anterior, a senhora com quem eu converso me diz que o caminhão foi adquirido por 

meio de financiamento; entretanto, esse financiamento não era obtido para a compra 

do caminhão, mas para a lavoura. Assim, como forma de pagar o financiamento (que 

seria destinado à lavoura) e ainda as prestações do caminhão, o pai impôs a si um forte 

ritmo de trabalho, os filhos ficaram dedicando-se ao trabalho da terra e empregaram 

uma pessoa para ajudá-los, enquanto o pai estivesse se dedicando ao transporte.  

As falas anteriores mostram que as famílias, quando tinham recursos, adquiriam 

um caminhão. Esse tipo de atividade permitia - além da possibilidade de 

comercialização dos seus produtos - que aquele filho que provavelmente migraria para 

a cidade pudesse permanecer na terra dos pais, ainda que realizando uma atividade não 

diretamente ligada ao cultivo da terra. 

                                                
16 Entrevista com Maria José de F. 
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A posse de um meio de transporte possibilita uma certa autonomia na 

comercialização das próprias mercadorias, o que determina que a renda extraída do 

trabalho camponês seja menor. Assim, afirmam: “se a gente tivesse uma condução” ou 

“assim dá pra ganhar alguma coisinha”. 

De fato, a comercialização de seus produtos e a transformação de alguns 

sitiantes em pequenos capitalistas, pela via da comercialização dos produtos de 

outrem, faz com que haja no Bairro um processo de diferenciação social, indicado por 

meio da expressão “os fortes”. 

Os sitiantes “fortes”, sejam eles pequenos capitalistas ou camponeses ricos, são 

tão integrados ao bairro rural quanto os demais. O processo de socialização é o 

mesmo, o convívio é o mesmo17. Estas famílias procuram formas de se reproduzirem 

na terra por meio da aquisição de outros sítios, de preferência no próprio Bairro, para a 

“irmandade”. Na fala transcrita a seguir converso com uma senhora que teve seu sítio 

dividido em função da construção da Rodovia dos Bandeirantes, a parte de baixo de 

seu sítio (abaixo da Bandeirantes) foi então vendida para uma família do próprio 

bairro: 

D. Mariquinha: Vendemos para o “fulano de tal” [ela e seu marido venderam esta 
parte do sítio que ficou secionada pela rodovia], ele que procurou, ele diz que ele 
queria... foi comprando, comprou um, comprou outro. 
Larissa: Por quê? 
D. Mariquinha: É irmandade, né? 
D. Yolanda: Irmandade [Elas respondem ao mesmo tempo. Como demonstro não 
entender, d. Yolanda me explica.] 
D. Yolanda: Irmandade de irmãos, porque o do Oba ficou para o “Cicrano”... [irmão 
do “fulano”] Eles têm dois sítios lá.  

A questão da “irmandade” que aparece nesta fala é muito interessante: há uma 

forma, uma palavra que define a prática de distribuir as terras entre os filhos (os 

irmãos), de provê-los de terra. Quando perguntei a ela porque ele queria comprar as 

partes dos sítios que foram cortados, ela me responde prontamente: irmandade. A 

                                                
17 A este respeito, ver as Fotografias 8 e 9, que retratam uma festa realizada no Bairro em novembro de 2004.  
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palavra carrega em si uma relação: o pai camponês que pode, provê aos seus filhos 

terras para que eles também possam se reproduzir como camponeses. (Ver Mapa 6). 

Esses são os sitiantes “fortes”. Ser sitiante “forte” é hoje sinônimo de ser 

sitiante, ou melhor, situante (com u), que parece ser ainda uma palavra mais 

expressiva do que sitiante, no sentido de indicar que a pessoa está bem “situada”.  

De qualquer maneira, sendo sitiantes “fortes” ou não, ocorre no Bairro que as 

famílias têm um padrão de vida bastante razoável do ponto de vista econômico, o 

acesso aos bens de consumo almejados na cidade, tais como carro, telefone, 

eletrodomésticos, entre outros, é observado em todos os sítios.  

O padrão das casas é também revelador de uma situação econômica positiva. 

As casas dos sitiantes (em oposição às dos meeiros), em geral são mais amplas e 

confortáveis. Se a família enriquece, procura incrementar ainda mais a casa, e também 

a casa dos filhos que vão sendo construídas nos sítios dos pais18.  

Na fala transcrita a seguir, abordo com meu interlocutor a diferença entre 

chácara e sítio e o significado da palavra sitiante: 

É, chácara é menor, não é? É, sítio já é um pouco maior, já é maiorzinho, fazenda já 
é grande. [Eu pergunto para ele: aqui, o que é?] Aqui, para aqui é chácara, a gente 
falava sítio, né, mas acho que é chácara, é chacrinha... [E sítio seria o quê?] Ah, sítio 
a turma fala aí de 20, 25, 30 alqueires, que já fala um sitinho mais ou menos, né? 
Agora chácara é um alqueire e meio, dois alqueires, fala chacrinha, é chacrinha 
assim, vamos supor, a turma mora na cidade, fala: ‘ah, eu comprei uma chacrinha em 
tal lugar...’ ‘e tem quanto?’ ‘Ah, tem 20 mil metros, 16 mil metros, não chega a um 
alqueire, né?’ Agora nós falamos chácara, tem três alqueires, nós falamos chácara [E 
por que antes falavam sítio?] Ah, porque a turma, quando vendia sítio, aí a turma 
falava: ‘ah, vendi um sítio aí de 20 alqueires, 30 alqueires...’ Depois a gente 
começou, bom, já começou a turma já na escritura, já era sítio... depois quando foi 
fazer, meu pai faleceu, que foi fazer como usos e frutos antes dele falecer, aí virou 
chácara, foi chácara, porque eu acho que, porque assim, a quilometragem é pequena, 
né? Então por isso que acho que eles falam chácara. [Mas vocês são sitiantes?] Nós 
somos sitiante estourado, eu falo situante aqui é o “Fulano de tal”, né, esses negos aí 
é sitiante, ele tem acho que na Reforma, aqui, um, dois, três, quatro... só aqui na 
Reforma ele tem uns seis, sete sítios... era dos irmãos, que eles trabalhavam todos 
juntos. 

                                                
18 Ver Fotografias 10 e 12. 
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Nota-se que a adoção da palavra chácara para o tipo de propriedade que 

possuem foi feita de certa forma de “cima para baixo”, ou seja, os órgãos oficiais, 

como o cartório, passaram a denominar chácara a propriedade camponesa que têm. 

Assim, ainda que contrariado, ele procura mostrar que chácara seria o termo adequado 

para designar a propriedade (pequena, em geral bem menor do que a sua) que as 

pessoas da cidade têm no campo apenas para lazer. 

Ele indica que chácara é uma propriedade com área pequena, sítio, uma 

propriedade um pouco maior, e fazenda é a grande propriedade. À sua propriedade ele 

chamava sítio: “a gente falava sítio, né, mas acho que é chácara, é chacrinha”.  

Em função do Estado passar a chamar a área que possui de chácara, esse termo 

passa a fazer parte do vocabulário, paralelamente a sítio, para designar a propriedade 

camponesa. Fica claro, entretanto, que ele diferenciou sítio de chácara a partir da 

relação social estabelecida, no primeiro caso a terra é trabalhada diretamente por seu 

proprietário.  

O termo sítio permanece, portanto, largamente utilizado. Ele define um tipo de 

relação social, melhor diríamos, territorial: aquela em que o camponês imprime 

livremente seu trabalho em sua propriedade. 

Ser sitiante, ou ainda, situante, é ter uma situação de estabilidade na terra. 

Assim, ele se auto-define como “sitiante estourado” (com ‘i’), em oposição ao fulano 

de tal, que é “situante” (com ‘u’), que adquiriu para sua família mais terras no próprio 

bairro rural. 

De acordo com Nice Lecoq Müller, em sua obra Tipos de sitiantes em algumas 

regiões do Estado de São Paulo, a palavra sitiante aparece 

como designativo do pequeno produtor basicamente policultor, em contraste com o 
grande produtor monocultor, parece-nos, consultando nossos historiadores e relatórios 
antigos, que deve datar do século XVIII, pois Saint Hilaire, que viajou por nosso país 
no primeiro quartel do século seguinte já registra o vocábulo, explicando-o... Talvez o 
melhor critério para se definir o sitiante, uma vez que pouco se tem escrito sobre ele, 
seja o de considerar a opinião do próprio homem do campo a respeito. Pelas 
investigações que fizemos podemos dizer que “sitiante é todo o pequeno produtor 
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rural que, responsável pela lavoura, trabalha direta e pessoalmente a terra com a ajuda 
da sua família e, ocasionalmente, de alguns empregados remunerados”... Por trabalhar 
direta e pessoalmente a terra, e por fazê-lo com a ajuda da família ou de alguns 
empregados assalariados, o sitiante distingue-se, de um lado, do pequeno proprietário 
absentista e, do outro, do fazendeiro. No primeiro caso se o pequeno proprietário não 
tem ligações diretas com a terra não é, pelo homem do campo, considerado como 
sitiante... A distinção com o fazendeiro, quanto mais não fosse por este contar com 
uma produção muito maior, ficaria óbvia pelo fato de, em regra, não trabalhar ele 
pessoalmente a terra, ficando na posição simples de administrador, contando não com 
alguns, mas com muitos empregados assalariados.19 

É notável que a expressão sitiante já apareça no século XVIII revelando uma 

relação que é social; o sitiante, já naquela época, aparece em oposição ao fazendeiro. 

A definição que Müller traz para o sitiante aproxima-se bastante daquela que estamos 

chamando de camponês, que, em oposição ao grande proprietário (seja ele capitalista 

ou não), conduz a sua terra através do trabalho de sua família e, se necessário, lança 

mão de parceiros ou, eventualmente, de trabalhadores assalariados, de tal forma que 

consiga cultivá-la em sua plenitude e adquira as mercadorias de que necessita. 

Há outras formas que o camponês sitiante, não apenas o sitiante “forte”, 

encontra para evitar que parte de sua renda seja apropriada pelo capital20. Os sitiantes 

que enriqueceram, o fizeram em parte pelo fato de terem se dedicado à 

comercialização de seus cultivos, o que evitou, a princípio, que parte de sua renda 

fosse apropriada pelo capital comercial. 

                                                
19 MÜLLER, 1946, p.1-6 passim. 
20 Ver Bombardi (2004a). 
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