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4.3. A Reprodução Camponesa: O sítio resiste à cana. 

 

“Ah, a gente aprende na prática [a ordenhar] ... faz 
uns cinco anos não é, vô? Faz pouco tempo, aprendi 
depois que o meu avô machucou o dedo, teve um dia 

que ele não pôde tirar, aí eu comecei a tirar no 
lugar dele, aí eu aprendi ... aprendi fácil!” 

Rodrigo Velasco 

 

Afirmei que ao mesmo tempo em que o capital se territorializa, a agricultura 

camponesa também, ainda que o capital encontre formas de subordinar a sua renda. 

Neste sentido, no próprio assentamento da Revisão Agrária em Jaú, vê-se dois dos 

mecanismos de reprodução camponesa: um deles é a migração e o outro é a 

territorialização camponesa em meio à territorialização do capital. Ou seja, por mais 

paradoxal que possa parecer para aqueles que crêem no desenvolvimento do 

capitalismo de modo unívoco, a presença do capital no campo não é inexorável, a 

ponto de impedir a reprodução camponesa em seu meio ou às suas bordas1. Temos 

sítios camponeses encravados em uma massiva cultura capitalista da cana. 

A migração surge como uma possibilidade da reprodução camponesa entre 

aqueles que não conseguiram manter-se em suas terras. Ela é buscada em áreas mais 

longínquas, onde o preço da terra é mais baixo: 

... olha, a turma arrenda para cana, porque o preço é bom, né, se você plantar arroz e 
feijão, hoje um arrendamento não compensa não. [Pergunto: faz tempo que vocês 
pararam de arrendar?] Uma média de uns dois anos mais ou menos, no máximo, foi a 
última vez que a gente teve uma coisinha, um pedacinho de terra com alguma criação 
da gente... eu estou guardando os meus troquinhos, que eu, eu tenho interesse de ir 
para o Mato Grosso, comprar terra lá, lá, Rancharia, esses lados é mais barato... 
Você pega aqui Bauru, Bauru-Marília, Marília-Paraguaçu já está lá... [Ali é mais 
barata a terra?] É, ali tem uns trechos ali que ainda é mais acessível. Não vai pagar 
muito caro, mas a terra não é muito boa também... [Comprando lá, o que você 
plantaria, ou o que você criaria?] Ah, aí só vendo a terra, o tipo da terra para ver para 

                                                
1 Refiro-me aqui às áreas em que predomina a territorialização do capital, excetuando as próprias áreas em que 
predomina a territorialização camponesa. 
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que é que serve. Que nem, no Mato Grosso mesmo, aonde eu fui visitar, para comprar 
um bom trecho de terra lá, lá é só para gado, não é? Dá para fazer uma agricultura 
de subsistência, dá, mas para você falar que vai só viver daquilo ali, não dá não, ou 
gado mesmo, ou alguma coisa que dá uma renda um pouco maior...2 

Percebe-se neste depoimento a concepção da terra para o camponês que, 

embora a tenha tomado em arrendamento, refere-se a ela como sendo dele próprio: “a 

última vez que a gente teve uma coisinha, um pedacinho de terra com alguma criação 

da gente”. Uma vez tendo seu trabalho incorporado à terra, o camponês a considera 

como sua. É sua na medida em que ele a organiza, dá-lhe ‘forma’, toma as decisões e 

controla o processo produtivo. É, enfim, autônomo nesta porção de terra mediante o 

pagamento de seu uso.  

O depoimento reitera a tese de que o significado da terra para o campesinato 

está estreitamente vinculado ao processo de trabalho e à família. Este significado 

extrapola o sentido da “propriedade privada em si”. A propriedade privada familiar é 

almejada como uma possibilidade de ter a sua situação, ou melhor, a sua condição 

definida: é, sem dúvida, mais estável a condição do camponês-proprietário do que a do 

camponês-rendeiro, por exemplo. 

Esta estabilidade se dá em vários níveis: no mais aparente, que é aquele 

diretamente relacionado com a propriedade privada: o de possuir um patrimônio – a 

renda capitalizada - que no limite pode ser negociado e que dá ao camponês uma 

condição efetivamente mais estável do ponto de vista econômico. Há, entretanto, 

outros níveis mais sutis e igualmente importantes, que são aqueles que dirigem a luta 

pela terra e a prática camponesa na busca da própria terra, que é a obtenção e 

manutenção da autonomia. Esta autonomia, como já procurei apontar, é a do controle 

do próprio tempo, do próprio espaço, do processo de trabalho, de seus procedimentos e 

do controle de seus produtos. 

                                                
2 Entrevista com Luciano Aranda, em outubro de 2004. 
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A migração para a compra de uma porção de terra mais barata aparece, assim, 

como possibilidade de realização da autonomia e da reprodução camponesa3. 

Observa-se também neste depoimento o uso recorrente de diminutivos. Meu 

interlocutor diz que teve “alguma coisinha”, um “pedacinho de terra”; com este uso 

ele quer revelar ao ouvinte sua situação de “pequeno”, a condição “pequena” de 

reprodução camponesa.  

Este depoimento revela também a dificuldade da reprodução camponesa em 

disputa com a renda da terra proporcionada pela cultura da cana, restando assim ao 

camponês a possibilidade de resistência ou a migração. 

A migração para o “Mato-Grosso”, como aponta meu interlocutor, ou seja, para 

a “fronteira”, onde a terra é mais barata, foi constatada como um caminho direto entre 

os camponeses “desterritorializados”, estudados por Thomaz Jr., no processo de 

territorialização do monopólio em Jaboticabal: 

... através das entrevistas realizadas com alguns ex-proprietários/agricultores que 
forneceram indicativos para a formulação das alternativas do roteiro jurídico-
econômico, constata-se que com a desterritorialização consumada, passa-se a ter uma 
nova realidade, onde o engajamento de tais agricultores, na maioria dos casos, passa a 
ser diferenciado. Uma parte dos desterritorializados, com o dinheiro adquirido com a 
venda de suas terras, compram propriedades agrícolas nas regiões de fronteira, 
principalmente em Mato Grosso, onde a terra é mais barata, continuando portanto 
proprietários/agricultores. Outros mudam de atividade, passando a viver de rendas, 
com aplicações no mercado financeiro, principalmente na caderneta de poupança. 
Outros ainda adquirem pequenos estabelecimentos comerciais instalados no meio 
urbano. Dificilmente se proletarizam. Entretanto, o mesmo não acontece com os filhos 
e descendentes diretos que, na maioria dos casos, principalmente aqueles que seguiram 
o segundo caminho – que mudaram de atividade – se proletarizam, desempenhando as 
mais diversas atividades, fundamentalmente no setor de serviços. (THOMAZ JR. 1988, 
p. 221) 

No caso de meu interlocutor, ele é a terceira geração e está fazendo o caminho 

de retorno à terra através da trajetória inversa de seu pai e avô, que se proletarizaram. 

Em sua própria trajetória de vida, o rapaz foi camponês (quando criança), tornou-se 

                                                
3 A respeito da migração como possibilidade de reprodução da família de camponeses-proprietários, cuja terra 
torna-se exígua para a reprodução de grande parte de seus membros, ver Tavares dos Santos (1993) e Martins 
(1991). 
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proletário na adolescência (já na cidade), posteriormente tornou-se um pequeno 

comerciante e, através desta inserção é que busca sua re-campezinação. Neste sentido, 

a migração e re-territorialização da família camponesa, que não pôde ser direta, está 

sendo agora alcançada na terceira geração. 

O caminho da proletarização aconteceu com algumas famílias, como foi 

apontado. Entretanto, além desta possibilidade e da migração, como forma de 

continuar se reproduzindo como camponeses, há também famílias que compraram 

terra em municípios do entorno, o que é mais incomum devido ao alto preço destas 

terras. De toda forma, ao venderem a terra, todas elas realizaram sua renda, já que a 

condição de “proprietárias” lhes permitiu que auferissem a renda da terra de uma só 

vez, através de sua venda4. 

Há também – e este fato é fundamental – as famílias que permanecem em suas 

terras. A resistência em meio à territorialização do capital é a realidade de parte das 

famílias do assentamento (do bairro Reforma Agrária - Jaú), apesar da oferta insistente 

dos grandes proprietários e do ‘mar de cana’ em que suas propriedades se encontram 

envoltas5. 

Essas famílias, que permaneceram em suas terras, o fizeram substituindo os 

primeiros cultivos (grãos e mamona) principalmente por criação de gado e suínos. A 

substituição destes cultivos deu-se praticamente em conjunto, ou seja, as famílias em 

sua teia de informação e troca de conhecimentos foram substituindo suas lavouras pela 

criação, mais ou menos ao mesmo tempo, em um procedimento típico do bairro rural: 

[Pergunto novamente ao meu entrevistado o que as famílias plantavam.] Como eu falei 
para você: nós entramos aqui, plantaram milho, feijão e arroz, eram três plantas e 
tinha que bater muito em cima delas. [Foram muitos anos?] Ah, batemos bem, depois 
já virou a moda, vamos criar porco, aí partimos para criar porco, vamos tirar leite, e 
viramos com estas três coisas: plantar o milho, dar para o porco, tirar leite, vender 

                                                
4 Ver Oliveira (1985, 1986a e 1986b). 
5 Observar, no Mapa11, o uso do solo no Bairro Reforma Agrária – Jaú. 
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leite, e agora veio o Projeto, de 15 cabeças que estava, agora já estamos com 40, 
então nós vamos levando...6  

A expressão “virou a moda” demonstra que a tomada de decisão por trocar os 

cultivos tradicionais pela criação do gado e do porco - mantendo o milho, que é a base 

da alimentação do porco – deu-se em conjunto. As famílias, observando-se entre si e 

trocando suas informações e experiências, direcionam seus sítios no sentido de poder 

auferir uma renda maior da terra. 

Assim, a exemplo do Bairro Reforma Agrária, em Campinas, vê-se o mesmo 

processo ocorrer no assentamento de Jaú. Se no Bairro Reforma Agrária a expressão 

que elucida o procedimento de escolha dos cultivos a partir da troca de informação 

com os vizinhos era a de que o bairro “é como uma corrente, um passa para o outro”7 

este sentido apareceu em Jaú, na fala deste interlocutor, como “virou a moda”, o que 

revela que a mudança não foi apenas com uma família camponesa: se “virou a moda” 

é porque “todos viraram” de direção. 

Não há dúvida que esta possibilidade de substituir a lavoura, basicamente pela 

criação, deu-se entre as famílias que conseguiram resistir ao intenso processo de 

subordinação à que estavam atreladas e também ao agressivo processo de 

territorialização do capital através da cana-de-açúcar. 

Como procurei apontar no capítulo anterior com relação à permanência das 

famílias em Marília e Campinas, a distância do mercado aparece também como um 

elemento importante nesta explicação. 

Assim, se em Campinas havia camponeses com trajetória anterior marcada pela 

condição de camponês-proprietário e, por isso mesmo, puderam ter a experiência do 

cultivo de frutas, havia também, associado a este fator, a proximidade com dois 

grandes mercados consumidores. Entretanto, o mesmo não ocorreu em Marília e 

tampouco em Jaú. 

                                                
6 Entrevista com o sr. Sebastião Velasco, em 02/09/04. A questão do “projeto”, ao qual meu interlocutor faz 
referência, será abordada a seguir. 
7 Ver Bombardi (2004a). 
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Não há dúvida de que o cultivo reflete a condição camponesa (posseiro, 

rendeiro, parceiro ou proprietário) no sentido daquilo que seu grau de autonomia lhe 

permite cultivar. Na mesma medida, o cultivo reflete também as possibilidades de 

comercialização que estão postas para determinado grupo camponês. 

Há dois depoimentos colhidos em Jaú que refletem exatamente isso: 

... Aqui onde nós estamos tinha 40 pés de poncã, onde é o chiqueiro, nós tiramos uma 
área aqui e plantamos 40 pés... [Pergunto se a poncã era vendida.] Não vendia, a 
gente pensava que ia chupar, tinha as crianças, os colegas iam dar conta, mas não 
deu, não... um dia eu vi que estava sobrando, falei: “Puxa vida! Eu tenho a 
charretinha de pneu e burrinho”, eu falei: “Eu vou entrar em Bocaina hoje com a 
carga de laranja, quem sabe eu faço uma diarinha, não é?” Aí carreguei três sacos de 
laranja e joguei na carrocinha, fui embora, quando eu vou chegando em Bocaina, 
desanimei! O pomar de lá era maior que o meu! Todo o fundo de casa tinha pomar, 
rapaz! Falei: “Não tem nada...”, aí passei lá para uma rua, para outra, nada! Algum 
que comprava uma dúzia lá, aí eu peguei e vendi um pouquinho, aí tinha uma 
molecada brincando de bola... chamei, peguei e tombei... [distribuiu as laranjas para 
as crianças] Eu falei: “Ah, não dá!” Porque vender, não vende... nenhum pé, aqui nós 
limpamos para fazer o chiqueiro, ficou uma beira de um pomarzinho lá.8 

Percebe-se no depoimento que a laranja (poncã) foi plantada com o intuito de 

ser consumida pela própria família e distribuída entre os amigos. O camponês, ao 

perceber que estavam sobrando muitos frutos que não seriam consumidos, resolveu ir 

à cidade mais próxima para tentar vendê-los. Ao chegar à cidade, foi surpreendido pela 

grande quantidade de laranjas iguais às suas nos pomares dos quintais da pequena 

cidade. 

Seu depoimento traz duas informações importantes: a primeira é a de que a 

prática de comercialização destas famílias não era direta, elas não vendiam seus 

produtos diretamente ao consumidor, ou na cidade. Como se viu, seus cultivos 

comerciais eram os grãos e a mamona, vendidos para os cerealistas através de seus 

corretores. As frutas, verduras e legumes eram produzidos “para o gasto”, ou seja, para 

serem consumidas na própria propriedade. O segundo aspecto a ser considerado nesta 

fala é o fato de que a fruta que ele produziu também era produzida nos pomares das 

                                                
8 Entrevista com o sr. Sebastião Velasco, em setembro de 2004. Observar na Fotografia 59 a Granja, que está no 
local em que foi o pomar. 
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casas da cidade, ou seja, diferentemente das grandes cidades, em que absolutamente 

todo alimento é comprado pela população, o mesmo não se dá assim nas cidades 

pequenas. Bocaina, por exemplo, tem hoje apenas nove mil habitantes, se se levar em 

consideração que o episódio contado pelo camponês tem cerca de 30 anos, é possível 

inferir que uma parte dos alimentos que complementava a “mesa” da população urbana 

das pequenas cidades era por ela própria produzida em seus quintais.  

O depoimento  a seguir, extraído de um diálogo com pai e filho, vai na mesma 

direção do anterior e acrescenta elementos para a compreensão da relação entre a 

condição do camponês, o tipo de cultivo, a distância da cidade e a envergadura de seu 

mercado consumidor. Retomo um trecho já apontado deste depoimento e insiro a 

seqüência do diálogo: 

Sr. Manoel Aranda - Plantamos três ruas de pepino, assim, 50 metros! Mas dava cada 
pepino assim! Ia buscar de carrocinha para os porcos, de tanto que deu! Tinha... 
aquele tempo se plantava, nossa, não dava praga aquele tempo! Mas dava cada 
pepino que ele estava verde e estava assim! Quanto comer pepino, rapaz! A gente nem 
sabia quase o que era pepino e se estragava tudo a rodo...  
Larissa - Não vendia o pepino? 
Sr. Manoel Aranda - Não, não ia em lugar nenhum. Ovo então! Ia com uma cesta 
colher ovo, mas tudo tinha [ele quer dizer que ovo era uma coisa que todo mundo 
tinha]. Para trazer para Jaú não tinha condição né, todo mundo tinha, hoje sim!  
Larissa - Não tinha horta naquele tempo para trazer para a cidade? 
Sr. Manoel Aranda - Tinha horta, mas... 
Luciano – Era muito longe, não tinha condução, né? Eles tinham carroça e cavalo... 
Sr. Manoel Aranda - Ah, mas não tinha também, você pegar uma charrete para vir 
para Jaú, a gente vinha mesmo! A gente não vinha não, agora sim, você podia ter uma 
perua, tem muitos de lá que vem fazer a feira, mas aquele tempo perdia tudo! Era uma 
coisa!...  

Percebe-se no diálogo que, ao ser perguntado se não vendia o pepino que ele 

plantava, já que era em grande quantidade e dado aos porcos como alimento, meu 

interlocutor responde, emendando com o ovo, que não, porque “tudo tinha”, ou seja, 

ele não vendia ovo e pepino porque os potenciais consumidores - a população das 

cidades do entorno - já possuíam esses produtos. Ele reitera o sentido de sua expressão 

ao dizer que “trazer para Jaú não tinha condição, todo mundo tinha”, ou seja, mesmo 
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em Jaú, que é a maior cidade mais próxima ao assentamento, não haveria mercado 

consumidor suficiente.  

Quando a mesma pergunta é feita com relação à horta, ou seja, se as hortaliças 

não eram vendidas na cidade, o filho interrompe a frase do pai para esclarecer que era 

muito longe, eles não tinham “condução”. 

Havia, portanto, além de um mercado pouco expressivo, uma distância – 

relativa - grande da cidade. Assim, a palavra “condição” utilizada pelo pai para 

explicar porque não vendia na cidade, é permutada pelo filho por “condução”, ou seja, 

a falta de condição expressa na condução era um impedimento para a venda na cidade.  

A distância da cidade é relativa, evidentemente, posto que, como atestam meus 

interlocutores no depoimento, “hoje sim”, quer dizer, hoje, com uma “perua”, com 

uma condução, haveria a condição necessária para a comercialização. 

Também em depoimentos colhidos no Bairro Reforma Agrária (Campinas) 

pude verificar o uso das palavras condução e condição praticamente como sinônimos, 

no sentido de que possuir uma condução dá a possibilidade de comercializar 

diretamente a produção.  

Vê-se, assim, uma estreita relação entre aquilo que é cultivado e a possibilidade 

que o camponês tem de comercializar, ou seja, a sua condição de comercialização. 

Esta possibilidade de comercializar certos produtos estava atrelada, portanto, à 

distância relativa da cidade e também à existência de um mercado consumidor 

frutífero para seus produtos. 

Os cultivos introduzidos em Jaú foram aqueles que, além de remeterem à 

experiência de camponeses-colonos, eram também os que seriam comercializados a 

partir de fora, tendo em vista a inviabilidade de deslocamento dos camponeses naquele 

período. Este deslocamento não é mais empecilho, e nem mesmo o mercado 

consumidor é tão restrito, tanto assim que o camponês, que já não está mais em sua 
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terra, relata no depoimento anterior que muitos dos que estão em seus sítios vêm à 

cidade para vender seus produtos na feira. 

A resistência das famílias que permaneceram na terra ao processo de 

subordinação de suas rendas ao capital e também ao processo de territorialização do 

capital foi efetivada, como se viu, através da alteração dos cultivos, principalmente por 

meio de sua substituição pela criação de gado e de porcos. 

Esta reprodução camponesa, pode-se dizer, a territorialização camponesa, fica 

expressa nos croquis feitos de uma das propriedades pelos netos do casal que a 

adquiriu, como será visto no próximo item. 

Os croquis a seguir (Croqui 2, Croqui 3 e Croqui 4), como apontado, foram 

feitos respectivamente pelo neto de 19 anos e pela neta de 11 anos (esta fez dois 

croquis). 

Os croquis foram feitos, como o de Marília, tendo a noção de altitude implícita 

em sua construção: a parte de maior altitude do sítio está na parte mais alta da folha, e 

o rio, que é o limite da propriedade e sua porção de menor altitude está na parte de 

baixo da folha.  

Pode ser observado nos três croquis a representação de piquetes para manejo da 

pastagem, que foram introduzidos na propriedade há dois anos, através de um projeto 

da EMBRAPA9, em convênio com a Prefeitura de Jaú: 

Sr. Sebastião (avô) – Porque aqui vem muita gente, viu? Aqui virou projeto de pasto, 
teve um dia aqui que teve 250 pessoas... 
Rodrigo (neto) – É tem um projeto aqui pela Embrapa... meu pai foi indicado para o 
projeto modelo. Foi indicada uma propriedade para divulgar esse projeto para 
mostrar que a vida não é só viver de cana, não é? Que também dá para viver de gado, 
de outras coisas. E agora, depois desse projeto, já foi feito em Bocaina, em Jaú, em 
Dois Córregos, aqui é o modelo. A Embrapa procurou um secretário do prefeito em 
Jaú que indicasse um sítio para fazer esse projeto, e o nosso sítio foi escolhido, ele é 
agrônomo, mas é secretário do Prefeito, da Agricultura... aí ele veio aqui, fez muitas 
perguntas também, fez um belo questionário, viu que o nosso sítio estava indicado e 

                                                
9 Este é o projeto a que o sr. Sebastião Velasco, um de meus interlocutores, referiu-se em depoimento 
anteriormente citado. Sobre o manejo intensivo do pasto ver www.ccppse.embrapa.br (site da Embrapa Pecuária 
Sudeste). 
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foi divulgando... A cada três meses eles vêm dar uma assistência, e fala: ‘ah isso aqui 
está errado que você está fazendo, tem que fazer assim, vamos melhorar isso aqui, 
vamos fazer aquilo lá’ ... 
Larissa – Como é que é o projeto, qual é a idéia da Embrapa? 
Rodrigo (neto) – A idéia é, eles estão focando o gado de leite, não é? É ver que o gado 
de leite numa pequena área você pode pôr muita quantidade de gado. A média de 
gado por alqueire é de duas cabeças por alqueire, você fazendo esse piqueteamento, 
você pode pôr, quer ver, você pode pôr 30 cabeças, num alqueire... 
Sr. Sebastião – Tem que fazer a irrigação. Mas está bom, viu? Estamos satisfeitos com 
o projeto... está com dois anos. 
Vera Lúcia (filha e tia) – Em novembro já faz dois anos até trocar o gado. 
Rodrigo (neto) – São 120 projetos iguais a esse... até ele ver que a gente está fazendo 
certinho o que manda, porque ele quer ver lucro, quer ver a coisa andando, se você 
fizer uma coisa que não está produzindo, eles cortam você do projeto. [Pergunto se 
eles ganham alguma coisa para participar] A renda nossa é com o gado, ganha o 
apoio. 
Vera Lúcia (filha e tia) - A prefeitura veio aí, ela gradeou tudo onde era para fazer, 
porque o piqueteamento é tudo cerca elétrica e eles vieram com a mão-de-obra, nós 
compramos o material, mas eles vieram com a mão-de-obra, fez tudo de graça para a 
gente o piqueteamento, a parte que era deles, e depois a gente já aumentou, porque a 
gente já viu que funciona, então nós já estamos aumentando... 
Rodrigo (neto) – Funciona, com certeza...  
Vera Lúcia (filha e tia) – Não é que a gente ganha, mas é o que eles puderem fazer 
pela gente... 
Larissa – [Ao neto, que fez escola técnica agrícola:] E na escola, você aprendeu a 
mesma coisa? 
Rodrigo – Aprendi, só que tem uma coisa: se não tiver alguém puxando a sua orelha, 
não tem motivação, né, porque é uma coisa que, era difícil de você acreditar 
escutando. Aí o meu pai foi fazer visitas por aí e viu que na realidade era aquilo 
mesmo. Porque em 200 metros quadrados, em 236 metros quadrados, você por 10 
vacas lá dentro! É uma coisa que você quase não acredita, né?  
Larissa – E vocês aumentaram? 
Rodrigo (neto) - Aumentamos, fizemos com um hectare aqui em cima, com sete mil 
metros quadrados, aí fizemos lá na outra parte do pasto que era grama ruim, aí 
fizemos o piqueteamento com grama boa, né? Compramos mais criação...  

Percebe-se no diálogo (entre o avô, uma filha que mora no sítio e seu neto, filho 

de um filho que também mora no sítio) vários aspectos fundamentais para a 

compreensão da realidade camponesa e sua reprodução na terra. O primeiro deles é o 

regozijo com o reconhecimento do trabalho que têm desenvolvido na própria terra, 

atestado pelo número de pessoas que têm visitado o sítio e também, pelo fato do sítio 

ter sido escolhido como modelo.  
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CROQUI 2: Acessar a partir do índice Lista de Croquis 
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Verso do Croqui 
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CROQUI 3: Acessar a partir do índice Lista de Croquis 
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CROQUI 4: Acessar a partir do índice Lista de Croquis 
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ILUSTRAÇÃO 2: Acessar a partir do índice Lista de Ilustrações 
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Verso da Ilustração 
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Assim, se há entre os camponeses um discurso que ressalta a sua situação de 

classe subalterna, relatando aspectos que depreciam a sua própria imagem, há também, 

pelo contrário, reiteradas falas que ressaltam positivamente seu conhecimento e suas 

habilidades. 

Nota-se também que no discurso do jovem - ao definir o objetivo do projeto da 

Embrapa - ele afirma que “é para mostrar que a vida não é só viver de cana”. A 

indignação com relação à grande expansão da cana está pautada na consciência de que 

há um processo de territorialização desta agricultura capitalista que tolhe a reprodução 

camponesa. Isto fica absolutamente explícito em sua fala, já que ao afirmar que o 

projeto de piqueteamento é para mostrar que “não é só viver de cana”, mas de gado e 

de outras coisas, o camponês está afirmando a viabilidade de sua própria reprodução. 

Em outro depoimento, colhido em trabalho de campo, o camponês sintetiza sua 

oposição à expansão da cana fazendo o seguinte comentário: “eu acho que todo mundo 

não vai comer só açúcar, não é?”. A fala denuncia o objetivo último da produção da 

cana que, evidentemente, não é a alimentação da população e o camponês sabe disso. 

Sabe que a expansão dessa cultura está unicamente pautada na extração do lucro. 

Marx deixa explícito o mecanismo que envolve a agricultura capitalista, que, tal 

como na indústria, está assentado no lucro, com a diferença de que no caso da 

agricultura a propriedade privada da terra aparece com um caráter especial: 

O pressuposto no modo de produção capitalista, portanto, é o seguinte: os 
verdadeiros agricultores são assalariados, empregados por um capitalista, o 
arrendatário, que exerce a agricultura apenas como um campo específico de 
exploração do capital, como investimento de seu capital numa esfera específica da 
produção. Esse capitalista-arrendatário paga ao proprietário da terra, ao proprietário do 
solo explorado por ele, em prazos determinados, por exemplo anualmente, uma soma 
em dinheiro fixada contratualmente (assim como o prestatário paga juros 
determinados pelo capital monetário) pela permissão de aplicar seu capital nesse 
campo específico de produção. A essa soma de dinheiro se denomina renda fundiária, 
não importa se é paga por terras cultiváveis, terreno de construção, minas, pesqueiros, 
matas, etc. Ela é paga por todo o tempo durante o qual o dono da terra emprestou, 
alugou o solo ao arrendatário. A renda fundiária é aqui, portanto, a forma em que a 
propriedade fundiária se realiza economicamente, se valoriza. Além disso, temos aqui 
reunidas e confrontadas as três classes que constituem o quadro da sociedade 
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moderna: trabalhador assalariado, capitalista industrial, proprietário fundiário. 
(MARX, 1988: 113-4) 

Marx descreve, assim, os mecanismos da produção capitalista na agricultura, 

que, pautados unicamente na realização do lucro, esbarram na propriedade privada da 

terra, pela qual os capitalistas são obrigados a pagar uma renda ao seu proprietário. 

Como o objetivo último da atividade não é ela em si e nem mesmo apenas a aquisição 

de mercadorias, ou seja, como não se trata da economia simples, mas de extração do 

lucro, este pode ser obtido mediante uma atividade agrícola - ou não, tanto faz - como 

o próprio Marx afirmou, o capitalista “exerce a agricultura apenas como um campo 

específico de exploração do capital”. 

Ao abordar a agricultura capitalista, Marx a isola da realidade mais ampla em 

que existem formas não capitalistas de produção. Ele próprio deixa claro esse 

procedimento, que chama de “suposição”, no início deste capítulo10; ainda assim, 

considera os proprietários fundiários como uma classe social no capitalismo. 

Ao revelar o papel que o capitalista e o proprietário fundiário têm no 

empreendimento agrícola capitalista, Marx revela que o primeiro está apenas 

investindo em um dos campos de exploração do capital e o segundo, arrendando suas 

terras ao primeiro, está realizando economicamente sua propriedade fundiária através 

da extração de sua renda. 

Ao abordar a agricultura camponesa é possível verificar que sua forma 

econômica é o avesso da forma capitalista, do mesmo modo como seu relacionamento 

com a produção agrícola e com o sentido da terra em si, também o são. O 

procedimento econômico camponês, como já foi discutido, informa sua prática social e 

moral e, ao mesmo tempo, é por elas informado. 

                                                
10 “A análise da propriedade fundiária em suas diferentes formas históricas está além dos limites desta obra. Só 
nos ocupamos com ela na medida em que parte da mais-valia gerada pelo capital recai no proprietário da terra. 
Supomos, portanto, que a agricultura, exatamente como a manufatura, está dominada pelo modo de produção 
capitalista, isto é, que a exploração da agricultura é feita por capitalistas, que de início só se diferenciam dos 
demais capitalistas pelo setor em que seu capital está investido e pelo trabalho assalariado mobilizado por este 
capital.” (MARX, 1988, p. 111). 
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Assim, o repúdio à maneira como a cultura da cana tem se ampliado fica 

manifesto de diversas formas no discurso camponês, e ele é também revelador da 

resistência camponesa em meio à agricultura capitalista. Negar a positividade da 

massiva expansão da cana no estado e mostrar a inviabilidade “alimentar” dessa 

produção é desmascarar seu sentido unicamente econômico e é, também, apontar a 

viabilidade da reprodução camponesa. 

Há ainda aspectos fundamentais a serem discutidos a partir do depoimento 

anterior. Um deles diz respeito à maneira como as três gerações de camponeses 

interagem no tocante à produção e ao conhecimento no interior da propriedade. Pode-

se ver que quando o neto fala que através do piqueteamento é possível ter 30 cabeças 

de gado em um alqueire, seu avô intercepta sua fala dizendo que “tem que fazer 

irrigação”11. Ao fazer esse comentário, o avô revela porque não se consegue esse 

montante de produção no método tradicional de criação de gado, ele aponta 

prontamente onde está um possível gargalo, revelando a explicação da viabilidade 

desta nova técnica. 

Há uma complementação entre o conhecimento das diferentes gerações no sítio 

possibilitada pela postura do avô, que cedeu a seu filho o posto de “chefe da família”, 

ou seja, outorgou-lhe seu próprio papel para a perpetuação da família camponesa. 

Como foi visto, a implementação de uma nova técnica na propriedade não se 

deu do dia para a noite, o pai do jovem que fez o croqui fez diversas visitas a projetos 

semelhantes, em outras propriedades, para ter certeza de sua viabilidade. 

Na propriedade camponesa não há possibilidade de arriscar o futuro da família 

na terra através da implementação de métodos dos quais o camponês não tem certeza 

do resultado econômico. O rapaz, seu filho, diz: “o meu pai foi fazer visitas por aí e 

viu que na realidade era aquilo mesmo”. 

                                                
11 Observar na Ilustração 2, calendário agrícola, a distribuição do trabalho ao longo do ano em função da 
irrigação do pasto. 
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A inovação na técnica da criação entra em choque com o conhecimento 

tradicional de que o próprio jovem é portador, já que com 19 anos ele domina todo o 

processo de trabalho no interior do sítio. Ao contrário da cidade, a adolescência é 

praticamente inexistente, ele é considerado por sua família e sua comunidade como um 

homem adulto, conhecedor do trabalho na terra e da relação com o mercado. Assim, 

mesmo tendo acesso à educação formal e, em especial, àquela que diz respeito às 

técnicas científicas da agricultura e da pecuária, o jovem – tal como poderia se esperar 

de seu avô - põe em dúvida a eficiência da tecnologia, tendo em vista seu já 

acumulado conhecimento, adquirido por meio de seus pais e avós. A própria 

concepção do jovem só muda a partir do conhecimento prático da implantação da nova 

técnica de manejo do pasto. 

Também é possível perceber no diálogo o papel da mulher no interior do sítio, 

muito embora a senhora que participa da conversa com seu pai e sobrinho não trabalhe 

diretamente na terra por um impedimento de saúde, ela usa a primeira pessoa do plural 

para falar do trabalho no sítio e dos rumos que estão sendo dados para a propriedade: 

“nós compramos”, “nós fizemos”, “eles fizeram para nós” etc. É recorrente, nos 

diversos depoimentos, a consciência de todos os membros da família daquilo que está 

sendo feito e do que está sendo decidido. Ainda que o pai personifique as decisões, 

elas são muito mais discutidas e consensuais do que se pode supor à primeira vista. 

Pode-se ver também nos três Croquis (2, 3 e 4) uma grande área representada 

com a cultura do milho e, no primeiro deles, há também uma área em que está escrito 

canavial. A cana e o milho, nos sítios, são utilizados para a alimentação 

respectivamente do gado e dos suínos: 

[Pergunto ao meu interlocutor o que plantam as famílias que, como ele, ainda estão na 
terra] 
Sr. Sebastião - Hoje, para falar a verdade, misturou um pouco, tem alguns que 
plantam milho e tem alguns que têm o milho e têm um pouco de cana, já têm um 
pouco de cana... é para usina... 
[Pergunto sobre a destinação da cana deles] 
Rodrigo – Para o gado. Para silagem, mas a gente corta e pica, mas não faz o silo, dá 
in natura... [e o milho?] para os porcos... 
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Ao dizer “tem o milho” está implícito no discurso do camponês que há o porco 

para ser alimentado com este milho. E, ao dizer “misturou um pouco” o camponês 

refere-se àqueles que produzem cana para vendê-la à usina.  

No sítio, o milho alimenta o porco, que tem também sua ração composta de 

outros elementos, como se verá adiante. A cana serve para alimento do gado no 

período de estiagem, quando o pasto é reduzido. Entretanto, estas atividades se 

complementam mesmo no sentido daquilo que seria dispensado no ato da própria 

produção, como é o caso do soro que resta do leite quando o queijo é feito, soro 

destinado à alimentação dos porcos12.  

Este binômio gado-suíno tem permitido a reprodução desta e de outras famílias 

camponesas no assentamento há mais de 20 anos: 

Sr. Sebastião (avô) - Aí partimos para criar porco, vamos tirar leite, e viramos com 
estas três coisas: planta o milho, dá para o porco, tira leite, vende leite, e agora veio 
o Projeto, de 15 cabeças que a gente estava, agora já estamos com 40, então nós 
vamos levando... [Pergunto quanto do gado é de corte] 
Rodrigo (neto) – Tem uns 15 de corte e tem umas vaquinhas de leite [Pergunto se 
vendem o leite] Faz o queijo [Quem?] 
D. Tereza (avó) – A gente faz. (Ela refere-se às mulheres) 
Rodrigo (neto) – Vende o queijo, é, vende na cidade. Vende em hotel, vende em casa 
também se pedir, tem bastante encomenda em casa. 
Sr. Sebastião (avô) – O Nelson [o filho] faz mais de 20 anos que vende, porque eu 
sempre tive a vaca, então faz mais de 20 anos. 
Rodrigo (neto) – Mas é pouca coisa. 
D. Tereza (avó) – Agora com essa seca, o que você queria?  
Sr. Sebastião (avô)– Agora é pouco, mas chegamos já tirar muito leite, ele é bom de 
tirar leite... [ele refere-se ao neto] [Pergunto ao rapaz como ele aprendeu] 
Rodrigo (neto) – Ah, a gente aprende na prática... faz uns cinco anos não é, vô? Faz 
pouco tempo, aprendi depois que o meu avô machucou o dedo, teve um dia que ele 
não pôde tirar, aí eu comecei a tirar no lugar dele, aí eu aprendi... aprendi fácil!  
D. Tereza (avó) – Vichi, que nem ele eu desconheço!  
Sr. Sebastião (avô) - Mas não é que nem nós, não pula cedo, não. 
D. Tereza (avó) – Não precisa, não é, levantar cedo... 
Sr. Sebastião (avô) – O leite é destruído aqui mesmo, em queijo, não tem precisão de 
esperar o caminhão, dar a hora certa, aqui não tem pressa. 
[Pergunto a que horas eles tiram o leite normalmente] 
Rodrigo (neto) – Seis e meia, sete horas... [E se fosse com caminhão?] Aí tinha que 
ser bem cedo, umas quatro horas para o caminhão passar às seis para pegar. 

                                                
12 Ver Fotografia 68. 
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Sr. Sebastião (avô) – Aqui nós somos roça mesmo, meio folgado, e é melhor assim, 
não é? Você pegar e vender leite, você tem que estar com o leite na hora certinha!  

É de se notar que começaram a vender leite e queijo há cerca de 20 anos, 

justamente no período em que a cana passou a se expandir de maneira brutal na  

região. Quando o avô explica a venda do queijo, o faz justificando com o fato de 

sempre ter tido algumas vacas, como uma extensão de uma das atividades que eles 

sempre realizaram. Entretanto, passaram a torná-la comercial, o que determinou uma 

alteração na configuração territorial interna da própria propriedade. 

Se o gado (para leite) e os suínos, no período em que a família dedicava-se 

prioritariamente à produção de grãos, era destinado unicamente à alimentação da 

família, este quadro foi alterado profundamente. Essa alteração é que possibilitou a 

reprodução camponesa na terra, no momento em que o processo de territorialização do 

capital no entorno tornava-se intenso. 

Essa foi a saída encontrada por algumas famílias para o processo de 

subordinação que estavam sujeitas durante os anos em que produziam cereais e 

mamona, vendendo-os para indústrias próximas. 

A venda direta do queijo ao consumidor evita que grande parte da renda 

camponesa seja submetida ao capital, primeiro porque neste caso não há o capital 

comercial intermediando a venda e abocanhando parte da renda e segundo porque, ao 

não vender o leite para as indústrias, as famílias não ficam sujeitas aos preços pautados 

por estas. 

Assim, pode-se ver nos três croquis o pasto ocupando uma parte significativa 

do sítio. Há também nos três croquis a indicação dos piquetes que, como se pode 

perceber no depoimento, esta estratégia de produção possibilitou um aumento muito 

grande no número de cabeças de gado criadas na propriedade - este número 

praticamente triplicou em dois anos. 

A leitura dos croquis permite também perceber a ordenação interna da 

propriedade em função de facilitar e viabilizar o trabalho da família. Verifica-se que a 
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casa está na parte central do sítio e próximos a ela estão o pomar, a tulha, o chiqueiro e 

o curral. 

O pomar, e, associado a ele, a horta (que não está representada em nenhum dos 

croquis, pois para os camponeses chamarem a horta de “horta” ela deve ter um 

tamanho significativo que lhe confira esse status13), estão próximos à casa para 

facilitar o rápido acesso aos alimentos consumidos pela família e também em função 

da proximidade com a água da casa (poço), de modo que a horta seja regada 

diariamente. 

A pocilga (chiqueiro), assim como a tulha, estão próximos da casa para facilitar 

o trabalho de alimentar e atender os porcos diversas vezes durante o dia. Muitas vezes, 

mesmo durante a noite, eles se levantam para auxiliar as porcas no parto. 

Além do consumo da ração preparada com o milho da própria propriedade e 

misturada ao farelo de soja e outros elementos, como se verá mais detalhadamente, os 

porcos consomem também o soro que resta da fabricação do queijo. Estando perto da 

casa, é menos trabalhoso levar os pesados recipientes com o soro até a pocilga. 

O curral14, como é de praxe, também está próximo da casa, facilitando o 

trabalho de tirar o leite e levá-lo para a cozinha, onde será “destruído em queijo” - a 

preposição “em” indica finalidade, a transformação de um elemento em outro. 

O pasto e a cultura do milho, como exigem grande espaço e um dispêndio de 

trabalho concentrado, mas não tão constante, estão nas bordas dos demais elementos 

territoriais estruturais do sítio. 

Esta viabilização do trabalho da família diz respeito aos homens e também às 

mulheres, que fazem o queijo e atuam, ainda que em menor tempo, junto à pocilga. A 

área contígua à casa está mais associada ao trabalho feminino do que propriamente ao 

                                                
13 Esta horta tem, por exemplo, almeirão, couve e louro - servidos em um almoço - entre outras verduras, 
legumes e temperos nela produzidos. 
14 Ver a Fotografia 70. 



 442 

masculino; já o trato do gado e o cultivo do milho estão preferencialmente associados 

aos homens, mas as mulheres eventualmente participam de parte dessas atividades. 

Como observou Castro Oliveira (1991, p. 102): 

... a “lida” com o gado é atribuição dos homens e dos filhos mais velhos, enquanto 
porcos e galinhas são tratados pela esposa e filhas. É comum encontrar a mulher que 
possui suas porcas e leitões, assim como as filhas que têm cada qual sua porção de 
frangos – a venda desses animais implica num ganho pessoal a quem pertence os 
animais, cujo dinheiro é para satisfazer necessidades próprias (comprar roupas, ou 
fazer o enxoval). Apesar da criação de pequenos animais atender às necessidades 
pessoais, ela não se desvincula do grupo doméstico como um todo, pois pode destinar-
se ao consumo da família em determinados momentos. 

Aos homens cabe também, no caso abordado, um trabalho intenso junto à 

criação de suínos: o trabalho realizado na área exterior à casa é executado 

principalmente por eles; às mulheres cabe uma participação mais restrita, mesmo 

porque praticamente todo o trabalho doméstico é por elas realizado. 

Como a produção de porcos é comercial, ou seja, são várias porcas e leitões em 

diferentes idades, esta atividade não se configura exatamente como uma “extensão” da 

casa, como normalmente acontece quando os porcos são criados “para o gasto”. Neste 

caso, com grande número de matrizes, o trabalho é realmente mais intenso e 

dispendioso.  

A família camponesa funciona de fato como um trabalhador coletivo: a menina 

de 11 anos, que fez dois dos croquis, ajuda sua família no trato dos porcos aplicando-

lhes remédios, fazendo o parto das porcas que têm dificuldade, alimentando-os etc., e 

regozija-se do trabalho que faz e do reconhecimento que sua família dá a ele. O casal 

de avós, com cerca de 80 anos, também trabalha diretamente, embora com menor 

intensidade. O casal da segunda geração - o filho e a nora - trabalham intensamente, 

assim como seu filho mais velho, de 19 anos, responsável pelo outro croqui e por 

grande parte das informações com relação à propriedade como um todo15. 

                                                
15 Ver Fotografia 57. 
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Observa-se no diálogo que todos os membros da família têm a noção total do 

trabalho desenvolvido no sítio, desde os idosos às crianças, a partir de uma certa idade. 

Todos, ao se referirem ao trabalho na terra, utilizam a primeira pessoa do plural; eles 

próprios enxergam o trabalho como uma atividade coletiva. 

Ainda com relação à produção e comercialização do leite, tal como foi 

apontado pelos camponeses entrevistados em Marília, observamos que a venda desse 

produto diretamente à indústria aparece ao camponês como uma dupla subordinação, 

primeiro e evidentemente pela depreciação do preço pago pelo produto e segundo, 

porque essa venda se torna uma subordinação moral, posto que o camponês tem seu 

horário de levantar pautado pela indústria – ele perde parte da autonomia de controle 

do seu tempo. Por isso, no diálogo anterior o avô disse que o neto não “pula cedo”, ou 

seja, não pula cedo da cama para tirar o leite. Complementa dizendo que são da roça e 

“meio folgados, mas assim é melhor... ter que entregar na hora certinha! [é ruim]”, é 

ruim estar “sujeito” ao horário definido pela indústria, é bom ser “meio folgado”, quer 

dizer, ter esta autonomia, esta disponibilidade para lidar com o tempo e com o 

trabalho. 

O sistema de piqueteamento permite à família camponesa, além de aumentar 

sobremaneira a sua produção, também auferir renda diferencial16 por um período do 

ano, como será visto. No depoimento a seguir, vê-se a explicação deste projeto, em 

conversa com neto e avô nas proximidades do pasto: 

Rodrigo - ... Por causa do projeto, você é obrigado a ter o gado, porque senão o 
capim sobra. Tipo assim: você faz o piqueteamento, que é uma lotação para 20 
animais e se você puser dez, sobra o capim e aí ele fica duro e o gado não come mais, 
tudo tem uma prática para você manejar... o que é o foco da coisa: pegar o máximo 
de proteína no máximo do tamanho dele... porque a proteína é uma coisa assim: a 
gente come o feijão, é rico em proteína, você come o arroz, já é energia, mistura os 
dois para você manter o dia. O animal, o que que ele quer para engordar? Ele quer a 
proteína para ele crescer, ficar forte... no capim tem [proteína] e tem que ser no 
máximo vegetativo dele, se você pegar ele no dia, tipo assim, ele tem o ciclo de 28 
dias, o mombassa, que é esse capim aqui, pegou, deu 28 dias ele está no máximo do 
crescimento dele, e no máximo de vamos supor de nutriente que ele vai fornecer para 

                                                
16 OLIVEIRA (1985). 
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o gado, o gado o que que é, é um ruminante que ele consegue digerir a fibra, nós, o 
ser humano, não consegue digerir a celulose, já o gado, ele digere e aí você tem que 
pegar ele no máximo do crescimento e no máximo da proteína, aí o que que acontece? 
Ele come um dia, deixa no chão, aí vai no outro dia, vai para o outro piquete, são 28 
piquetes, cada dia um... aí o melhor de cada piquete... sai de um, vai para o outro, 
quando saiu do segundo vai para o terceiro, esse do primeiro que ele saiu já está com 
dois dias de descanso, e vai rodando, chegou no vigésimo oitavo, o primeiro está com 
28 dias de descanso, aí começa de novo, é uma rotação. O capim, se você der a 
comida para ele, o adubo, aduba todo dia, no tempo das águas, se você adubar agora 
ele não vai corresponder porque o tempo aqui não tem água, ele não vai crescer... é 
uréia, nitrato de amônia, é um granulado... [e não sai caro?] É um piquete por dia que 
você aduba, então não sai muito caro... aqui em cima, no gado de leite tem 236 metros 
quadrados... não sai caro, é um custo barato. [E quando eu vim aqui há três anos 
atrás, como funcionava?] Aqui era um pasto só, de uma grama que chama batatais, 
uns falam batatais, outros falam Mato Grosso... e ela é uma grama que ela não cresce 
mais que um palmo do chão, ela não dá massa para o gado comer, e essa grama, se 
você puser dois animais por hectare é muito, ela não dá comida, não dá massa. Esse 
capim, ele pode chegar até quase um metro e meio de altura... com 28 dias ele chega 
um metro e meio de altura... nessa época não17 por causa da seca... no verão tem... no 
verão só capim e agora no inverno, como não tem capim, é fornecido a cana... é da 
silagem, a silagem, só que a proteína é pouca... [E do que que é bom?] A silagem de 
milho, de sorgo, só que para gente fica caro fazer, compensa para fazendeiro, faz 
muito. [O que eles comem agora?] Agora é cana. [Mesmo pouco nutritiva?] É, porque 
agora na seca o que é o ideal? Você manter o gado, não deixar emagrecer, a cana 
não tem muita proteína, mas ela mantém o gado num nível bom de carne até, ela não 
faz emagrecer e no verão vai para o pasto [...] Piqueteamento, o ano inteiro, 28 
piquetes, vai depender do tipo de capim, do mombassa no caso é 28, da estrela é um 
outro tipo de capim, mombassa ele é pânico máximo, é um gênero, a estrela é sinodon 
dactirum, é outro gênero. [Por que vocês escolheram ele?] Por causa da lotação dele, 
é uma lotação bem grande que ele suporta... essa vaca, ela é cimental, ela é uma raça 
lá da Europa, só que ela adaptou bem no Brasil... é de leite, o gado de leite é um gado 
que ele não tem muita carne, só que ele dá, você nota no ubre, você nota, a 
característica dele é só para o leite, não é muito para a carne, agora o gado de carne 
você vê que ele não dá muito leite e ele tem uma bela caixa de musculatura, tudo... 
[Você cria junto o de leite e o de corte?] Nessa época sim, depois aí você tem que 
fazer um lote de leite e um lote de carne... [Por quê?] Porque o gado de carne, ele é 
um gado que estressa muito, se você põe ele em muita lotação, muito junto, ele é um 
gado que ele emagrece, ele tem muito estresse, sabe? Tem todo um manejo... [O de 
corte precisa de mais espaço?] É. [E o que é mais rentável para vocês?] No momento 
está sendo o leite, porque o leite tem um giro muito rápido, todo dia você está 
vendendo, o gado de corte você vai esperar três anos para você vender o animal, aí 
você tem o lucro tudo de uma vez... vende para o frigorífico. Vem buscar, aí faz um 
lote, vende para o frigorífico, lá ele pesa e de lá já sai o pagamento... vende de lote, 
de dez... é porque se você mandar um caminhão vir de lá do Bariri, do frigorífico, 
para buscar um só, não compensa para ele... só vem se tiver um lotinho, né? [Os 

                                                
17 A entrevista foi realizada no mês de setembro de 2004. 
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animais que nascem aqui, alguns são para a produção de leite outros para corte, como 
são separados?] A maioria é vendido, porque o nosso boi é de corte, se a gente 
segurar, se você misturar o gado de leite com o gado de corte, ele dá um bezerro 
muito rústico, fica fraco... Para leite precisa caprichar... A gente tem um boi de corte, 
que a gente põe em cima do gado de leite para dar um bezerro que não serve para 
leite, só que ele dá um bezerro mais grosso, para corte,  para vender... [E como 
aumenta o plantel para leite?] Aí a gente compra a vaca, a vaca com o sangue bom já 
[matriz]. 
Sr. Sebastião – Leiteira, é leiteira.  
Larissa - Você não tem uma que vai ser leiteira que nasceu aqui? 
Rodrigo – Se o nosso boi fosse de leite, com certeza todos que nasceriam aqui daria 
de leite. [Não vale a pena ter um boi de leite?] Valeria se esse projeto que já faz dois 
anos, o limite dele vai ser por um boi de leite com todas as vacas holandesas, só que a 
gente tem que ir dando o passo conforme a perna.18  
Larissa - É caro?  
Rodrigo – É caro comprar as vacas já grandes, você fala?  
Larissa – É. 
Rodrigo - É caro, só que você tirando o leite dele, ela já paga na primeira cria, não é, 
vô? 
Sr. Sebastião – Eu sou enjoado... a vaca para mim, ela tem que chegar e bater nos 10 
quilos, por dia. 
Rodrigo – a 50 centavos dá cinco reais por dia, você vai pagar hoje numa vaca 1200, 
1000 reais, a cinco reais por dia, três vezes cinco, dá 150 reais por mês, ela dando 
oito meses, com um ano mais ou menos ela se paga, só que você não vai comprar uma 
vaca para você ficar uma cria só, tem que comprar uma vaca boa para ficar bastante 
cria aqui, para você girar o dinheiro em cima dela, você comprou ela grande já.  

O piqueteamento, como se vê, não está completamente concluído, uma vez que 

o sistema de irrigação não está disponível em toda a propriedade19. Por isso, observa-

se nos três croquis o pasto discriminado de duas formas - como pasto mesmo e como 

piquetes: 

Cada quadrinho desse é um piquete: olha, tem o número 1, o número 2, aí vem 
subindo, vem a fileira de baixo, a de cima... todos têm 236 metros quadrados... aqui é 
uma área de descanso, é um recreio aqui20, no verão, nas águas, aí esse capim chega 
do tamanho desse pau aqui, aí elas [estarão] cada dia em um piquete, elas passam 
repassando, agora nesse tempo aqui não tem comida, elas ficam nessa área aqui 
comendo a cana, né? 

                                                
18 Percebe-se no diálogo que o jovem camponês não me diz diretamente que eu não compreendi que eles 
compram as vacas adultas. Com a minha demora em entender qual era o procedimento com relação ao gado, ele 
espera que eu vá elaborando as perguntas até que esteja esclarecida. 
19 Ver Fotografias 64, 65, 66 e 67. 
20 Essa área de descanso está indicada no Croqui 4, da Larissa, como pasto. Nele tem uma árvore desenhada, sob 
a sombra da qual os animais descansam. Ver a Fotografia 72. 
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É possível perceber também, observando os croquis, que os dois irmãos 

localizam no mesmo lugar o piqueteamento que está próximo à casa. A menina, em 

um dos croquis, não define os piquetes próximos ao rio e estende o curral e o pasto até 

a proximidade da casa.  

É notável, no diálogo anterior, o conhecimento que o jovem rapaz tem, tanto no 

sentido formal - do acesso à informação produzida cientificamente, que podemos 

perceber nas palavras, termos e exemplos usados por ele - quanto no sentido empírico; 

ele tem de fato, em uma idade em que a sociedade urbana classifica como “pós-

adolescência”, o domínio total do processo de trabalho realizado no interior da 

propriedade. 

Esse domínio é outorgado a ele por seu pai e por seu avô. Percebe-se que, na 

conversa em que seu avô está presente todo o tempo, embora ele também seja portador 

do conhecimento, deixa que seu neto fale livremente, ou seja, outorga-lhe o status de 

homem adulto capaz de ser porta-voz da família camponesa. Ao mesmo tempo, o 

rapaz reconhece e respeita a sabedoria e conhecimento do avô, e o invoca pedindo sua 

confirmação através da expressão “não é, vô?” Neste e em outros diálogos em que o 

rapaz explica o trabalho no sítio, recorre da mesma maneira ao consentimento e 

confirmação do avô21. 

Nota-se no depoimento que o piqueteamento possibilita manter o gado, seja de 

corte, seja de leite, com o mesmo nível de peso, durante o ano todo. Para o gado de 

corte isso significa que a família camponesa terá o gado gordo mesmo no período de 

estiagem, que vai de abril/maio a setembro/outubro, ao contrário do que ocorre 

normalmente (como se pode ver no calendário agrícola de Marília). Ter o gado gordo 

em uma época em que o gado está magro pode possibilitar auferir uma renda maior, 

posto que há menor oferta de carne no mercado.  

                                                
21 A necessidade e valorização da coesão da família são atestadas, também, através das letras das músicas 
apreciadas pela família camponesa. Entre estas há uma que se chama “Couro de Boi”, cuja letra recebi por 
correio junto com uma carta de minha “xará”, Larissa, a neta do casal que adquiriu a propriedade e fez dois dos 
croquis. Ver a letra da música no Anexo III. 
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Como é um período de entressafra podemos afirmar que os camponeses podem 

obter uma renda diferencial22, pois oferecem uma mercadoria que é produzida em 

condições que alteram o comportamento da natureza. 

Com relação ao gado de leite, o piqueteamento permite manter o mesmo 

número de cabeças o ano inteiro, já que o pasto não estará escasso nos meses de 

inverno23. Como se viu em depoimentos anteriores, uma das senhoras afirmou que 

havia pouco gado porque “com esta seca, o que você queria?”, ou seja, a estiagem 

diminui sensivelmente a quantidade de pasto disponível para o gado24.  

O piqueteamento, associado à irrigação e a determinadas espécies de capim, 

permite ter um número de cabeças de gado até 15 vezes maior. Isso significa que esta 

técnica disponível para os grandes proprietários também é apropriada pelos 

camponeses, permitindo a estes se reproduzirem com uma renda significativamente 

maior. 

Uma maior renda, nas mãos da família camponesa, pode permitir que ela 

adquira mais terra ou que um maior número de membros da família permaneça no 

sítio. 

Como já foi abordado com relação ao Bairro Reforma Agrária, em Campinas, 

os pais camponeses, percebendo o direcionamento da propriedade, as possibilidades de 

reprodução da família, vão orientando seus filhos para a permanência na terra, ou para 

a cidade. Muitas vezes apenas um dos filhos fica no sítio: 

Sr. Sebastião - ... e estamos aqui até hoje, agora tem uns pares de casais que foram 
tudo para Jaú, mas eles não deixam de ver os velhos aqui [...] aqui apertou, ficou 

                                                
22 Ver Oliveira (1985). 
23 Observar a Ilustração 2 (calendário agrícola desta propriedade) em comparação com a Ilustração 1.O 
Calendário muda em função do piqueteamento. 
24 O manejo do pasto, e sua combinação com a agricultura, foram chamados por Leo Waibel (1958) de sistemas 
agrícolas. Waibel divide estes sistemas no Sul do Brasil em três grupos: sistema de rotação de terras primitiva, 
sistema de rotação de terras melhorada e rotação de culturas combinada com a criação de gado. Esta 
classificação estabelecida pelo autor tem um sentido “evolucionista” indo do mais rudimentar (por influência dos 
hábitos indígenas) até o mais evoluído (por incorporação de técnicas e instrumentos europeus). Há que se 
considerar, entretanto, que Waibel atribui a pobreza dos colonos europeus no Sul do país às deficiências das 
políticas públicas implantadas, através das quais os colonos foram instalados em regiões longínquas e com 
exígua quantidade de terra para uma atividade supostamente extensiva.  
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meio pequeno para minha família, aí eu falei, peguei, comprei uma casinha em Jaú, lá 
perto da Rua Iara, peguei, comprei a casinha lá, eu tinha um genro aí no Pouso 
Alegre pagando aluguel, falei: ‘escuta eu comprei uma casinha lá, você está pagando 
aluguel, você quer entrar nela? Não vou te cobrar nadinha, só que eu vou mandar um 
casal solteiro, mandar uma moça e um moço, pode ser?’ ‘Você vai ajudar em alguma 
coisa?’ (o genro perguntou) Falei: ‘Ajudo’. Aí pus ele lá, a filha casou, depois de um 
ano... É, porque aqui ficou pequeno, então eu vou ter que me virar, aí botei um casal 
com a filha lá, viveram bem, falei: ‘Se não for bem, eu desmancho o ninho hein!’ Mas 
foi bem que foi uma beleza... 
D. Tereza – É, ela morou um ano, e ele morou oito com ela... depois casou, ele [o 
filho solteiro que foi morar com a irmã casada] foi com 20 anos... 
Sr. Sebastião – Aí eles compraram terreno, eu dei uma mãozinha, o que faltou para 
acabar a casa, eles entraram dentro e estão lá, tudo trabalhando. E do genro que eu 
dei a casa para ele, ele morou 15 anos lá até ele fazer a dele. 
[Pergunto por que o Nelson foi quem ficou] 
Esposa e esposo (ao mesmo tempo) – O caçula de homem, não é?  
D. Tereza - O outro casou primeiro, saiu, ele ficou solteiro, depois casou e ficou com 
a gente. 
Sr. Sebastião – Quando ele casou, resolveu ficar aqui, tinha dois terrenos lá em Jaú, 
está lá, mas ele não arriscou, ele quer aqui. Quer aqui, então vamos tocando. 

Pode-se ver no depoimento que o pai, ao perceber a exigüidade de sua 

propriedade no sentido de permitir a reprodução camponesa para todos os filhos, 

encaminhou alguns deles para a cidade. Este encaminhamento é literal: o pai os proveu 

com casa e, através da filha casada e do genro, garantiu o direcionamento de outros 

filhos para a cidade.  

O rumo de cada membro da família camponesa é decidido no âmbito da própria 

família, as rotas individuais são também coletivas na medida em que todos os 

membros participam como co-responsáveis do direcionamento dos demais.  

O pai camponês faz o “cálculo” das possibilidades de reprodução na terra em 

função de seu tamanho, do número de seus membros, do tipo de atividade e do 

andamento da relação com o mercado. Ele arruma a situação e o direcionamento de 

cada um de seus filhos a partir desse cálculo. 

Ao serem questionados sobre o motivo de determinado filho ter sido o que 

ficou na propriedade, a resposta veio prontamente: “caçula de homem”, ou seja, em 

uma tradição que remete a determinados grupos camponeses, por exemplo, os de 
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italianos, o filho mais jovem é aquele que permanece na terra, com seus pais. Ele 

herdará a terra e será quem cuidará de seus pais na velhice25. 

Como nossa legislação não possibilita a herança apenas para um dos filhos, este 

direito consuetudinário não é resolvido da maneira como foi outrora, em que os demais 

filhos eram deserdados de modo que a propriedade camponesa se reproduzisse26. 

Entretanto, os pais encontram mecanismos de reproduzir o direito consuetudinário 

provendo os demais filhos com outros elementos que lhes permitam sobreviver 

dignamente e, se possível, confortavelmente, para além da terra camponesa. Assim é 

que o estudo, o acesso à formação escolar, é extremamente valorizado27; neste sentido 

é que este pai cuidou para comprar casas na cidade que abrigassem e desonerassem 

seus outros filhos. 

Com o aumento sensível do número de cabeças de gado no sítio, e, portanto, 

também com um significativo aumento da renda, este irmão caçula que permaneceu na 

terra afirmou que “antes não cabia todo mundo... agora dava até para os meus irmãos 

estarem aqui”. Ou seja, em função do aumento do trabalho e da renda, embora a 

propriedade não tenha aumentado em tamanho, esta “equação camponesa da família na 

terra” pode ser alterada. 

Há ainda um aspecto muito importante a ser apontado sobre o depoimento 

anterior ao último citado, em que dialogo com o neto e seu avô. O rapaz, ao me 

                                                
25 Trata-se do estatuto do minorato, ver Colonos do Vinho de Tavares dos Santos (1978). 
26 Ver de Margarida Maria Moura Os Deserdados da Terra  (1988). Em Os Herdeiros da Terra Moura (1978), 
estudando a herança entre camponeses-sitiantes de Minas Gerais, aponta que: “Para apreender a significação da 
herança da terra em São João da Cristina foi necessário dar informações mínimas sobre o funcionamento da 
produção, através da análise da divisão do trabalho no âmbito do ‘sítio’ e da organização do parentesco. A 
especificidade abordada em ambas as abordagens visou a preparar a compreensão da herança da terra, tanto nas 
transações verticais como nas horizontais, da mesma forma. A constatação de que ali a herança não se faz 
exclusivamente através de regras jurídicas contidas no Código Civil Brasileiro, que é o conjunto de trâmites 
legais que prevalece para toda a sociedade brasileira, pode dar lugar à suposição de que, no local, o Código é 
cumprido somente em parte, ou não é cumprido, ou é cumprido de forma degradada porque os costumes 
simplificam ou ignoram as leis. O que este capítulo se propõe a mostrar é como as regras ‘locais’ de herança da 
terra desenvolvem uma lógica própria, que se baseia no conhecimento deste código e cujo fim último é poupar ao 
máximo a integridade dos patrimônios territoriais. Visa, em última instância a assegurar a manutenção da área 
como camponesa, agindo como fator de reprodução da propriedade parcelar independente.” (MOURA, 1978, p. 
47-8). 
27 Ver Tavares dos Santos (1978). 
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explicar sobre o preço da vaca, pondera que embora ela seja cara, ela “se paga”; ele 

faz a afirmação fazendo a seguinte conta: “a 50 centavos [o litro de leite] dá cinco 

reais por dia, você vai pagar hoje numa vaca 1200, 1000 reais, a cinco reais por dia, 

três vezes cinco, dá 150 reais por mês, ela dando oito meses, com um ano mais ou 

menos ela se paga, só que você não vai comprar uma vaca para você ficar uma cria 

só, tem que comprar uma vaca boa para ficar bastante cria aqui, para você girar o 

dinheiro em cima dela, você comprou ela grande já”. Percebe-se que o camponês não 

contabiliza o gasto com o pasto, o gasto com o adubo ou a silagem, com vacinas e 

demais gastos que ele venha a ter com a vaca. Não contabiliza também - o que é 

fundamental para que se possa compreender sua lógica – o seu trabalho. Para o 

camponês, é praticamente um fato dado os custos que terá e, mais ainda, ele toma por 

óbvio o trabalho despendido pela família. 

Possivelmente demora mais do que um ano para que a vaca “se pague”. 

Entretanto, sua contabilidade não comporta elementos que seriam essenciais,  tratando-

se de um empreendimento capitalista. 

Por paradoxal que possa parecer, o camponês nunca inclui a remuneração por 

seu trabalho quando calcula o preço da mercadoria que vende. Esta forma de 

contabilizar seus produtos é também reveladora da ordem camponesa em que trabalho 

e família não são dissociados. Revela também uma economia pautada pela 

sobrevivência e pela aquisição de outras mercadorias, e não, evidentemente, pelo 

lucro. 

De acordo com Shanin (1983, p. 57): 

A determinação de objetivos guiados pelo consumo, os métodos produtivos 
tradicionais, o emprego de trabalho familiar, o baixo grau de comercialização dos 
produtos e a falta de controles contábeis, em termos monetários, convertia a unidade 
doméstica camponesa em uma unidade produtiva completamente diferente da 
“racional” empresa capitalista. 

Penso que é possível repensar a proposição de Shanin, considerando que 

mesmo com métodos produtivos modernos e com alto grau de comercialização dos 

produtos, a família camponesa permanece uma unidade produtiva completamente 
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diferente da racional capitalista, pois, fundamentalmente, não está pautada pelo lucro e 

é regida por uma ordem moral específica desta classe, alimentada por esta forma 

econômica familiar. Daí a falta de controle contábil, ou ainda, a não contabilização do 

trabalho da família quando do cálculo das mercadorias produzidas. 

Assim, mesmo com tanta racionalidade para a produção através do sistema de 

piqueteamento - que envolve inclusive marcar diariamente em uma planilha todos os 

gastos e os recebimentos, sob orientação e exigência da equipe que coordena o projeto 

– o camponês opera com uma lógica que é a da ordem moral. Ou seja, mesmo com 

acesso ao conhecimento científico e formal, e, ainda que anotando minuciosamente, 

nos padrões da “contabilidade racionalista”, todo o fluxo monetário da propriedade28, o 

camponês é portador da “racionalidade camponesa”, opera com esta lógica e age a 

partir dela.  

Os acessos à tecnologia avançada, que permitem um aumento da renda 

camponesa, não alteram e não desvirtuam sua ordem moral, posto que ela parte de 

outro referencial, ela parte de sua prática social e não de sua técnica de trabalho ou 

acesso à tecnologia. Esse aspecto é fundamental para a compreensão da trajetória 

camponesa. 

Pode-se ver, em um dos depoimentos anteriormente citados, que havia no sítio 

uma área com cerca de 40 pés de tangerina, que foram substituídos pela pocilga. Vê-se 

nos três croquis a representação e a localização da granja de porcos no interior da 

propriedade. Esta substituição evidentemente não se deu ao acaso, como nenhuma 

alteração na ordenação interna da propriedade camponesa se dá. 

Ocorre que associada à criação de gado, a criação de suínos também tem 

permitido a reprodução e permanência de boa parte dessas famílias na terra. Não 

apenas este sítio no assentamento de Jaú, mas também os demais sítios dos 

camponeses que lá estão, têm esse tipo de produção. 

                                                
28 Tive a oportunidade de verificar a “pasta de anotações” em que a família registra cada entrada e cada saída 
monetária na propriedade, indicando a utilização dos recursos e a data, conforme estabelecido no “Projeto da 
Embrapa”. Anotam também a temperatura e a umidade do ar, mais do que uma vez por dia, diariamente. 
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Esta criação, voltada para a comercialização, também é feita com acesso à 

tecnologia através da compra de matrizes e reprodutores que muitas vezes vêm de 

outros estados e/ou de criadores especializados em melhoramento genético da espécie, 

o que atualmente significa rápido crescimento associado a pouca quantidade de 

gordura no animal: 

Rodrigo - ... Esses daqui [porquinhos] são filhos do branco lá de trás, esse cachaço29, 
ele veio lá do Paraná, é uma granja especializada em porco registrado. [Qual a 
finalidade?] É o padrão de qualidade do porco, esse porco é quase, já escutou falar 
do porco light? É um porco que não dá gordura, é só carne [e o preço dele na hora de 
vender?] é maior... ele é um reprodutor, esse é, você pega uma porca branca e 
mistura com ele, dá um porco de excelente qualidade, sem gordura. 
Larissa - Ele é light por causa da raça ou da comida dele? 
Rodrigo - Dos dois, tem uma dieta feita para ele, que os vendedores de ração que 
passam para ele, não adianta você alimentar bem ele, se você não alimentar 
adequadamente os filhos dele... [Ele vive só aqui?] Ele vive preso. [E a água para os 
filhotes?] Ali é tipo uma piscina, tem o bebedor, aí a água que eles tomam aqui 
escorre da boca deles e fica na piscina... aonde ele está fuçando, naquela chupeta... é 
porque se uma granja não tiver uma piscina dessa o porco estressa muito e não 
engorda. [E esse, o reprodutor, não estressa?] Esse aqui, se você deixar o reprodutor 
em uma baia úmida, vai dar problema de casco, porque aí o porco vai ficar uns três 
anos na granja, né, e esses daqui de baixo da piscina (refere-se aos filhotes) com 
quatro meses e pouco já estão pulando para o abate...  
Larissa – E o que eles comem? 
Rodrigo - Milho e soja, é a base da ração deles. 
Larissa – Você compra a ração? 
Rodrigo – Não, faz aqui [a ração]: a soja é comprada, o milho é produzido aqui. A 
soja é comprada em lote fechado, aí distribui pelos produtores, nós compramos em 
conjunto, para obter um preço melhor. 
Larissa - Vocês e quem mais? 
Rodrigo - Nós e uns cinco ou seis que sobraram da reforma agrária, né? Porque, 
todos eles, a maioria tem porco. 
Larissa - E vocês compram juntos? 
Rodrigo - Compramos juntos a soja, e o milho todo mundo produz. Agora a soja 
precisa ser em conjunto. [As porcas, as matrizes ficam em baias individuais, separadas 
por uma estrutura de ferro. Pergunto por quê.] Se ela ficar numa baia solta, ela deita 
no meio do leitão e mata... essa porca fica a vida inteira dela presa na gaiola30, ela só 
sai para cruzar com o cachaço... come, tem água na boca, comida na boca, aí quando 
ela não está criando, ela vem para essa baia aqui do lado de baixo aqui [presa 
também?] presa também, porque você imagina ter um chiqueiro grande para cada 
uma dessas porcas, você teria que ter uma instalação muito grande, não é? Então 
você tendo essa aqui em jaula é melhor para o produtor... ela tem os filhotes aqui, aí 

                                                
29 Cachaço é o porco não castrado, que serve como reprodutor.  
30 Ver as Fotografias 58 e 59. 
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com 30 dias são desmamados, aí o filhote vai para uma baia à parte e ela continua na 
gaiola... o animal já é acostumado, já é costume já deles. 
Larissa - E antigamente? 
Sr. Sebastião: Não, aquele porco de antigamente era o caipira como se fala, aquele 
pode criar solto, pode dar mato para ele, cana, o que quiser, agora esse é a ração 
certinha, certinha! Aquele era uma beleza para criar... no campo, a gente morava em 
fazenda, tinha dois alqueires de bandeirona, o que tinha menos tinha 50, dava aquele 
punhadinho de milho...  
Larissa – E qual é a vantagem de criar assim? 
Rodrigo – A vantagem? Antigamente quando você criava solto não tinha isso aqui, é a 
vantagem, a limpeza, é um animal muito mais limpo do que antigamente, é tudo 
vacinado, nego fala: ‘Ah, não como porco porque dá bicho na cabeça’, isso é uma 
lenda de antigamente, hoje em dia não existe mais. 
Sr. Sebastião – Não pode dar banha... [O avô aponta onde está a vantagem]. 
Rodrigo – Não tem banha, gordura. 
Sr Sebastião – Eu matei porco, tinha isso de toicinho, de banha... [mostra com a mão a 
espessura da gordura do porco]. 
Rodrigo – Agora, com banha a carne vale menos, não é? [E o outro tinha banha por 
quê?] Por causa da alimentação. É a genética, a genética vai melhorando a cada ano, 
tipo se você ficar uns dois ou três anos sem trocar o cachaço, sem trocar as porcas, 
você vai ficando para trás no ranking de qualidade do porco, a genética vai 
avançando muito rápido... 
Sr. Sebastião – Nota bem: esse aqui em quatro meses, quatro meses e meio, vai 
embora para o açougue, o porco de antigamente era um ano e meio... [E o tamanho 
era maior?] O tamanho desses aqui não pega, capaz! Aqueles eram menores, então 
hoje nós temos essa vantagem, em quatro meses, quatro meses e pouco já criou, já 
engordou, já vai embora. 
Rodrigo – Antigamente um porco com quatro meses um porco pesava 10 quilos, 11 
quilos, hoje com quatro meses você está com um corpo de 80 quilos, 70 quilos... é por 
causa da ração31 ... quando ele [o reprodutor] fica muito grande, ele já não serve mais 
para cobrir as porcas, então ele é sacrificado... aí vende ele... vende ele vivo, aí vai 
para o frigorífico, aí do frigorífico faz a distribuição. [Mesmo leitãozinho vende para 
o frigorífico?] Não, aí o leitão você cria até ficar uma certa idade... o leitão a gente 
não comercializa o leitão... a gente, porque a gente produz o milho e não é rentável a 
gente vender um porco novo e ele não comer o milho que a gente produz... vende 
grande, sempre grande...  
Sr. Sebastião – Nossa, hoje o médico tirou a palha32 da turma, é só óleo... [E o 
Senhor, não come com banha?] Nós comemos. A gente não mudou, não [...] essa aqui 
vai criar essa semana, quando você vê que ela vai criar, você dá uma desinfecção na 
baia.... aí quando está frio, que nem, já fizemos aqui uma plantação de banana pra 
segurar o vento33, aí tem a luz... foi colocada a luz aqui... aí você põe uma luz em 
cima dela para dar uma esquentada nos animais...  
[...] 

                                                
31 Ver as Fotografias 60, 61, 62 e 63. 
32 Por “palha” ele está indicando “banha”, querendo dizer que tirou o prazer de comer com a banha. 
33 Ver na Fotografia 57 as bananeiras próximas à granja, no local em que converso com o sr. Sebastião (avô) e 
Rodrigo (seu neto). 
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Rodrigo – Se você for dar resto de comida, é um produto que dá muita banha e não 
tem aceitação no mercado. 
Sr. Sebastião – Também no preço que está o porco agora, está dando dinheiro! 
Rodrigo – O porco, ele passou o boi. Hoje está perto de 70 reais a arroba. [Por quê?] 
É devido à falta no mercado, por causa da crise do ano, de uns meses atrás, que o 
porco estava muito baixo e a turma estava matando tudo as matrizes e acabando com 
os plantéis e a soja subiu muito o preço, quando você cria um produto que fica muito 
caro para você fazer ele, a turma prefere criar só a metade e não gastar tanto assim... 
agora que o preço está alto, a turma está querendo tudo voltar, sabe? E é o problema 
que você voltando tudo, talvez daqui a quatro, cinco meses não tenha o preço, vai 
abaixar o preço, fica essa ida e volta. [Pergunto como compram a soja em conjunto] 
Junta os vizinhos... Porque toda a quinta-feira a gente se reúne, né? Tem um encontro 
na Igreja. Nós fazemos um encontro lá na capela, de 15 em 15 dias tem a missa, aí 
tipo, é uma vez por mês que faz a compra, aí nós reúne lá e fala: ‘Seu Mané, quer 
quanto’? ‘Ah, eu quero 20 sacos’, ‘João, quer quanto?’ ‘Eu quero 30. Aí faz uma 
cotação de quanto a gente quer e manda vir em um caminhão fechado de Jaú para cá 
e ele passa distribuindo... A gente faz um encontro, uma reunião da gente lá, tem uma 
reza lá tudo, aí bate um papo também, toda quinta-feira... Ah, faz muito tempo, a 
Igreja tem quanto tempo? Uns 15 anos? 20 anos?... Sempre tem uma missinha, vem o 
padre de Bocaina...  

Há aspectos essenciais neste diálogo, que permitem a compreensão do sítio 

camponês e dos elementos presentes no bairro rural. 

O primeiro aspecto a ser observado é aquele referente ao acesso à tecnologia e 

ao conhecimento, inclusive de melhoramento genético, no interior do sítio camponês. 

O ‘porco light’ é obtido mediante reprodutores comprados de produtores 

especializados e são alimentados através de ração “balanceada”. Este porco, em 

oposição ao “caipira”, permite ao camponês obter uma renda sensivelmente maior 

através de sua venda.  

Vê-se no discurso camponês a maneira como as campanhas médicas34 pautam o 

consumo de alimentos pela população urbana e como, a partir destas campanhas, o 

mercado passa a ditar o tipo de alimento a ser produzido de modo a ser “aceito” pelo 

consumidor. 

Tanto a alimentação urbana é ditada por tais campanhas e o camponês tem 

consciência desse processo que, em sua fala, ele afirma que “os médicos tiraram a 

palha da turma”, ou seja, a gordura e o alimento preparado com a banha de porco. Ele, 
                                                
34 A respeito da alteração dos hábitos alimentares em função de campanhas médicas ver Oliveira (1981). 
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embora produza o porco light para vender, come alimentos preparados com a banha e 

não com óleo vegetal. 

A criação de suínos a partir desse “melhoramento” genético e da alimentação 

através da ração, em oposição à tradicional alimentação com restos das refeições e 

sobras de outras mercadorias colhidas no sítio, permite que de fato o preço cobrado 

por este porco seja maior. Quando pergunto aos camponeses qual a vantagem da 

criação assim, o neto fala a respeito da limpeza e da segurança deste alimento, do 

ponto de vista dos aspectos sanitários desta criação. Entretanto, seu avô prontamente 

responde que a vantagem é ter menos gordura, ou seja, a vantagem se dá no âmbito 

econômico: o preço desse porco é sensivelmente maior do que aquele cobrado pelo 

suíno tradicional. Assim, não é fortuito o investimento que a família faz na compra de 

reprodutores específicos, e mais, na troca sucessiva desses reprodutores e das matrizes, 

a cada dois ou três anos. 

Além de um ganho maior com a carne sem gordura, que é mais valorizada no 

mercado, há uma outra vantagem fundamental nesse tipo de criação: a do tempo de 

engorda do animal. Como vimos no depoimento, na criação tradicional de suínos um 

porco com quatro meses atingia em torno de apenas 10 ou 11 quilos, e, com esse tipo 

de criação, um porco com quatro meses é abatido com um peso por volta de 70 ou 80 

quilos. É um aumento extremamente significativo de peso em um período tão curto, ou 

seja, se comparada à criação tradicional, esta proporciona um aumento de peso sete 

vezes maior no mesmo período. Isto significa que o acesso a esta tecnologia permite 

ao camponês obter uma renda muitíssimo maior em um período muito menor. 

Entretanto, o camponês tem consciência de que o preço da carne suína é 

determinado pela oferta e procura. Sabe que, mesmo com um porco considerado de 

excelente qualidade, seu preço será ditado pela quantidade de carne ofertada no 

mercado; assim, o preço alto à época da entrevista é “devido à falta no mercado”. 
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Observa-se também nos croquis uma área significativa do sítio destinada à 

produção do milho que servirá para a alimentação dos porcos - “tem perto de três 

alqueires de milho para o porco, tem esse quadrinho de cana para o gado”.  

Quando pergunto ao camponês se ele vende o leitão, ele me responde que só 

vende o animal grande “porque a gente produz o milho e não é rentável a gente vender 

um porco novo e ele não comer o milho que a gente produz”. Considerando que 

grande parte da alimentação do porco é o milho (e isto significa destinar e dispor de 

uma grande área da propriedade para o seu cultivo), para a concepção camponesa é 

como se esta parte da alimentação saísse praticamente de graça, posto que não 

contabiliza seu trabalho naquilo que produz. Entretanto, esta decisão revela, ao mesmo 

tempo, uma otimização de todos os recursos destinados à produção das mercadorias no 

sítio: quanto mais peso o porco tiver, mais ele terá incorporado o milho produzido com 

um custo relativamente baixo. Assim, vendê-lo com pouco peso significa desperdiçar 

o valor que ele potencialmente virá a ter.  

O milho é produzido na própria propriedade, mas a soja não; entretanto, ela é 

comprada em conjunto com outros sitiantes. Esta compra em conjunto da soja e a 

maneira como a compra é feita revelam elementos determinantes do bairro rural. 

Como se pode ver, a compra em conjunto entre os vizinhos possibilita que o 

preço pago pela soja seja menor, caracterizando praticamente a ação de uma 

cooperativa. A cooperação, aliás, é uma das características das populações 

camponesas. 

A expressão “em conjunto” é utilizada pelo próprio camponês, para explicar a 

maneira como é feita a compra: “A soja é comprada em lote fechado, aí distribui pelos 

produtores, nós compramos em conjunto, para obter um preço melhor”.  

Os vizinhos, distantes entre si - posto que, no bairro rural, vizinhos são todos 

aqueles que fazem parte do mesmo bairro e não apenas aqueles que moram em sítios 

contíguos ou próximos – organizam-se para comprar a soja: “Junta os vizinhos... 

Porque toda a quinta-feira a gente se reúne, tem um encontro na Igreja”. 
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O momento e o local em que se reúnem para discutir a quantidade de soja que 

irão comprar são reveladores da sociabilidade do bairro rural: o local é a capela, onde a 

missa é realizada quinzenalmente e onde se reúnem todas as semanas para rezar, para 

ensaiar o coral, para conversar, trocar informações e também para decidir pela compra 

em conjunto. 

Enfim, como é característico do bairro rural, a igreja é aglutinadora da 

sociabilidade camponesa35: “A gente faz um encontro...  tem uma reza lá, tudo, aí bate 

um papo também, toda quinta-feira...”.36  

Por incrível que pareça, esta sociabilidade, a despeito de terem permanecido tão 

poucas famílias, é reproduzida entre aquelas que ficaram na terra. Tanto assim que, 

quando pergunto ao camponês quem compra a soja em conjunto, ele me responde que 

a família dele e “uns cinco ou seis que sobraram da reforma agrária”. O uso do termo 

“reforma agrária” está indicando duplamente aqueles que são remanescentes do 

processo de reforma agrária e, também, reforma agrária como o nome do local, 

questão que será abordada a seguir.  

O aspecto do bairro rural revelado pela maneira como a soja é comprada é 

também evidenciado pelo tipo de atividade realizada pelas famílias. Ou seja, tal como 

foi apontado para o caso do Bairro Reforma Agrária em Campinas, aquilo que é 

produzido e a maneira como a criação e/ou cultivos são realizados (o que envolve as 

técnicas utilizadas, o conhecimento da natureza etc.) são absolutamente socializados.  

As famílias trocam entre si informações e a alteração nas atividades no interior 

de cada sítio se dá em conjunto com os demais. A partir do momento em que uma das 

famílias percebe que determinada atividade está possibilitando auferir uma renda 

maior, passa esta informação para as demais famílias e assim, através da teia de 

relações criada pelos camponeses na constituição do bairro rural, em pouco tempo 

praticamente todos têm a mesma atividade. Desta forma é que meu interlocutor pôde 

                                                
35 Ver a Fotografia 50. 
36 Sobre esta sociabilidade específica do bairro rural ver, entre outros, Queiroz (1967), Müller (1946), Candido 
(1987), Fernandes (1971) e Bombardi (2004 a e b). 
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afirmar: “Compramos juntos a soja, [porque] o milho todo mundo produz, né? Porque, 

todos eles, a maioria tem porco”. O fato de “todo mundo” produzir o milho e “todo 

mundo” comprar a soja é revelador da homogeneidade das atividades e da maneira 

como são levadas a cabo em sítios de um mesmo bairro rural. 

A expressão “Bairro” e “Reforma” ou “Reforma Agrária” é utilizada pelos 

camponeses sitiantes assentados em Jaú. As duas últimas formas são também 

utilizadas por aqueles que não permaneceram em suas terras. Elas aparecem em 

diferentes contextos sempre que se referem ao assentamento: 

Aqui tem uma Associação, tem uma associação aqui de micro-bacia, então aqui a 
gente se reúne, tem uma capela ali, então ali é ponto de encontro, de quinta-feira tem 
um encontro e ensaio do coral e de sábado a missa, aí se reúne todo o pessoal dos 
sítios. Vai lá e então: ‘vamos comprar soja?’ ‘Vamos.’ ‘Quanto você quer?’ ‘Eu 
quero 50, ‘eu quero 30, ‘eu, 40. Aí você joga na firma: ‘olha, tem 300 sacos, 200 
sacos de soja, o que dá para você fazer?’ ‘Eu faço x’. Porque se for sozinho, eu quero 
50, eu quero 30, então a gente compra em conjunto, facilita. [Como surgiu a 
associação?] A gente se reuniu, pegou conversar discutir o que seria melhor para o 
Bairro, o que não seria, e aí tem um engenheiro agrônomo que se interessou, falou: 
‘Vamos montar uma associação aqui’, tal, o Bairro tem gente para isso, aí foi onde 
que surgiu a idéia, aí a gente foi preparando a documentação, mandamos, legalizou a 
associação e começamos, já está fazendo uns sete anos... é pessoal do Bairro... 37 

Vê-se que mesmo com a desagregação, ou mesmo destruição, de grande parte 

dos sítios em virtude da territorialização do capital através da cultura da cana, os 

camponeses referem-se ao assentamento como bairro rural. As práticas da 

sociabilidade tradicional camponesa estão presentes entre aqueles que permaneceram 

na terra, como foi visto no depoimento anterior e em outros que já citamos. 

Percebe-se neste depoimento que a sugestão do agrônomo frutificou a partir dos 

laços de vizinhança já existentes, ou seja, a associação foi possível pois já existia uma 

prática social peculiar dos bairros rurais em que os camponeses “vizinhos” encontram-

se com freqüência por ocasião das rezas, missas, festas, entre outras atividades de 

caráter coletivo.  

                                                
37 Entrevista com sr. Nelson Velasco, em outubro de 2004. 
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Além desses encontros pré-estabelecidos pelas práticas sociais coletivas38, as 

famílias também se visitam para conversar, para levar um alimento (troca de dádivas), 

para saber da saúde dos vizinhos etc. 

A expressão reforma agrária, como nome do bairro rural, é largamente 

utilizada, como será visto nos próximos depoimentos:  

... Ele começava, arroz, milho, que era o principal, que o milho ele gostava muito, o 
arroz que tinha um brejo ali na Reforma Agrária, que ele colhia muito...39 

A palavra “ali” para se referir à Reforma Agrária é utilizada por um filho de 

camponês que não ficou na terra, por isso o “ali” e não “aqui”. 

No depoimento seguinte converso com um sitiante que fala sobre as famílias 

que ficaram e as que não ficaram na terra, a partir de uma planta do assentamento: 

Eu sei o nosso [número do lote], o 46 já é Fazenda São Bento... antigamente era 
Bento o proprietário e ele não tinha filho, o meu pai que fala que ele não tinha para 
quem deixar, ele deu para o sobrinho, uma fazenda de 100 alqueires, é esta fazenda 
aqui, ele é o Bento...  eu já não conheci, aqui é o nosso, aqui é o vizinho... Aqui, aqui é 
da Reforma mesmo, da Reforma você só vai encontrar nós aqui... aqui a gente está 
aqui, aqui está o meu cunhado, aqui é aonde vocês estiveram que a menina está sendo 
operada, ele tem que estar aqui no 53, mais ou menos, por aqui... aqui está o Marcos, 
o baixinho, mais um, os Contieri, aqui é a estrada, um dois, aqui é Contieri, aqui você 
pula o Bastos, aqui você tem o Ângelo Marcos...  

Observa-se que para falar das famílias que estão em suas terras até hoje, meu 

interlocutor utiliza a expressão “da Reforma mesmo”, ou seja, são legitimamente da 

Reforma Agrária aqueles que adquiriram a terra por meio do processo de Reforma 

Agrária e fazem parte do bairro rural. 

A mesma expressão é utilizada no Bairro Reforma Agrária em Campinas. Os 

sitiantes referem-se às poucas chácaras de lazer lá existentes como “esses já não são 

da Reforma”. Não são, por não terem tomado parte no processo de assentamento, e, 

além disto, não são da Reforma, posto que não fazem parte da teia de sociabilidade 

que tece o bairro rural. 

                                                
38 Ver, entre outros, Queiroz (1976), Brandão (1995), Tavares dos Santos (1978) e Castro Oliveira (1991). 
39 Entrevista com sr. Antonio Rogatto, em setembro de 2004. 
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O depoimento a seguir foi tomado junto a um casal que vendeu seu sítio e está 

na cidade; o esposo nasceu na fazenda que foi destinada à implantação da Lei de 

Revisão Agrária: 

Geraldo – Nascemos lá na Fazenda São João, nascemos e se criamos lá. Eu sou 
nascido e criado na Reforma Agrária! Entendeu? É tudo lá! [E de quem era a 
fazenda?] A fazenda era do, a fazenda teve muitos donos, foi do Atala, foi dos Izar, foi 
de muito dono... [E, quando o governo fez a reforma agrária, era de quem?] Era do 
Chama, diz que o Chama que entregou aquela fazenda, quando foi entregar para 
reforma agrária, porque acho que dizem que eles tinham dívida...40 

A experiência de ter a própria terra teve na vida destas famílias um significado 

que marcou suas trajetórias de uma maneira indelével. A possibilidade da realização 

da autonomia, em tudo o que isto significa sob o ponto de vista do cotidiano 

camponês, é tão fortemente valorizada que mesmo passadas duas décadas desde que a 

família saiu da terra, sua referência e seu sonho continuam sendo o de ter a terra de 

volta. 

Tão fortemente esta vivência é valorizada que meu interlocutor afirma que foi 

“nascido e criado na Reforma Agrária”.  

Ora, este senhor, quando da implantação da Lei de Revisão Agrária, tinha por 

volta de 20 anos. Entretanto, ao dizer onde nasceu, primeiro fala o nome da fazenda, e, 

depois, diz que foi “nascido e criado na Reforma Agrária”. Ele remenda sua fala 

extrapolando a experiência da reforma agrária para todo o período de sua vida; assim, 

a fazenda São João deixa de ser assim denominada, transforma-se em Reforma 

Agrária. 

A Fazenda São João deixa de ser fazenda ao ser entregue para a reforma 

agrária. A palavra entregue, neste caso, nos revela um sentido positivo e negativo ao 

mesmo tempo: negativo sob o ponto de vista do fazendeiro que a entregou (dá a idéia 

de que foi à revelia) e positivo para o camponês que viu as terras entregues para a 

reforma agrária. Aí a palavra ganha o sentido de dádiva. Por isso, portanto, o 

camponês afirma com veemência a sua origem na Reforma Agrária.  

                                                
40 Entrevista com o casal Geraldo e Inez, em outubro de 2004. 
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Entretanto, a re-territorialização do capital por meio do cultivo da cana deu-se a 

tal ponto que desestruturou a ordenação do bairro rural. Ao destruir os sítios, com 

todos os seus elementos, desde as casas até os poços d’água, destruiu também um dos 

elementos peculiares desta unidade territorial, que é seu caráter, ao mesmo tempo, 

múltiplo e “articulado”: múltiplo no sentido da grande quantidade de pequenas 

propriedades e “articulado” no sentido dos tipos de cultura e criação que são sempre 

parecidos, em virtude da ação em teia do campesinato.  

Esta re-territorialização do capital em meio ao bairro rural pode ser captada 

pelo olhar e se expressa também na recorrente indignação dos camponeses que 

permanecem em suas terras, ao descreverem como outrora era essa unidade territorial 

(bairro). O depoimento a seguir foi colhido em um dos sítios, do lado de fora da casa 

do camponês, próximo ao pasto, de onde é possível enxergar uma parte da área do 

assentamento: 

... Eu estava comentando com vocês: olha naquela árvore lá era uma casa, cada 
quadra dessas que você vê, seria um sítio, lá tinha uma casa, nesse meio tinha uma 
casa, aqui tinha três casas, lá tinha outro, lá tinha outro, agora nesse sentido, ali 
tinha uma casa no canto, aqui a nossa, ali a outra e lá a outra, é uma fila aqui e outra 
lá... [E agora?] Agora não existe mais, acabou, não existe mais. E isso aqui é a 
reforma agrária! Que pena! Isso aqui acabou, acabou mesmo, de todos os sítios, 
milho, mamona, arroz, feijão, era uma fartura, cada um tinha de monte, hoje olha, 
você viu o que que virou? Sítio igual esse aqui nosso você não encontra, é muito 
difícil! Por que que a turma vem tudo aqui fazer dia de campo, palestra? Porque não 
tem mais...41 42 

O camponês tem consciência de que a desagregação física do Bairro Rural é 

absolutamente contraditória com uma proposta de reforma agrária, por isso afirma com 

ironia “isso aqui é a reforma agrária”, dando todos os elementos que compunham de 

fato a concretude de um bairro rural originado a partir da experiência de reforma 

agrária. 

A impregnação do capital na unidade territorial camponesa (bairro rural) é 

marcada por uma estruturação que interessa à sua reprodução - do capital. Assim é que 

                                                
41 Entrevista com sr. Nelson Velasco, em outubro de 2004, realizada a partir do mapa do assentamento. 
42 As Fotografias 73 e 74, tiradas no momento do diálogo, ilustram o depoimento de meu interlocutor. 
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parte dos sítios desaparece e o mar de cana, com outros caminhos, diferentes daqueles 

existentes antes, passam a existir: 

... o mapa, ele acusa as estradas municipais, mas hoje foram feitos muitos 
carreadores de cana, para sair com a cana, então hoje você se perde, hoje, se você 
acompanhar com o mapa, você não vai achar é nada, porque você acompanha, vamos 
supor, algumas estradas do mapa são municipais... é tudo carreador para sair com a 
cana, não dá em nada, você vai lá, termina em nada, então são carreadores, não fala 
nem estrada... [quer dizer, não tem o status de estrada]43  

Esta alteração na unidade territorial camponesa (bairro rural), através da 

impregnação da re-territorialização do capital em seus interstícios, ampliando-se ao 

longo dos anos - o que redundou em uma modificação na estrutura física do bairro 

rural - fica absolutamente expressa na fala dos camponeses, quando pergunto 

diretamente como o nomeiam: 

Nelson (filho) – Aqui é Reforma Agrária, conhecido por Reforma Agrária e Bairro 
Pouso Alegre de Baixo, Município de Jaú.  
Larissa – Tem uma placa ali perto da igreja que está escrito Revisão Agrária44, vocês 
chamam assim também? 
Nelson (filho) – Olha, aqui uns falam Reforma Agrária, outros Revisão Agrária, 
então esse nome, cada um fala do jeito que tem preferência, mas Reforma e Revisão é 
conhecido do mesmo jeito... porque sei lá, eu acho que quando foi dado aqui, uns 
falavam Reforma Agrária, outros Revisão, então cada um optou por um, foi mais ou 
menos isso, não posso falar com certeza, mas eu acho que é isso aí, na época foi 
falado com dois nomes, um falava de um jeito, vinha outro...  
Sr. Sebastião (pai) – Precisa ver o que está no papel. 
Nelson (filho) – Precisa ver um documento que consta a verdade, porque conhecido é 
conhecido pelos dois nomes, agora o original deve ser Reforma Agrária... 
Valentina (esposa/nora) – Às vezes a pessoa escreveu Revisão Agrária e é o contrário. 
[Eu falo sobre o projeto de Campinas, que lá se chama Bairro Reforma Agrária.] 
D. Tereza (mãe) – Mas é. 
Nelson (filho) – Eu, na época, sei lá, os engenheiros que vieram aqui, cada um falava 
um nome e aí um captou um, outro captou outro e ficou dividido, né, agora o original 
mesmo, sei lá qual que é.  
Larissa – E quando vocês vão falar para alguém “eu moro...” 
Nelson (filho) – Aqui, eu não falo Reforma Agrária e nem Revisão Agrária, eu não 
aprendi a falar isso aí, eu já falo: ‘onde você mora?’ ‘Bairro do Pouso Alegre de 
Baixo, Município de Jaú’, eu não acostumei falar Reforma e nem Revisão, agora os 
mais antigos que levam mais esse nome, agora eu não aprendi a falar nem um e nem 
outro... eu moro no sítio Bela Vista, não falo nem uma coisa nem outra. 

                                                
43 Idem. 
44 Ver Fotografia 51. 
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Pode-se ver que no diálogo a primeira resposta dada é “Reforma Agrária”. Ao 

longo da conversa, a família intui que eu quero saber o nome “correto”, pois indico 

que li em uma placa da própria prefeitura “Revisão Agrária”. Assim, a resposta 

espontânea aparece em dois momentos: no primeiro, em que prontamente o camponês 

me diz “Reforma Agrária” e, no segundo, quando prontamente também, ao comentar 

do Bairro Reforma Agrária em Campinas, uma de minhas interlocutoras diz: “mas é”, 

ou seja, é este o nome.  

O camponês (filho) diz ainda que o nome original deve ser Reforma Agrária, e 

sua esposa complementa a sua fala dizendo que pode ter sido escrito Revisão Agrária 

e, na verdade, ser o contrário, o que reitera a forma de chamá-lo como Reforma 

Agrária. 

Ao final do diálogo, meu interlocutor, que iniciou dizendo Reforma Agrária, e 

que assim se refere ao bairro nas conversas em que não o interpelei diretamente sobre 

a maneira como o chamam, nega esta forma de chamá-lo. Diz que assim referem-se a 

ele os mais antigos, como se ele se recusasse a chamar o bairro de Reforma Agrária; 

para ele, “isso aqui acabou”. Percebe-se que ele é o mesmo entrevistado do 

depoimento imediatamente anterior. É como se a memória da verdadeira 

territorialização camponesa o impedisse de “deliberadamente” nomear o bairro usando 

a expressão Reforma Agrária. Tanto assim que ele reputa aos antigos esta maneira de 

nomeá-lo, ou seja, aqueles que verdadeiramente viveram a condição da 

territorialização camponesa na plenitude de suas vidas. Assim, ao contrário do Bairro 

Reforma Agrária de Campinas, os camponeses de Jaú titubeiam na forma de nomeá-lo, 

o que é extremamente revelador. 

De fato, é inegável as alterações que ocorreram em grande parte do bairro rural. 

Na rodovia vicinal há uma placa que indica o acesso ao bairro, na qual se lê “Reforma 

Agrária”, que ilustra tal condição: como se nota na Fotografia 75 . A placa demonstra 

estar há muito tempo no mesmo local e sua não substituição parece revelar que esta 
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realidade (da reforma agrária) não se reproduziu a ponto de merecer continuar sendo 

indicada da mesma forma. 

Entretanto, a despeito dessa desestruturação, a sociabilidade do bairro rural 

permanece a mesma, mas em menor escala, com menos vizinhos. Os sítios estão 

entrecortados pelas grandes áreas de cana. Isso significa que, no caso da implantação 

da Lei de Revisão Agrária em Jaú, se está diante, ao mesmo tempo, da territorialização 

camponesa e da re-territorialização do capital. 

Há famílias camponesas resistindo ao processo de re-territorialização do capital. 

Apesar da força com que a cultura da cana se expande, há sítios camponeses envoltos 

em sua cultura, sofrendo pressões, ano após ano, para que saíam de suas terras e, no 

entanto, permanecem reproduzindo suas unidades territoriais.  

O bairro rural é reproduzido por essas famílias no cotidiano de suas vidas. No 

entanto, ele foi parcialmente desestruturado em seus interstícios, o capital encontrou 

formas de se re-territorializar a partir da saída das famílias de suas terras, primeiro por 

um processo de subordinação de suas rendas ao próprio capital, e, segundo, pelo 

próprio processo de re-territorialização do capital que vai empurrando as unidades 

camponesas para suas bordas. 

Assim, a identidade territorial criada a partir da unidade territorial do bairro 

(este forjado, evidentemente, a partir dos sítios) põe-se ameaçada a partir desta 

expansão do capital, que desfigura a terra camponesa e dá-lhe uma configuração que é 

encarada com extrema recusa e indignação. 

Essa indignação aparece de diversas maneiras no discurso camponês, desde a 

referência ao vegetal cana como praga, “não morre nem com a seca”, passando por 

uma interpretação de que a agricultura não pode estar pautada em um só produto - 

sobretudo se ele não é destinado unicamente à alimentação, como se viu na expressão 

“acho que ninguém vai viver só de comer açúcar” - até a consciência do significado 
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social e ambiental45 que tem esta monocultura, expressa na frase “é a cana que está 

acabando aqui com o nosso estado”.  

Assim, enquanto o Estado propaga os benefícios do “agronegócio” e se vê as 

projeções de ampliação da cultura da cana alavancada ainda mais pelo projeto dos 

carros bi-combustíveis46, os camponeses apontam o outro lado desse processo, que é o 

uso da terra vertendo em renda e lucros para os grandes proprietários e/ou usineiros em 

detrimento da reprodução camponesa. 

Percebe-se também o quanto o processo de territorialização do capital não é 

uma via de mão única. Já que se tem sítios camponeses onde esta territorialização é 

extremamente intensa e em que as terras são férteis e valorizadíssimas. Verefica-se os 

sítios literalmente “cercados” pela cana e os camponeses orgulhando-se de resistirem 

ano após ano. 

Ao mesmo tempo há, entre aqueles que não permaneceram na terra, o desejo de 

voltar a tê-la e a migração surge como uma possibilidade. A migração é uma das 

formas da reprodução camponesa em locais em que o processo de territorialização do 

capital não está presente ou, pelo menos, não com a mesma intensidade. Assim, a 

“cana” empurra/expulsa aqui e o camponês se reproduz ali. Pode-se ver o exemplo do 

rapaz que saiu do sítio com dois anos e guarda dinheiro para comprar a terra em um 

local mais distante, onde seja menos valorizada. 

A própria reprodução camponesa em meio à intensa territorialização do capital 

é reveladora do quão complexo é este processo, mostrando a força do capital, mas 

                                                
45 Há alguns depoimentos em que os camponeses demonstram a quantidade excessiva de agrotóxicos utilizados 
na monocultura da cana, referindo-se também a um empobrecimento do solo com os anos sucessivos desse 
cultivo. 
46 De acordo com matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo (edição de 26/06/2005): “Segundo o Centro 
de Tecnologia Canavieira (CTC), da safra de 1999/2000 à de 2004/2005, a área de cana cresceu 18,5% ou 450,7 
mil hectares” (...) “A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) estima que até 2010 o 
agronegócio canavieiro terá agregado mais 1 milhão de hectares na Região Centro-Sul do Brasil. Na safra 
2005/2006 a área a ser colhida crescerá 7,5% e chegará a 4,1 milhão de hectares. O investimento para sustentar a 
expansão de 25% em 5 anos será de US$ 1,6 bilhão” (...) “O que ampara esse impulso à produção são as 
estimativas de demanda. Até 2011, 9 bilhões de litros para abastecer o motor bi-combustível no Brasil e a 
demanda externa efetiva”.  



 466 

mostrando também, ao mesmo tempo, a força da reprodução camponesa que resiste há 

mais de 20 anos em meio ao mar de cana que os cerca e os oprime.  


