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3.2. O início da subordinação da renda camponesa ao capital e a trajetória 
na terra: Fazenda do Estado - Marília e Bairro Reforma Agrária - 
Campinas  

 

... e [a gente] soube se segurar, né? Quem não soube 
se segurar vendeu, acabou com o dinheirinho e ficou 
na amargura! 

D. Cida Quinto 

 

Tendo abordado os primeiros tempos no projeto de assentamento da Fazenda 

Capivari, é possível passar à abordagem deste período na Fazenda Santa Helena. 

Assim como na Fazenda Capivari, na Fazenda Santa Helena a permanência na 

terra nos primeiros anos também foi extremamente difícil, inclusive com alguns 

agravantes.  

A discussão que Caio Prado Jr. (1987) realizou a respeito do valor da terra 

nesses assentamentos mostrou o quanto cada família precisaria dispor antes da vinda 

para a terra, para que pudesse dar a entrada. 

Também na Fazenda Santa Helena o período de aquisição da terra foi 

extremamente marcante, é lembrado com riqueza de detalhes. As palavras utilizadas 

para reproduzir o momento são extremamente significativas.  

Há um depoimento de uma senhora que está desde o início em seu lote1, no qual 

conta que quando se casou, a família arrendou uma terra em Cafezópolis para plantar 

amendoim, milho e feijão. A família pagava ao proprietário da terra 35% da renda, já 

que possuía animal com tombador e outros instrumentos. O arrendamento não foi feito 

só pelo casal, foi em conjunto com o pai e o cunhado dele (a referência é feita sempre 

ao pai da família quando diz respeito ao trabalho; quando diz respeito à casa, aparece 

                                                
1 Este depoimento já foi mencionado em capítulo anterior. 
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sempre o nome da mulher)2. Arrendaram ao todo a quantidade de 85 hectares de terra: 

Ôta terra boa, a terra era preta e eu era uma trabalhadeira da roça menina! Igual 
homem. Plantamos amendoim, arroz, foi uma benção! Arroz, nós colhemos 18 sacas 
abanadinho! Uma beirinha de brejo, tombou tudo, o arroz ficou maior que eu, não 
precisava nem abaixar [para cortar].  
Aí saiu a venda aqui da Fazenda do Estado.3 

Esse episódio é contado pois ilustra o momento em que eles como rendeiros 

adquiriram o dinheiro para dar a entrada no lote da Fazenda Santa Helena. Com o 

dinheiro do trabalho na terra arrendada, conseguiram o montante para a entrada. Por 

isso as palavras usadas são tão fortes: uma “beirinha de brejo” produziu tanto arroz: 

18 sacas “abanadinho”; ou seja, com tão pouco, produziu-se tanto, tão pouca terra 

possibilitou tão farta colheita. O arroz, maior do que o tamanho dela própria. Os 

exemplos são ilustrados com detalhes de “qualidade” (abanadinho) e “quantidade” (de 

peso e a comparação consigo mesma).  

Ela revela quase que uma visão de milagre, aí está a “benção” à qual ela se 

refere: a possibilidade de ter o acesso a terra4.  

Eles entregaram, que maravilha era essa fazenda! Eles entregaram com as coisas 
todas prontas! Terreirão, chiqueiro de porco, garagem! A gente só chegou e colocou 
a mudança dentro da casa. Até fogãozinho de gás tinha. Para mim, acostumada com 
fogãozinho de lenha, fiquei rica! Entrei numa casa dessas! 
Então, mas Graças a Deus a gente deu muita sorte aqui, viu! Ganhamos dinheiro aqui 
e ele comprou o outro [o lote do vizinho5].  

Sua visão da própria trajetória de vida, tendo por marco o acesso à terra, é tão 

positiva que muito embora pouquíssimas famílias tenham permanecido na terra, ela 

afirma: 

Mas se o governo fizesse em todos os lugares o que fizeram aqui, não ia mais existir 
pobreza no Brasil. 

Ela está assim, falando da própria vida, da própria experiência. Em outros 

momentos do depoimento ela retoma esse posicionamento. 

                                                
2 A respeito do masculino e feminino na associação ao sítio e à casa, ver Bombardi (2004), Woortmann; 
Woortmann (1997) e Castro Oliveira (1991). 
3 Entrevista com a sr. José Quinto e sua esposa, d. Cida, em setembro de 2003. 
4 Sobre a terra como “Dom de Deus”, ver Castro Oliveira (1998). 
5 Nota-se que ela diz “ele comprou”, referindo-se ao marido, ou seja, os negócios, em geral, envolvem o universo 
masculino; assim, embora eles tenham comprado mais um pedaço de terra, ela usa a terceira pessoa para se 
referir à compra. 
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Quando fala do momento em que adquiriram os recursos para dar a entrada no 

lote, seu esposo complementa: 

Aí foi quando nós trabalhamos em Cafezópolis e ganhamos muito dinheiro. Vendemos 
milho, amendoim, aí tivemos dinheiro para dar entrada, era 80 mil cruzeiros, variava 
de lote, esse era 88. Aí eu dei a entrada e estou aqui até hoje. 

O valor da entrada a ser pago pelo lote foi de 88 mil cruzeiros, um valor muito 

próximo daquele sobre o qual Caio Prado Jr.6 se referiu: 100 mil cruzeiros. 

Sem dúvida nenhuma foi extremamente penoso permanecer na terra, reproduzir 

a família nela e ao mesmo tempo arcar com a vultosa prestação. Há uma palavra 

utilizada que revela de maneira cabal o que significou essa situação: 

... e [a gente] soube se segurar né? Quem não soube se segurar vendeu, acabou com o 
dinheirinho e ficou na amargura! 

A palavra “segurar” é muito elucidativa: foi preciso conseguir se “segurar” na 

terra. A expressão indica que estavam de fato em uma condição de “corda bamba”: em 

um momento estavam na terra, mas no momento seguinte poderiam não estar mais, 

enquanto não houvessem conseguido pagá-la.  

É de se notar também que ela usa a palavra “dinheirinho” para o montante de 

recursos que a família ficou após ter vendido a terra, o que significa que o dinheiro 

sem a terra, não frutifica, ele é consumido “acabou com o dinheirinho” e ficou na 

“amargura”, ou seja, um caminho absolutamente indesejado: o da saída da terra, como 

teremos oportunidade de verificar novamente.  

Trata-se pois, do processo contraditório gerado pela necessidade de gerar o 

excedente que permitirá sua conversão em renda. 

Verificou-se até agora que o camponês, quando vem se estabelecer em sua 

terra, imprime nela todo o conhecimento acumulado que possui. Em geral, ele traz 

consigo o cultivo que realiza, mesmo porque, além do conhecimento e de anos de 

experiência, é para tal cultivo que ele tem os implementos direcionados. 

                                                
6 PRADO JR. (1987). 



 242 

As famílias que vieram se estabelecer na Fazenda Santa Helena7 eram famílias 

do entorno, principalmente do Município de Marília (aliás, de acordo com a Lei de 

Revisão Agrária, a família deveria estar há pelo menos cinco anos no município do 

assentamento), que em geral trabalhavam como rendeiros nas grandes fazendas, a 

exemplo do casal da entrevista anterior. 

Marília era, em 1960, o principal centro produtor de amendoim do Estado de 

São Paulo. Em sua grande parte, as fazendas de café estavam substituindo a cultura por 

algodão e amendoim, muito embora, em termos de valores de produção do município 

em 1955, o café ficava em primeiro lugar, o algodão em segundo e o amendoim em 

terceiro [SÃO PAULO (ESTADO), 1961, p. 18]. 

No Plano de Colonização da Fazenda Santa Helena8 estava definido que os 

sítios-padrão tinham a orientação para que cultivassem o amendoim. Ele deveria ser 

mais cultivado quanto menores fossem os recursos financeiros das famílias (como 

atestam os Quadros de uso dos lotes em cada sítio-padrão, já citados anteriormente). 

A justificativa para o cultivo do amendoim nos sítios da Fazenda Santa Helena 

era a seguinte: 

A região de Marília evidencia-se pela grande produção dessa oleaginosa, porque 
possui solo e clima favoráveis à sua cultura. 
Nessas condições formou-se a tradição para todas as atividades com ela relacionadas, 
o que oferece vantagens, se compararmos com as demais explorações agrícolas 
aplicáveis à Santa Helena. Essa é a razão pela qual, nos planos propostos, o amendoim 
entra como cultura de grande importância. Com exceção do primeiro plano, onde é 
dado maior ênfase à parte animal, nos demais essa cultura figura como um dos pontos 
que mais ponderam na base econômica dos sítios. [SÃO PAULO (Estado), 1961, p. 
84). 
 

                                                
7 Ver no Mapa 7 a Localização da Fazenda Santa Helena. 
8 SÃO PAULO (ESTADO), 1961. 
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MAPA 7: Acessar a partir do índice Lista de Mapas 
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Verso do Mapa 
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O argumento de “vocação natural” para determinada cultura sempre escamoteia 

a questão econômico-social que há por trás da implantação dos cultivos. A produção 

de amendoim revelava grande aptidão para sua implantação, porque havia mercado 

seguro em decorrência da presença de indústrias de processamento na cidade. 

Entretanto, evidentemente, se por um lado a presença das indústrias oleaginosas 

significava um mercado seguro, significava também um processo de subordinação 

direto a estas indústrias, como se verá. 

No Plano havia sugestão para a rotação de cultura do amendoim com o milho. 

A rotação de cultura, correta do ponto de vista agronômico, mesmo assim poderia não 

permitir a obtenção dos recursos suficientes para manter a família e pagar as 

prestações do lote. 

Pode-se verificar também a “força de lei” que a palavra dos agrônomos 

responsáveis pelo projeto tinha. Cultivar aquilo que não era sugerido, ou da maneira 

que não fosse a sugerida, era encarado como uma “insubmissão”: “o Dr. Inácio 

Fonseca, da Casa da Lavoura ... só faltou bater no velho!” 

Se por um lado boa parte das famílias vieram para seus lotes produzindo 

amendoim, pois já era o cultivo que realizavam, por outro, ele era não só incentivado, 

como praticamente imposto pelos técnicos responsáveis pela implantação do projeto. 

Entretanto, como já ficou demonstrado, ocorreu em 1955 um movimento, 

organizado por lavradores em Marília, que fizeram uma representação junto à 

prefeitura reclamando dos baixos preços pagos pelo amendoim. 

Ao analisar os arquivos do Jornal O Diário de Marília, pude constatar em 

várias edições de 1960 e 1961, antes, portanto, do assentamento, que já havia 

problema de preços e de negociação dos produtores da região. Diversas reportagens 

relatavam a reclamação dos camponeses com relação ao preço pago pelo amendoim. 

De acordo com Tolentino (1992, p. 29): 
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No estudo agronômico da Secretaria da Agricultura sobre Santa Helena, o dado 
alarmante é que 13,2% das terras tem classificação agronômica de baixa fertilidade, 
sendo consideradas “terras próprias para culturas, ocasionalmente. Não devem ser 
utilizadas para culturas por mais de 2 anos consecutivos, seguindo-se de preferência, 
pastagem por um mínimo de 3 anos.” (SAESP, Loteamento e colonização... Op. cit. 
p.48). Com problemas graves de conservação e exigindo práticas complexas de 
manutenção, se achava 65,8% das terras do loteamento e, com problemas menores e 
mais férteis 21,0% das terras da área. 

Diante deste quadro, era evidente que a área não poderia destinar-se in toto à 
produção de cultivos anuais, sobretudo de cereais, sob pena de alto desgaste do solo. 
Com uma parcela grande de terra com baixa fertilidade, o cultivo de lavouras perenes 
era o mais indicado, contrariando as normas para o uso do solo previstas pela 
Assessoria da Revisão Agrária.  

De fato, em poucos anos, a terra cultivada somente com amendoim ficou 

desgastada: 

Aí a terra foi ficando praguejando... muitos anos, carrapicho, picão, já foi ficando 
fraca, já precisava adubar, já precisava comprar esterco de galinha, calcário... 9 

O significado de ter que adubar, comprar esterco e calcário é que a renda da 

terra camponesa passa a ser sugada, ainda que indiretamente, pelo capital industrial. 

Em si, esta subordinação já significaria uma redução substancial na renda da família, o 

que se acentuaria sem dúvida nenhuma no caso de uma monocultura como a do 

amendoim em uma pequena propriedade.  

Léa Maria da Rocha, do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP, 

pesquisou o assentamento da Fazenda Santa Helena em 1967, cinco anos após a sua 

implantação. Em sua pesquisa selecionou 11 propriedades para realizar entrevistas e 

justificou a não necessidade de ampliar este universo por dois fatores: primeiro, 

porque era um estudo exploratório e segundo, porque a cultura temporária do 

amendoim era a “base econômica da produção em todos os sítios”. O ano em que ela 

realizou a pesquisa foi considerado um ano excepcionalmente ruim, a grande maioria 

dos sitiantes encontrava-se endividada: 

Todos os sitiantes entrevistados fizeram referência a más colheitas do 
amendoim, base econômica da exploração. A maioria dos sitiantes declarou ter dívidas 
a saldar no Banco do Estado de São Paulo S.A., relativas a financiamentos obtidos no 

                                                
9 Entrevista com o casal Quinto, em setembro de 2003. 
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ano anterior e alguns não sabiam como poderiam saldá-las, face ao fraco resultado do 
ano agrícola. (ROCHA, 1970, p. 75) 

Havia, portanto, um grave processo de endividamento da maioria das famílias, 

que deveriam arcar com as prestações do lote e saldar a dívida junto ao banco.  

O jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem oito anos após a 

implantação do projeto que relata esta situação: 

O Núcleo Piloto de revisão agrária da Fazenda Santa Helena, em Marília, implantado 
há oito anos pelo ex-governador Carvalho Pinto, passa atualmente por sérias 
dificuldades e o projeto poderá fracassar. O maior problema do núcleo é a falta de 
financiamentos a longo prazo, o que tem provocado queda no nível de vida de seus 
participantes. [...] Embora classificadas como de pequeno valor, as prestações anuais 
de pagamento dos lotes começam a se acumular, pois grande parte dos 
compromissários alega não ter condições para jogar [?] as dívidas. Algumas famílias 
transferiram suas propriedades, enquanto outras enfrentam sérias dificuldades, 
inclusive para o sustento diário. Em alguns casos, os proprietários foram obrigados 
mesmo infringindo dispositivo contratual de compra e venda, a arrendar suas terras, 
passando a trabalhar como colonos de propriedades vizinhas. 
Vários apelos têm sido feitos pelos moradores da Fazenda Santa Helena às autoridades 
estaduais sem que, segundo eles, qualquer providência tenha sido adotada para 
solucionar o problema.  

Percebe-se que em pouquíssimos anos a situação financeira de grande parte das 

famílias ficou extremamente delicada, ameaçando de fato a sobrevivência das mesmas.  

Um ano antes do estudo realizado por Léa Maria da Rocha, Maria Isaura 

Pereira de Queiroz (1968, p. 41) fez uma pesquisa sobre o assentamento na qual 

indicou que “em quatro anos, dos 103 lotes, 15 já haviam sido transferidos por morte, 

abandono ou desistência”. 

Evidentemente que o Governo que sucedeu Carvalho Pinto, o governo de 

Adhemar de Barros, não estava disposto a dar continuidade ou sequer fazer o 

acompanhamento dos projetos da Revisão Agrária, como já havia deixado claro 

durante a sua campanha. 

Ocorre que o endividamento junto aos bancos, o que em si já era muito grave, 

não se restringia a esta esfera, ele era mediado pelas indústrias que processavam o 

amendoim. Estes fatos, somados, passaram a levar estas famílias a um processo de 

subordinação de suas rendas ao capital, não só ao financeiro, mas, o que é fundamental 
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para a compreensão desta trajetória, ao capital comercial e também ao capital 

industrial. Os camponeses de Marília estavam submetidos, ao mesmo tempo, a estas 

três esferas do capital, já que, neste caso, estas três esferas expressavam-se em uma 

única empresa, a indústria oleaginosa, que comprava a safra e financiava os 

agricultores. 

Esta é uma das questões centrais na explicação das trajetórias distintas entre o 

projeto da Fazenda Santa Helena e o da Fazenda Capivari, que merece ser 

aprofundada. Para tanto, retorno à discussão do assentamento da Fazenda Capivari, 

trazendo à tona esta discussão da renda da terra, para, nos próximos itens , retomar a 

interpretação da trajetória da Fazenda Santa Helena. 

Percebi no trabalho de campo, no Bairro Reforma Agrária, que algumas 

famílias foram educando os filhos de forma que estes continuassem no sítio e 

reproduzissem o trabalho da família. Entretanto, algumas procuram direcionar os 

filhos para os estudos. Tomar uma direção ou outra está relacionado com a situação 

vivida pela família e a forma como ela vislumbra o futuro dos filhos.  

Se a família se mantém com um nível financeiro razoavelmente constante, ou se 

está enriquecendo e podendo adquirir terra para os filhos, o direcionamento que dá é 

para que os filhos fiquem na terra. Entretanto, se, ao contrário, a família passa por 

sucessivas dificuldades financeiras ou percebe que em virtude da herança a 

propriedade estará de tal forma parcelada que a continuidade do trabalho camponês 

será inviabilizada, o direcionamento é para que os filhos procurem estudar.  

... sabe por que a gente não segurou as crianças no sítio? Por esses motivos... porque 
as Scabellada10 seguraram os filhos, mas eles já são deles, seu Moisés, entende? 
Então, por exemplo, se fosse do Luís Antônio e do Eco essa chácara, então você se 
interessava em por os filhos para trabalhar, porque era só deles. Mas ali não é só 
deles, coitados, então eles têm que fazer o futuro deles para fora, porque a hora que a 
gente apitar na curva, que nem diz o ditado, aí o que eles pegarem disso aí é herança 
para eles... agora eles já têm a vidinha deles lá fora, então o que eles pegarem, eles 
compram um terreno, um carro, ou reformam a casa que já estiverem morando, 
entende? Então a gente não segurou, eu com a minha cunhada, sempre trabalhamos 

                                                
10 Scabello é o sobrenome de uma família do Bairro. 
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juntas. Então a gente falou, falou para, ela tem uma filha que é professora, tem um 
outro que é analista de sistema ... a menina do Luís Antônio é professora, está fazendo 
faculdade para pedagogia, e o menino dele está fazendo faculdade de análise de 
sistema lá, trabalha já na Miracema...  

Pela impossibilidade da propriedade servir aos descendentes (trata-se dos netos 

daqueles que adquiriram o sítio), de maneira que todos tivessem assegurado o acesso à 

terra, ou seja, como foi vislumbrado que a propriedade, em função da herança, seria 

insuficiente para todos e não havendo recursos suficientes para ampliá-la, a família 

optou por direcionar os filhos para o estudo, para que assim eles fizessem “o futuro 

deles para fora”. Essa expressão, como já foi discutido, é muito significativa: fazer o 

futuro para fora é para fora do núcleo familiar, da propriedade, daquilo que é 

conhecido, para fora daquilo que seria desejável que fosse o futuro. Segundo 

Woortmann, K. e Woortmann, E. (1997, p. 47): 

As diferentes teorias sobre o campesinato enfatizam a centralidade do grupo 
doméstico e de seu ciclo evolutivo na produção e, no caso de Chayanov, na 
“diferenciação demográfica”. O número de filhos conduz a uma contradição: são força 
de trabalho, mas são também herdeiros; num momento possibilitam a produção-
reprodução e, em certos momentos do ciclo evolutivo, tornam possível a produção de 
um excedente. Noutro momento, como herdeiros, podem levar a reprodução do 
campesinato à crise, pelo excessivo fracionamento da terra.  

Como a área das propriedades no Bairro Reforma Agrária é pequena, o 

problema da herança se colocou já na segunda geração. Ao mesmo tempo em que a 

família pode ser reprodutora da propriedade, pode ao contrário extingui-la em função 

do fracionamento, já que, muitas vezes, passa a haver um conflito entre o direito 

positivo e o consuetudinário. 

Na fala a seguir, um pai falou da perspectiva que ele via para seus filhos no 

futuro (um menino e uma menina, respectivamente com 14 e 12 anos), tendo como 

parâmetro a sua própria experiência de vida na atualidade: 

É o que eu ia falar para você, que nem meu irmão, a gente vai crescendo, a família 
vai separando, ele viu um caminho para ele que, ele achou que é melhor pra ele, eu 
vou fazer isso daí, tem outro que mexe com outra coisa, que está melhor... vendo paro 
lado dele, está melhor do que estar aqui... a outra está melhor do que estar aqui, por 
quê? Ela vê um visual nela que dá... mas por que eu não vou fazer também? A minha 
natureza é outra, eu gosto disso aqui [da roça]. Então... ela [a filha dele] vai chegar 
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numa idade sua, já pensou ela com uma enxada, carpindo ou colhendo fruta? E não 
tem importância de você colher, mas se você não vê renda? Não tem problema, mas se 
vê renda, aí você trabalha animado, não é?... Ah, se ele puder pegar outro caminho 
melhor [pergunto se ele incentiva o filho a trabalhar com ele na roça] é duro 
abandonar uma coisa que a gente tem, mas tem dificuldade para outro lado, se você 
olha no estudo, o pessoal fala que é difícil conseguir as coisas, tem muito pessoal 
estudado que não consegue emprego... a roça não é ruim, a gente gosta, eu estou aqui 
porque eu gosto, senão, se não gostar, não pára [na roça]. Chegava aqui, estava no 
bar bebendo alguma coisa, como se diz, morava, mas eu gosto da roça, mas você vê a 
dificuldade que tem, hoje, quando as crianças tiverem a minha idade, a gente vê a 
dificuldade que eu tenho, eu vou deixar o quê? Um caminho desse tipo? É uma coisa, 
se eu morrer, eu sei que uma coisa boa, a felicidade eu deixei para eles, até porque, 
eles vão sentir o quê? Se eu tenho dificuldade, imagina para frente? Então eu estou 
deixando um caminho bom para eles, se eles estudarem, tiverem boa memória, o que 
eu falei, e seguir caminho bom, a felicidade é deles, se ficar aqui comigo, vai ser isso 
daí, não sai disso... se me  acompanhar... vai ser a mesma coisa conversando com 
você vai ser eles. A gente vive, não passa fome, não pode desmanchar, mas é aquela 
vida controlada, você pegou dez, você não pode gastar mais um... você não pode 
abusar... é isso que é problema para criança. Bom seria na roça, seria até gostoso 
conviver com a gente, né? Mas você pára para pensar... eu prefiro eu trabalhar, eles 
ficarem em casa, estudar, do que... é até ruim a gente falar isso, era bom acompanhar 
a gente, porque acompanhando eles vão aprendendo as coisas junto com a gente, mas 
fica aquele pensamento incentivado com a gente, abandona o estudo... a hora que 
passou a idade você não consegue mais... [pergunto se o filho trabalha com ele] ajuda 
a fazer um servicinho, mexe com maquinário, mas é pouco ele é novo ainda para isso. 
Ajuda!... isso daí ele já faz [trabalhar com trator, “puxar uma fruta”].11  

Este pai incentivou seus filhos a estudarem com grande sofrimento, ele sentia-

se coagido a oferecer-lhes um outro caminho, de tal forma que não passassem a 

dificuldade pela qual ele próprio estava passando. Percebe-se que ele é afeiçoado “pela 

roça”, está no sítio porque gosta, entretanto tem medo das dificuldades que os filhos 

poderiam enfrentar no futuro. Ter a filha “com uma enxada”, o que é depreciativo do 

ponto de vista da sociedade urbana do entorno, não seria problema se ela tivesse uma 

renda razoável. Pode-se depreender que seria tolerável enfrentar uma situação de 

subalternidade caso o trabalho fosse recompensado a contento e não estivesse tão 

sujeito às implicações do mercado, questão que será melhor discutida no decorrer 

deste capítulo. 

                                                
 
11 Entrevista realizada com o sr. José Marcos. 
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Muito embora ele incentivasse o filho a estudar, é notável o fato de que o 

menino sabia trabalhar com o maquinário, “faz um servicinho”, o que reitera o que foi 

dito anteriormente a respeito do trabalho da criança. Este pai gostaria que os filhos o 

“acompanhassem” no trabalho na roça, mas em virtude de sua situação preferia que 

eles ficassem em casa (dentro da casa, em oposição ao “fora”, na roça) estudando. É 

perceptível o quão dolorido para ele era direcionar os filhos para a cidade, o que se 

percebe nas expressões que ele utilizou: “é até ruim a gente falar isso”.  

Com relação ao destino da propriedade, há uma diferença também quanto ao 

sexo dos filhos. É esperado e desejável que, no mínimo, um filho homem permaneça 

na propriedade. Como foi apontado, a não continuidade do trabalho do pai é vista com 

tristeza. Das mulheres já é esperado que saiam da propriedade do pai, seja casando-se 

e morando na cidade. Se ficarem na terra, há duas possibilidades: a mais comum é ir 

para o sítio do marido; no entanto, se a terra no sítio da família do marido for 

insuficiente, este vem para o sítio do sogro, que, poderá mesmo, em caso de aquisição 

de terra, tê-la em seu nome12. 

Não há um sentido de mão única quando se fala do sítio camponês, dos filhos 

ficarem ou irem para a cidade, há também o caminho inverso, casos em que filhos que 

já estão na cidade retornam ao trabalho no sítio do pai. 

Marlene: Seis e meia. (...) Eu levanto da cama, mas acordo mais cedo, seis horas, por 
aí. (...) Sozinha. Usava despertador quando trabalhava em firma, aí usava. Porque 
era mais cedo que eu tinha que levantar. Agora aqui, não.  
Larissa: E o que é melhor, trabalhar em firma ou trabalhar com a lavoura? 
Marlene: Ah, em termos de liberdade, aqui é melhor, não é? Mas, quebrar a cabeça, a 
firma é melhor. (...) Porque, sei lá... você esquenta muito, não é?  
Larissa: Esquenta mais lá ou aqui? 
Marlene: Aqui... Porque lá eu sabia o que eu fazia. (...) Eu era... várias coisas: eu era 
montadora de caixa, caixa de som. E eu sabia do serviço de lá, tinha a manha, né? 
Mas aqui, você não tem, aqui cada dia você tem que aprender, é uma escola. Lá não, 
você tem que aprender, certo, mas você já sabia... você tem aquela prática, né? Esse 
negócio que vai entrar dinheiro, que não vai entrar dinheiro, então é uma coisa que... 
e lá você não está nem aí, não é verdade?... Todo mês vai entrar. Aqui, você tem que 
trabalhar, você tem que planejar tudo, para se dar certo, se corre o tempo normal, o 
ano bem, se sai bem, agora se não sai bem, vai fazer o quê? Aqui já... Olha, é e não é 

                                                
12 BOMBARDI, 2004a. 
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difícil [trabalhar com a lavoura], é o que eu falo para você: é uma coisa que ela não 
depende só de mim, você entendeu? Ela depende do clima, ela depende do ano, se o 
ano for bem, for um ano bem aceito, tudo isso consta. Agora serviço de firma é 
diferente, você vai lá, você aprendeu, você sabe manusear uma coisa, você vai 
fazendo. Eu trabalhei em três firmas, eu trabalhei em química aqui, mexia com ração, 
ração de animal (...) aqui na Lavizoo13, depois dali eu passei para a Nerval, mexia 
com vinagre, bebida, artigo de bebida, vinagre, essas coisas. Depois... passei para 
Motorádio, então, são serviços totalmente diferentes uns dos outros... totalmente. E 
você vai ficando dentro de uma firma, você vai aprendendo outros setores também, 
não é? Você vai pegando prática. Se você tem um bom salário, compensa mais, mas 
um bom salário! Porque aqui você esquenta, viu! É mais sossegado, eu estou aqui 
conversando com você, é mais sossegado, mas sei lá, só que exige mais....  
Larissa: Por que você resolveu sair da firma e vir cuidar do sítio? 
Marlene: Por causa da minha mãe, ela ficou ruim, muito doente, e como as minhas 
irmãs já tinham casado todas, só ficou eu, então sobrou para mim. Mas aí a firma fez 
acordo comigo e tudo. Mas aí não teve jeito, eu tive que sair mesmo, então foi aonde 
que meu pai falou: se você sair de lá, para você não ficar sem o seu dinheiro, você vai 
tocando um pouquinho de goiaba para você. No começo, a goiaba era pequena, né? 
(...) A goiaba vai formando, vai formando, a coisa vai aumentando. Aí eu fui ficando 
assim, acostumei assim, até hoje eu estou assim. Ah, porque a gente tem que ser 
independente, não é? Ter o dinheiro da gente, sei lá? Eu tinha meu dinheiro lá, era 
independente, porque eu falava: ‘ah, para eu ficar aqui no sítio e ficar assim só 
dependendo deles, né?’ Se queria dinheiro assim teria que pedir para eles, para o 
meu irmão, então...  

Esse depoimento é revelador de várias questões importantes na compreensão do 

campesinato. A primeira delas é a “forma de acordar”, o despertador era utilizado 

quando ela era operária, o relógio aparece como controlador do tempo de trabalho 

desde o momento de acordar. Quando ela passou a trabalhar no sítio novamente o 

despertador foi dispensado, embora ela continue acordando cedo. Assim, quando 

pergunto o que é melhor, ela me responde que em termos de liberdade é o trabalho no 

sítio (o papel do despertador é simbólico). Entretanto, o trabalho na firma era melhor, 

pois não tinha “quebra-cabeça”, ou seja, as tarefas repetitivas eram rapidamente 

aprendidas e não havia a necessidade de lidar com o mercado, com a incerteza, como o 

leitor verá. 

Interessante neste depoimento também é que ela voltou a trabalhar no sítio dos 

pais em função da necessidade que a nova estrutura familiar impôs. A partir do 

                                                
13 Trata-se de um lote no próprio bairro cujo proprietário é veterinário (é um entre outros que adquiriram a terra 
por possuírem um título agrícola). 
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momento em que as irmãs casaram-se e a mãe ficou doente, ela, como solteira, teria 

por obrigação assumir o papel de mulher da casa, não só executando as tarefas da casa 

propriamente ditas, como também aquelas da lavoura. Entretanto, o salário lhe 

proporcionava uma autonomia de consumo que dispensava a necessidade de pedir 

dinheiro ao irmão. Assim, o pai reservou uma parte do cultivo para ela, de modo que 

ela trabalhasse no sítio e, ao mesmo tempo, conservasse uma autonomia financeira 

para seus próprios gastos. Segundo Moura (1986, p. 55): “Sabe-se que pequenas 

parcelas da roça podem estar sob o controle feminino, e que o produto nelas obtido 

visa assegurar às mulheres condições de convertê-lo, pela venda, em bens para uso 

próprio”. De qualquer forma, é perceptível o quanto a estrutura familiar determina o 

destino trilhado pelos filhos. Embora ela fosse já uma “mulher independente”, quando 

a mãe se adoentou era inquestionável que ela viesse ocupar seu lugar no sítio. 

Na fala a seguir, transcrevo as palavras de um irmão entre três, que trabalha no 

sítio. O irmão mais velho trabalhou no sítio até casar, sua esposa veio e começou a 

trabalhar com eles e depois ele foi trabalhar fora, mas, como se verá, retornou ao sítio 

onde está até hoje. O irmão mais novo nunca tinha trabalhado no sítio; entretanto, em 

função de sucessivas frustrações no trabalho fora do sítio, acabou retornando 

(atualmente está trabalhando como motorista de ônibus).  

... é, o Gilberto, faz dois anos que ele está levando uma “chumbecada”, [ele ri... fala 
sobre o irmão que antes não trabalhava na lavoura e agora está trabalhando]... ah, tem 
que aprender, não é?... é, ele, a gente vai dando, a gente fala para ele, só que tem 
vezes que ele não escuta... eu estou trabalhando na roça desde que eu tinha oito anos, 
meu irmão também, depois meu irmão casou, saiu fora, eu fiquei aqui, eu nunca saí 
daqui, o único que não saiu foi eu... é, meu irmão, quando ele casou, ele saiu 
trabalhar fora. Ele foi trabalhar de empregado, aí ele tinha úlcera, aí não tinha jeito, 
daí ele operou... Depois ele foi trabalhar num depósito de sucata, ferro-velho, aí tinha 
que fazer muita força, então ele tinha operado fazia pouco tempo, aí ele, aí meu pai 
pegou e falou assim: ‘ah, o jeito é comprar um caminhão para ele e ele fica 
trabalhando para ele...’, ele ficou trabalhando uns tempos na pedreira, depois 
fracassou o serviço na pedreira também, aí ele veio e começou a trabalhar na roça... 
O Gilberto começou a trabalhar uns tempos com caminhão, não foi também, não deu 
certo, aí o meu pai deu um caminhão, na época nós tínhamos três caminhões, tinha 
um 608, um basculante, caçamba, que o meu irmão Eco trabalhava com ele, e tinha 
um de carroceria, aí repartiu um caminhão para cada um, aí o Gilberto foi trabalhar, 
começou a trocar caminhão, foi indo, trocou com um mais novo, depois trocou por um 
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outro, aí depois fez uma besteira também, perdeu tudo... Daí meu cunhado ajudou ele 
com um pouquinho que ele tinha, a comprar outro caminhão. Foi trabalhando 
também, não foi também, agora está trabalhando na roça, dando murro em ponta de 
faca [ele ri], é porque na roça não é fácil não, viu? A turma olha, fala assim, que nem 
tem uns parentes lá de São Paulo, às vezes vêm aqui - meu primo que faleceu - 
também falava: “ê, titio, mas aqui de vocês é bom! Quando vocês querem comer fruta 
vocês pegam no pé, não é?” Ele pensa que é só plantar e nasce!  

A terra surge como uma possibilidade positiva de reprodução da família. 

Entretanto, consideram que o trabalho na mesma é extremamente difícil. Assim, para 

aquele que nunca havia trabalhado na roça, as dificuldades são maiores, pois é 

necessária uma série de conhecimentos que já têm incorporados aqueles que os 

aprenderam e desenvolveram desde a infância. Por isso ele fica “dando murro em 

ponta de faca” até dominar o processo de trabalho que o irmão que trabalha na roça 

desde os oito anos possui e ensina. É interessante como o pai da família determina as 

possibilidades de ação dos filhos, “aí meu pai pegou e falou assim, ‘ah: o jeito é 

comprar um caminhão pra ele e ele fica trabalhando pra ele’” em função das 

necessidades e possibilidades da família e daquilo que o pai julga que seja o melhor 

para seu filho fazer. É significativo também que a família como um todo responde pela 

responsabilidade de um de seus membros, ainda que isso signifique perdas monetárias 

razoáveis.  

A fala seguinte refere-se ao caso de uma filha que voltou ao sítio dos pais 

depois de casada e, o que é importante, depois de morar e trabalhar na cidade. Do 

ponto de vista da reprodução de sua nova família (ela, o marido e os filhos) julgaram 

que seria melhor estar na roça do que na cidade. Assim, veio para o sítio dos pais 

como meeira14: 

D. Alzira: ... ela fez o cursinho de entrar no, quantos anos você trabalhou no posto? 
[no posto médico do próprio Bairro Reforma Agrária]. 
Helena: Eu trabalhei 13. 
D. Alzira: 13 anos ela trabalhou no postinho ali. 
Helena: Quando abriu a Reforma, foi aberto o posto, só que daí fechou, não sei 
direito a causa, não sei se foi falta de verba, mas fechou, daí resolveram abrir de 

                                                
14 Forma de parceria em que o parceiro (meeiro) divide com o proprietário das terras os gastos e os ganhos. Ou 
seja, em geral paga pelo uso da terra a renda em produto (OLIVEIRA, 1984), o proprietário se encarrega de sua 
venda. 
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novo, não sei se foi por causa da administração nova, que tinha interesse de abrir 
posto de saúde, daí pegou, queria pegar o pessoal daqui do Bairro para trabalhar, 
daí eu entrei, eu trabalhei 13 anos assim, seguido... fazia tudo.  
D. Yolanda: Ela fez curso de enfermeira... que nem ela não acha mais! 
Helena: Entrou eu e a Lúcia, depois ficamos primas...  
D. Yolanda: Prima do Luís Brito [me explica o parentesco]. 
Helena - Entrou eu e ela, foi feito um curso aqui, daí o pessoal que estava interessado, 
as meninas, assim, daí votaram, daí eu e ela entramos, daí sim, fizemos um curso tudo 
que deram para nós... fazíamos tudo, daí vinha médico e nós duas, fazíamos tudo, 
desde a faxina... E era um médico só, era um clínico na época que atendia gestante, 
adulto, criança, tudo, depois uma ou duas administrações para frente que daí sim, 
agora tem o pediatra, o ginecologista, tem tudo, tem recepcionista. 
Larissa: Você saiu por quê? 
Helena: Muitos anos a mesma coisa, começou pintar vontade de trabalhar de outra 
coisa, uma coisa diferente, daí comprei uma quitanda lá na cidade e comecei 
trabalhar, nessa época minha filha já tinha cinco anos, daí eu ficava fora o dia inteiro 
e, mulher, você sabe como que é, daí eu desisti, nisso eu estava de licença, não, eu 
tinha pedido a conta, tava de licença, daí minha licença ia vencer, daí eu vendi a 
quitanda, não, ainda trabalhei fora um ano mais ou menos e aí fiquei grávida do meu 
outro menino, nisso venceu minha licença, daí eu voltei a trabalhar só por causa da 
Unimed, assim, e daí, quando eu ganhei ele, daí eu pedi a conta mesmo, mas a 
intenção de sair, não foi do serviço, eu cansei, acho que sei lá... eu, trabalhar para 
Prefeitura é muito ruim, eu não quero isso paras minhas filhas não... eu tenho dois 
[filhos], mas eu falo assim: que é 10 que dá ordem, chega um, dá uma ordem, chega 
outro, dá uma ordem, e o salário que é bom, nada. E eu sou muito caseira, gosto 
muito de casa, gosto muito de ficar em casa, fico com os filhos, então eu acho que 
trabalhando assim na roça eu fico com eles, e porque eu e meu marido, na época ele 
era caminhoneiro, ficava às vezes de semana fora, e eu, o dia inteiro fora...  

Contrariando as expectativas vigentes de que a cidade exerce uma “atração 

irresistível” (SANTOS, 1995) sobre as pessoas, e que, portanto, estas teriam como 

tendência procurá-la como a forma mais adequada de garantir os meios de vida para a 

família, a realidade parece mostrar que esse não é um processo único. É o que se 

depreende dos depoimentos anteriores. Neste último depoimento vemos que Helena, a 

mulher com quem converso, vivia na cidade, e avaliou que o melhor para ela e para 

sua família era o retorno ao sítio do pai. No momento desta entrevista, Helena estava 

com seus pais embalando a serigüela que seria mais tarde entregue no mercado, seus 

filhos estavam ali com ela brincando e seu marido também estava ali, carregando o 

caminhão com as frutas que acabavam de ser embaladas. 
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Até mesmo o processo que alguns intelectuais15 tomam como inexorável, que é 

o fato dos filhos de camponeses se proletarizarem, é decidido no seio da família. É a 

lógica do trabalho familiar e da possibilidade de sua reprodução que define o destino 

dos filhos, tanto é que o caminho inverso, que seria inconcebível em uma visão 

histórica de sentido único, ocorre: os filhos “proletarizados” retornam ao sítio do pai 

para se reproduzirem enquanto camponeses.  

Há também casos de homens adultos que tiveram a infância camponesa e se 

proletarizaram na juventude, mas quiseram voltar para a terra. Na fala a seguir, 

converso com um senhor que teve essa experiência e hoje é meeiro no Bairro Reforma 

Agrária. Curiosamente, o sr. Nelson, que é meeiro no Bairro Reforma Agrária, é 

também proprietário de um sítio próximo, no qual também trabalham meeiros. No 

entanto, sua esposa prefere morar no sítio no qual são meeiros e não proprietários:  

É, antes de vir aqui, eu trabalhava, eu mexia com figo mesmo, figo, quiabo, essas 
coisas... É Rigesa de Valinhos, é fabrica que faz papel, caixa, essas coisas. [Mas antes 
de trabalhar lá, o senhor já mexia com lavoura?] É, mexia com lavoura quando era 
jovem, aí depois que eu peguei uma certa idade aí... vim para Valinhos, trabalhei oito 
anos nessa fábrica, trabalhei mais alguns anos aí por conta própria, aí depois [de 
trabalhar na cidade] e aí resolvi vir pro sítio outra vez, e tô aí até hoje. 16 

Todo este processo dos filhos ficarem na propriedade e assim permitirem a 

reprodução camponesa, ou, ao contrário, dos filhos irem para a cidade e se 

proletarizarem, está diretamente associado à trajetória da família. Como vimos, o 

camponês, como produtor de mercadorias, pode enriquecer, empobrecer, ou ainda 

perpetuar-se mais ou menos com uma quantidade regular de recursos. Caso ele 

enriqueça, uma vez que acumula certa quantia de dinheiro, pode ou não se tornar um 

capitalista. No caso do empobrecimento da família camponesa e do parcelamento da 

propriedade em função da herança, pode acontecer que a geração futura não fique na 

terra. Como se viu nas falas anteriores, os próprios camponeses, avaliando sua 

                                                
15 Segundo Oliveira (1990, p. 6): “De uma maneira geral, poderíamos dizer que todos os intelectuais da questão 
agrária concordam, tanto para o campo como para a cidade, com o processo de generalização progressiva por 
todos os ramos e setores da produção, do assalariamento, relação de produção específica do modo capitalista de 
produção”. 
16 Entrevista com o sr. Nelson F. 
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situação, encaminham os filhos para o estudo, de modo que tenham uma vida digna na 

cidade, ou ainda, há a possibilidade de migrarem em busca de terra mais barata, por 

exemplo. Isto é o que também observa Tavares dos Santos, entre os colonos do Sul 

(1978, p. 47). 

O jovem precisa permanecer porque é parte integrante da força de trabalho 
familiar e seu trabalho, principalmente o do jovem do sexo masculino, servirá para 
sustentar os pais quando ficarem velhos. Ficando na propriedade, o jovem garante a 
reprodução social do processo de trabalho camponês. Por outro lado, o processo de 
migração atinge sempre mais o campesinato, como veremos adiante. A valorização do 
estudo funciona como uma forma de preparar o jovem para o desempenho de tarefas 
urbanas, possibilitando uma "profissão" na cidade. Nesse plano, à "escola", curso 
primário feito no estabelecimento situado no próprio núcleo colonial camponês, 
antepõe-se o "estudo", cursos após o primário, feitos na vila próxima ou na sede do 
município: "Pra mim, estudá, quando uma pessoa tem estudo ela tem tudo. Tanto é 
trabalhar no escritório que na colônia, onde que a gente tem estudo num falta mais 
nada”.  

Em fala anterior, pôde-se ver que d. Maria fez a seguinte afirmação:  

Mas ali não é só deles, coitados, então eles têm que fazer o futuro deles para 
fora, porque a hora que a gente apitar na curva... aí o que eles pegarem disso aí é 
herança para eles... agora eles já têm a vidinha deles lá fora, então o que eles 
pegarem eles compram um terreno, um carro, ou reformam a casa que já estiverem, 
entende?  

Como o valor da terra no Bairro Reforma Agrária é bastante alto17, as famílias 

que direcionam seus filhos para a cidade sabem que o sítio, no futuro (quando eles, os 

pais, já não estiverem vivos), pode completar o conforto de uma vida digna que 

almejam para eles. Assim, estes pais, que sabem que não têm como reproduzir a 

família camponesa, procuram garantir uma vida o mais razoável possível para seus 

filhos, de tal forma que ainda que estejam na cidade e sejam assalariados, o que é 

sinônimo de sujeição e falta de independência, terão pelo menos uma casa, para que 

não se encontrem desamparados em uma situação adversa provocada pelo desemprego 

- que têm absoluta consciência de estar aumentando nos últimos anos. 

                                                
17 De acordo com Zibordi (1998, p. 70): “Os valores da terra na Região de Campinas são os mais elevados no 
âmbito do Estado de São Paulo. Segundo o Instituto de Economia Agrícola (1996), o preço médio da terra de 
cultura de primeira por hectare na região de Campinas era de R$ 6.859,01. Em particular, no Núcleo Agrário 
Capivari, o valor da terra para fins agrícolas é muito alto, atingindo R$ 25.000/ha de terra nua”. 
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Sem dúvida, o parcelamento da propriedade, ou a saída de parte dos membros 

da família da terra, bem como a compra de terra para os filhos para a reprodução do 

trabalho camponês, são todos elementos da produção camponesa na sociedade 

capitalista. Ao mesmo tempo em que o capital expropria, permite, contraditoriamente, 

a reprodução camponesa, através da subordinação de sua renda. 

De acordo com Oliveira (1995b, p. 500):  

... uma parte do campesinato tem elevado grau de produtividade do trabalho 
familiar camponês através da introdução de inovações tecnológicas. Em muitos casos 
tem mesmo conseguido acumular uma poupança que reaplica na compra de mais terra 
– de seus vizinhos, por exemplo, que podem não ter tido a mesma possibilidade de 
acumulação, ou porque optaram pela migração, ou ainda porque foram expropriados 
sumariamente porque perderam as terras em função de dívidas não-pagas. 

Isso quer dizer que, nas regiões predominantemente ocupadas pelos 
camponeses, não é necessariamente o processo de expropriação direta pelo capital que 
comanda e determina o processo, expropriando a terra campesina. Mas sim o capital, 
talvez mais sabiamente, expropria as possibilidades de os filhos dos camponeses 
poderem também ter terra para continuar camponeses. É por isso que, na maioria dos 
casos, são os filhos dos camponeses que se proletarizam. Ou seja, a proletarização não 
atinge diretamente toda a família camponesa, mas seguramente a maior parte dela, 
seus filhos... 

O camponês, como se vê, cônscio desse processo, avalia a sua situação e em 

função da análise que faz, decide como encaminhar os filhos. Dessa forma, se por 

exemplo o parcelamento da propriedade através da herança vai comprometer a 

continuidade na terra, ele direciona os filhos para a cidade.  

Se por um lado, esta questão tem aparecido no Bairro Reforma Agrária em 

apenas parte das propriedades e de alguns anos para cá (em função do número de 

gerações na terra), por outro, esta era uma questão posta no Assentamento da Fazenda 

Santa Helena já nos primeiros anos de existência. Léa Maria da Rocha que 

desenvolveu sua pesquisa apenas cinco anos após a implantação do projeto, identificou 

naquele momento essa questão como um problema indicado pelas famílias: 

Os chefes de família consideram-se todos lavradores... Acham, porém, que 
para os seus filhos não há muito futuro na agricultura. O tamanho do lote, a família 
numerosa, não lhes mostra ser possível que permaneçam no loteamento pois o sítio é 
suficiente apenas para a família, dizem eles. Assim, só um dos herdeiros poderá viver 
nele. Por isso incentivam, sobretudo para os filhos homens, a busca de outras 
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profissões, mostrando grande apreço pelo estudo que permite alcançar bom nível de 
vida, como dizem. (ROCHA, 1970, p. 81) 

Evidentemente que este direcionamento estava absolutamente atrelado à 

condição vivida por aquelas famílias na implantação do assentamento, como será 

oportunamente discutido. 

Há, assim, no campesinato, um processo de diferenciação, ou seja, de 

enriquecimento e de empobrecimento. Entretanto, este não é um processo de mão 

única, em que os camponeses ricos tornam-se capitalistas e os camponeses pobres 

proletários, como entendia Lênin e, como entendem seus seguidores: 

Observamos que o processo de decomposição dos pequenos agricultores em 
patrões e operários agrícolas constitui a base sobre a qual se forma o mercado interno 
na produção capitalista. Praticamente todas as obras que tematizam a situação 
econômica da agricultura russa no período posterior à reforma assinalam a chamada 
“diferenciação” do campesinato. Conseqüentemente, a nossa tarefa consistirá no 
estudo das características fundamentais desse fenômeno e na definição da sua 
importância. (LÊNIN, 1982, p. 35).  

A tão esperada polarização camponesa, de transformação de uns poucos 

camponeses ricos em capitalistas e dos camponeses pobres em proletários, ocorreu (e 

ocorre) apenas parcialmente. O processo de enriquecimento e de empobrecimento, 

muitas vezes, ocorre por mais de uma vez em uma única geração.  

Este debate teórico deu-se de forma minuciosa na Rússia, principalmente no 

começo do século XX, no período anterior à Revolução e mesmo posteriormente a ela. 

A crença de que os camponeses tenderiam a se tornar capitalistas ou proletários dirigiu 

todo o processo de reforma agrária na Rússia, processo que acabou se configurando 

como um grande desastre. De acordo com Shanin (1983, p. 17-8): 

La concepción de la dinámica básica de una sociedad campesina, aceptada por 
los responsables de la política rusa y, sin duda, por la mayoría de los rusos cultos a 
principios de este siglo, puede ser esquematizada en unas pocas frases. La creencia 
general era que en el inevitable proceso del avance económico, cada sociedad 
humana se dirigía necesariamente hacia una creciente división del trabajo, al 
establecimiento de relaciones de mercado, acumulación de capital y diferenciación 
social. Se creía también que estos procesos se centraban en las ciudades, pero se 
esparcirían por el campo de manera inevitable. Las explotaciones campesinas ricas, 
que estaban mejor e más abundantemente equipadas y tenían una relación 
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capital/trabajador más alta, se encontraban en una posición ventajosa por lo que se 
refiere a la óptima utilización de los factores productivos y su posterior acumulación. 
Precisamente por razones opuestas, las explotaciones campesinas pobres se hallaban 
en desventaja a la hora de realizar cualquier intento para mejorar su situación 
socioeconómica. La continua acumulación de ventajas e desventajas económicas 
condujo a una polarización de la sociedad campesina en agricultores ricos que, en 
forma creciente, adquirían las características de empresarios capitalistas, y 
agricultores pobres que perdían sus explotaciones convirtiéndose en asalariados 
agrícolas sin tierra empleados por los agricultores ricos, los propietarios de fincas o 
los empresarios urbanos. (...) El fato principal de la historia rural rusa en el primer 
cuarto de siglo es que el desarrollo pronosticado de la estructura de clases, así como 
de la respuesta política del campesinado, no ocurrió.  

O desenvolvimento do capitalismo não se fez e não se faz de maneira uniforme 

e única. O campesinato é uma classe social do capitalismo, necessária à reprodução do 

mesmo, ainda que contraditoriamente. Segundo Oliveira (1991, p. 48): 

Assim, esse processo contraditório de reprodução capitalista ampliada do 
capital, além de redefinir antigas relações subordinando-as à sua reprodução, engendra 
relações não-capitalistas igual e contraditoriamente necessárias à sua reprodução.  

Para Martins (1990, p. 170-1):  

... é muito importante discernir entre produção do capital e reprodução capitalista do 
capital. A produção do capital nunca é capitalista, nunca é produto de relações 
capitalistas de produção, baseada pois no capital e no trabalho assalariado. Portanto, 
não só relações não capitalistas de produção podem ser dominadas e reproduzidas pelo 
capital, como é o caso da propriedade familiar do tipo camponês, como também 
determinadas relações podem não parecer integrantes do processo do capital, embora o 
sejam, como é o caso da propriedade capitalista da terra.  

No que concerne à especificidade do campesinato, ao contrário do que colocava 

Lênin, o(s) processo(s) de enriquecimento e/ou de empobrecimento da família 

camponesa não são vias opostas inevitáveis, é bastante complexo e envolve uma série 

de fatores. O primeiro deles é referente à estrutura familiar e ao ciclo biológico da 

mesma18. Chayanov (1974) abordou essa questão extensivamente em sua obra La 

organización de la unidad económica campesina. Há uma diferença de produção no 

interior da propriedade familiar de acordo com a capacidade de trabalho da família. 

Em uma primeira fase da família, formada pelo casal e filhos pequenos, a quantidade 

de produção, e, portanto, de recursos, é exígua, justamente pela demanda de trabalho 

                                                
18 Para maiores detalhes desta discussão, ver Bombardi (2004a).  
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para a sustentação de vários membros. Com o passar dos anos, essa situação se altera a 

tal ponto que, com vários filhos em idade plena de trabalho, a capacidade de produção 

da família é grande e os recursos conseguidos também. Mais tarde, novamente, em 

função da velhice dos pais e da possibilidade de parcelamento da propriedade, volta a 

haver uma situação de restrição econômica. Tudo isso, considerando uma família 

padrão com um certo número de filhos homens e mulheres e desconsiderando a 

possibilidade de morte ou doença de qualquer um deles, que, como se viu19, muda 

completamente tal configuração e muitas vezes significa a descontinuidade da família 

na terra. Ou, ao contrário, no caso de vários filhos, sobretudo homens em idade de 

trabalho, há a possibilidade de enriquecimento da família. Isso significa que a estrutura 

familiar, sob seus vários aspectos, possibilita uma maior ou menor capacidade de 

trabalho.  

Esse é um fator responsável pelo enriquecimento e empobrecimento da família 

camponesa. Entretanto, não é o único. Shanin mostra que há três fatores 

importantíssimos na determinação da trajetória da família camponesa. São eles: a 

natureza, o mercado e o Estado. 

Para encontrar una interpretación más satisfactoria de la movilidad de las 
unidades domésticas campesinas es preciso volver a nuestro análisis de la estructura 
social básica del campesinado y de las peculiaridades de una economía campesina. 
Hasta aquí se ha aceptado la noción ampliamente extendida de que la unidad 
doméstica campesina es una dualidad, unidad de familia y producción, altamente 
integrada. De acuerdo con este enfoque, la unidad doméstica como una familia y, la 
vez, como una empresa en condiciones de producción parcial de mercancías. Ahora, 
aislaremos una tercera característica fundamental de estas unidades domésticas que 
resulta significativa para nuestro análisis. La unidad doméstica campesina funciona 
como una pequeña unidad de producción de recursos muy limitados, estando sujeta 
en gran manera a las poderosas fuerzas de la naturaleza, el mercado y el Estado. 
(SHANIN, 1983, p.161)  

De acordo com Shanin esses três fatores têm uma influência fortíssima no 

destino da unidade camponesa, somados, evidentemente, àqueles relacionados à 

estrutura familiar anteriormente estudados por Chayanov.  

                                                
19 Para maiores detalhes, ver Bombardi (2004a). 
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Assim, a permanência das famílias camponesas no Bairro Reforma Agrária 

(tendo em vista a prestação do pagamento do lote com a qual deveriam arcar) se deu, 

sobretudo, através da soma de dois fatores: um é a estrutura familiar e o outro, a 

possibilidade de extração de maior renda da terra através do cultivo das frutas.  

Averigüei durante o trabalho de campo que a trajetória traçada pelas famílias 

foi se diferenciando ao longo dos anos, e, como foi visto, algumas tendem a não se 

reproduzir como camponesas e cuidam para que as gerações futuras sejam 

encaminhadas para a cidade. Outras, ao contrário, têm como tendência a reprodução 

do sítio camponês. Outras ainda têm enriquecido, tendo algumas se tornado também 

pequenos capitalistas e, portanto, vivenciando contraditoriamente uma dupla 

identidade social: camponês e capitalista.  

Busquei, através dos depoimentos colhidos em campo, o “caminho temporal 

inverso” da história dessas famílias para apreender quais elementos são responsáveis 

pelo destino das unidades camponesas. Shanin aponta que o processo de mobilidade 

camponesa é bastante complexo, em geral uma linha muito tênue separa uma boa 

condição financeira de uma má: 

Cada unidad doméstica estaba influida en gran manera por factores individuales de 
tipo coyuntural que moldeaban su historia y la estructura actual de la familia. La 
posición relativa dependía de diferencias económicas realmente pequeñas, por lo que 
el azar podía jugar un papel desproporcionado. Un contrato afortunado, un hijo buen 
trabajador, una fusión provechosa, o, por el contrario, la enfermedad o muerte de un 
miembro trabajador, la muerte de un caballo, la obligación de aportar la dote, o 
incluso una querella familiar culminando en la división de la unidad doméstica 
podían conducir a un cambio completo en su posición socioeconómica. (SHANIN, 
1983, p. 164) 

A estrutura familiar e a relação da unidade camponesa com os fatores 

levantados por Shanin (a natureza, o mercado e o Estado) são elementos essenciais 

para o entendimento da trajetória camponesa em seus sítios. 

Com relação à natureza, Shanin (1983, p. 161) faz a seguinte afirmação: “Las 

fluctuaciones naturales del clima (períodos cálidos y frios, lluvias oportunas o 
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inoportunas, granizo, tormentas y fenómenos parecidos) producen una serie más o 

menos aleatoria de anõs agrícolas “buenos” y “malos””.  

Recolhi inúmeros depoimentos em trabalho de campo relatando momentos 

pelos quais a família passou sérias dificuldades financeiras, que perduraram por alguns 

anos, justamente em função de um infortúnio com os elementos da natureza.  

Saí de lá de Atibaia, onde [havia muitos] japoneses... então plantação de tomate [a 
família cultivava tomate], à meia, meeiro, né, parceiro. Então trabalhava lá, aí 
gostava também, mas trabalhava!... Aí então, quando começou a colher, aí... granizo! 
Granizo! Estragou tudo!... 20 

De fato a ocorrência de fenômenos naturais é responsável muitas vezes por 

acarretar uma situação financeira precária com a qual o camponês é impotente para 

lidar.  

No assentamento da Fazenda Santa Helena, como será visto, a espera da chuva 

aparece nos depoimentos com uma grande angústia. 

Na fala transcrita a seguir, do dia 21 de julho de 2000, um dia em que geou, é 

possível ter a exata noção do significado de um acontecimento como esse. Converso 

com uma senhora e o seu cunhado:  

D. Maria: Eu estava lá na roça, eu não estou com a minha cabeça muito boa hoje, aí 
desci lá embaixo, vi a goiaba, mas me deu um nervoso! Eu estava lá no meio da roça, 
eu estava zonza... dá um nervoso, mulher do céu! Nem que você não queira ficar 
nervosa, fica. Eu não tinha descido lá ainda... eu tinha descido até na uva, até na uva 
não está tão ruim... Nossa Senhora, dá um!...  
Sr. Luís Antônio: A turma fala: ‘ah, tem fé em Deus, que recupera...’, mas você não 
recupera nunca mais... 
D. Maria: Ah, isso aí não recupera... agora daqui a uns dois meses que ia começar a 
colher bastante goiaba, agora veio essa! Aí perde tudo, não é? [Eu pergunto sobre o 
meeiro.] Ele está trabalhando fora, para ganhar para comer, para não apertar nós 
agora... se você não tiver idéia boa, dá uma depressão na gente, Deus me livre! 
Porque dali que você tira para comer do meeiro, coitado! ... Soltou óleo dentro do 
saquinho [queimou a goiaba mesmo envolta em um saquinho de papel]... depois, o dia 
que a goiaba recuperar, você mostra a foto para a gente falar: ‘ah, será que nós 
passamos por isso?’... Dá dó, estava tão bonita... nunca aconteceu, depois que eu 
casei deu uma vez só uma geada assim, mas foi pouquinha, não é, Didi?  

                                                
20 Entrevista com o sr. Okimoto. 
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Sr. Luís Antônio:... queimou tudo [a goiaba, não foi só na baixada] até... o que não 
pegou mesmo foi umas nove ruas aqui em cima... agora esse tempo aqui, esse solzão 
assim vermelho é que é o perigoso para geada... porque quando ele desce meio 
vermelhão assim, é 90% de possibilidade de gear. 
Larissa: Como você sabe? 
Sr. Luís Antônio: Porque choveu. Olha:  chuva e esse tempo aqui, que faz tempo que 
não chove, ah, lua cheia e o tempo ficar que nem um vidro assim que você quase nem 
vê nuvem, de domingo para segunda, estava! Estava uma maravilha, você não via 
nada assim de nuvem, aí então eu falei para o Téia: ‘Téia, vai gear.’ O Téia falou: ‘é, 
você é louco?’ Falei: ‘olha, não vai gear muito, porque choveu bastante...’, falei, que 
se tivesse só dado uma chuvisqueira, a coisa ficava preta, mas não deu outra! Esses 
tempos de frio aqui, faz tempo que não chove e chove: 90% é geada... [Eu pergunto 
porque geia mais na baixada] Por causa do sereno. Por que sempre na baixada a 
tendência do sereno é puxar mais: a umidade.  
Larissa: O que que  é a geada? 
Sr. Luís Antônio: É que nem lá pro Rio Grande do Sul, aquele lá, conforme ela vem 
caindo, ela já vai virando neve, né, então uma certa altura ela já vem congelada, e 
essa aí é água que ela vai caindo e depois com o frio embaixo ela vai, é o sereno que 
vai virando gelo... [ele mostra a folha e a goiaba queimadas] essa aqui está sapecada, 
essa aqui já perdeu [pergunto sobre as que estão com flor] essa daqui também, mas 
daqui para cima ainda pegou pouco, agora quer ver só, daí para baixo pegou 
bastante... porque é mais úmido...  
Quando foi mais ou menos nove e meia,10 horas, a gente já começou ver que já tava 
torrando mesmo... começou a sair o sol, já começou a queimar... [ele mostra a que 
está queimada]... pior que tristeza, e pior que a gente não tem outro meio de ganhar 
dinheiro sem ser com isso aqui, né, Larissa?... aqui é bom, mas eu já enjoei, se a 
turma topasse, eu vendia, pegava a minha parte, dava para a molecada comprar uma 
casinha... eu ia ver se eu trabalhava de empregado! Não vira não, faz 38 anos que eu 
estou dando murro em ponta de faca, não sai disso, que nem agora que a gente estava 
contente que ia dar bastante goiaba, mesmo que o preço fosse ruim, dava para você 
tirar alguma coisinha, agora perde tudo, agora fica um ano sem ganhar nada de 
novo, só trabalhando, ah, desanima... já cansei minha beleza, desde quando me 
conheço por gente nunca acertei nada, aí vai desanimando, só de óleo, eu já gastei 
nessa abobrinha um tambor e meio de óleo, e o último tambor que eu comprei, paguei 
147 reais ... agora que fui comprar, foi para 70 o litro, agora só um tambor, o que eu 
colhi de abobrinha não paga nem o óleo, vamos supor, se ela pegasse reais, uma pela 
outra... que fossem 15 reais uma pela outra, 10 caixas... R$150, ainda não pagava o 
óleo, depois eu gastei mais R$50 de uma carreta de esterco, mais um saco e pouco de 
adubo, mais R$113 que eu gastei de registro para fazer esse ramal para molhar, se 
analisar bem mesmo, você tira do bolso! Não, trabalhar não desanima a gente, 
trabalhar você tem que trabalhar mesmo ou aqui ou em outro lugar para você 
sobreviver, mas a gente desanima porque você trabalha, trabalha e não vê resultado, 
quando você vai ver que você vai ganhar alguns troquinhos vem: é chuva de pedra, é 
geada, é, que nem aquela que nós podamos nove ruas, o ano retrasado nós 
colhemos... quase 4.600, dessa vez não deu mil e pouquinha... é da doença, perdeu 
tudo. E agora a geada! Aqui na roça, aqui, você tem que jogar com tudo, você tem 
que jogar com seca, com se dar seca, que nem estava dando seca, você está perdendo 



 265

porque a goiaba não cresce, você não ganha, se chove demais, dá doença, tem que 
gastar no veneno, se der chuva de pedra, você perde porque danifica a mercadoria, a 
turma não quer; Se dá geada... se vai levar no Ceasa, se você não pagar 25%, eles 
não vendem sua mercadoria, então, ah não dá, não é? A gente faz mil parafusos, mas 
que encaixam mesmo...  

Transcrevi esta longa fala porque é uma “fotografia” do momento da geada. 

Como foi gravada no dia em que geou, foi possível colher um depoimento que retrata 

exatamente como a família encara o acontecimento e o que ele determina do ponto de 

vista da unidade produtiva21. 

Percebe-se a tristeza de minha interlocutora ao caminhar pelo sítio e ver o 

estrago que a geada fez: “se cê num tiver idéia boa dá uma depressão na gente, Deus 

me livre!”, a perda da produção em função da geada significa praticamente um ano de 

trabalho perdido, e, além disso, um período possivelmente extenso de recursos 

exíguos. Em função da colheita que não se sucederá, vivenciam nesse momento uma 

situação de desespero. Tal é o efeito dos “acontecimentos naturais”, como mostrou 

Shanin, que o meeiro que trabalha na propriedade terá que “trabalhar para fora”, “ele 

está trabalhando fora, para ganhar para comer para não apertar a gente agora...”: a 

família proprietária fica sem condições de fornecer o alimento do meeiro, tendo em 

vista que não poderá contar com a colheita que faria dali a dois meses.  

O desespero vem justamente da impotência para lidar com a situação já que “a 

gente num tem outro meio de ganhar dinheiro sem ser com isso aqui”. O “sucesso” do 

trabalho no sítio camponês, a sobrevivência da família, estão vinculados à regularidade 

dos fenômenos da natureza. Quando há uma modificação (e de fato eles têm total 

consciência de que essas “alterações” também têm uma regularidade), ela muitas vezes 

significa a dificuldade da permanência em ficar na terra, e, no desespero, a 

proletarização aparece como uma saída. Assim é que, como afimou Shanin, através da 

ação destes fenômenos, como outros, “podían conducir a un cambio completo en su 

posición socioeconómica”. 

                                                
21 Ver Fotografia 15. 
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Em função da impossibilidade de lidar com um efeito nefasto de uma 

ocorrência natural, a direção que estava tomando o sítio - do ponto de vista de seus 

recursos financeiros, já que era esperada uma boa colheita – muda. Nesses momentos, 

a indesejada proletarização aparece como saída, ao menos no discurso: “se a turma 

topasse eu vendia, pegava a minha parte... eu ia ver se eu trabalhava de empregado... 

faz 38 anos que eu estou dando murro em ponta de faca”. 

Compreendendo essa fala sob outro ângulo, o camponês dá uma explicação dos 

processos climáticos de geada e neve. É notável a propriedade com que o sr. Luís 

Antônio explica-me como um e outro evento acontecem e por que acontecem, 

exemplificando os dois fenômenos, inclusive em função da latitude. É incrível o seu 

conhecimento da natureza, conhecimento esse adquirido com seus pais e também 

através de sua própria experiência de vida. Ele sabe quando vai ocorrer uma alteração 

climática - tal como a geada, que não ocorre todos anos - através da observação do 

tempo (do Sol, do céu, da Lua, da temperatura e da umidade). A partir da observação 

dos elementos climáticos (todos combinados, não os vê separadamente) ele infere que 

há grandes chances de gear. 

Esse saber tão aprofundado da natureza é evidentemente extremamente útil, 

pois fundamenta o arcabouço de técnicas que ele possui para lidar com esses eventos 

e, assim, procurar alguma saída em uma situação como essa.  

Por vezes, esses fenômenos naturais que podem levar a família à dificuldade de 

continuar se reproduzindo têm um efeito contrário, ou seja, pode ocorrer que 

justamente em função dos estragos na lavoura a família se recupere financeiramente, 

ou até mesmo enriqueça:  

Foi em 91, 92 que deu aquela geada forte mesmo que torrou tudo... Pegou geral, 
pegou aqui também, é, teve nego aí que precisou serrar o pé de goiaba embaixo, e a 
nossa queimou, mas não estragou assim para precisar arrancar o pé, a gente cortou 
algum galho assim que queimou, a gente cortou, mas foram poucos [E vocês pegaram 
preço?] Ah, a nossa, o mais que pegamos foi cinco, até cinco reais nós pegamos, mas 
a turma, o Nakao mesmo aí chegava a mandar quinhentas caixas, seiscentas caixas a 
13 reais..., até naquele tempo morava o Eli ali, ele comprou duas motos, comprou 
carro, comprou um monte de coisa, o Cafuringa ficou rico, com o Eli [quem é 
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Cafuringa?] é o Cafuringa que tem a, lembra no primeiro ano que ele pôs a 
lanchonete ... ele vendia costelão para turma aí adoiado, que a turma estava cheia da, 
estava abonado com a goiaba, né? Os caras davam risada sozinhos, ganharam 
dinheiro para caramba! Ganharam! Parece que no acerto de contas desse Eli que 
morava ali, com a d. Maria do Nakao, parece que ele deu acho que quase, não sei se 
foi 13 ou 23 mil reais que deu para ele de goiaba, ele comprou para os filhos dele 
moto, uma moto cada um, comprou um Voyage... meeiro eram, então eles ganharam 
bastante dinheiro, mas também não souberam aproveitar,  antes de ganhar e guardar, 
por em uma poupança, aí foram metendo o pau, agora também, estão sem nada, 
porque lavoura é assim, Larissa, muitas vezes você acerta uma, duas lavouras boas, 
depois você trabalha aí três, quatro anos só trocando chumbo, não é? Então tem que, 
e também nós nunca ganhamos dinheiro com mercadoria boa, só com porcaria 
[Como assim, por quê?] Porque quando você tem mercadoria boa, não tem preço, e 
nós também ganhamos, compramos caminhonete, uma caminhonete C10 na época 
em... o ano era 73, nós compramos em 75. Foi um ano que nós plantamos tomate 
também, e o tomate tinha subido na estaca e desceu para baixo e tava a coisa mais 
linda, então a gente catava tomate, aquele tomate grandão, assim, fazia, que nem a 
gente fala, fazer boca de seis: porque fazia amostra, eram seis tomates que iam na 
amostra, e mandava no Ceasa, ela vinha era um e cinqüenta, um e setenta, depois foi 
para cinco, depois foi para sete, deu uma subida, e depois deu uma geada que eu com 
o meu pai quase morremos encarangados de tanto ficar tacando fogo em pneu, pau 
né, para fazer fumaça para ver se espantava aquela neblina gelada [Durante a noite?] 
A Noite inteira, e foi que nem uma geada preta, a turma falava geada preta porque 
dava aquele tipo de uma neblina e ventania fria, então o tomate queimou tudo, mas 
não sobrou nada, no outro dia você olhava assim, parecia que foi passado fogo nele, 
estava tudo com aquela pele preta, então aquela lá apodrecia, não é? Aí nós cortamos 
embaixo o tomate, numa distância assim para cima da terra e aquele lá foi brotando, 
brotou, depois que passou a geada, brotou. Só que não deu tomate grandão, deu tudo 
tomatinho miúdo, aí a gente vendia aquele tomatinho todo miudinho assim, raquítico, 
que ele fica, ele não fica com carne, ele fica só com aquela casca, enxergava toda a 
semente dentro dele: 120, 130 cruzeiros [Era dinheiro?] Nossa! Aquilo lá é dinheiro 
para ninguém por defeito, aí fazia três anos que a gente não pagava o banco, não 
pagava armazém, aí deu para pagar tudo onde nós devíamos e ainda sobrou para 
comprar o caminhonete! Aquele ano foi bom, mas foi bom porque deu a geada, se não 
tivesse dado a geada também não fazia nada porque aí a gente tinha tomate bom, e 
todo mundo tinha, não é? 

Essa fala tem elementos muito importantes que vale a pena serem discutidos. O 

primeiro deles é que mostra exatamente o processo de enriquecimento em função de 

uma afortunada colheita em uma época em que geou, ou seja, quem conseguiu colher, 

ainda que minimamente, obteve um preço alto por sua mercadoria, tanto que os 

vizinhos “davam risada sozinhos”.  
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Na fala transcrita anteriormente converso com o mesmo senhor da fala 

imediatamente anterior. Vê-se o processo de enriquecimento e de perda de recursos 

acontecer na mesma propriedade. Retornando ao Shanin: “Las fluctuaciones naturales 

del clima... producen una serie más o menos aleatoria de anõs agrícolas “buenos” y 

“malos”...”. 

Quando pai e filho identificaram a “geada preta”, passaram a noite inteira 

fazendo fumaça para tentar amenizar seu efeito. Entretanto, a geada queimou o tomate 

e eles, ainda na tentativa de recuperar o cultivo, podaram-no próximo ao solo. Ele 

então mostra que o tomate brotou e deu frutos muito ruins, ao contrário da previsão da 

primeira colheita. Entretanto, em virtude de ter havido geada em muitos locais e, 

portanto, pouca oferta do produto no mercado, eles alcançaram altíssimo preço. De 

fato, enriqueceram, a palavra não é um exagero. Pode haver realmente mudanças 

muito significativas de um ano para outro, de tal sorte que a família pague todas as 

dívidas, não só no banco, como no armazém (esta última denota uma situação precária 

financeiramente), como também adquira outros bens. 

É muito significativa, nesse sentido, a seguinte afirmação que ele faz: “nós 

nunca ganhamos dinheiro com mercadoria boa, só com porcaria” ou seja, a geada, 

por si só, não foi o fator responsável pela família ter ganhado mais dinheiro. Foi a 

relação com o mercado que acabou por determinar essa possibilidade.  

Percebe-se, como colocou Shanin (1983), que a variação da situação financeira 

da família camponesa pode ser enorme de um ano para outro. As famílias são  

absolutamente conscientes desse processo: “porque lavoura é assim, muitas vezes você 

acerta uma duas lavouras boas, depois você trabalha aí três, quatros anos só 

trocando chumbo.” 

Assim, quando meu interlocutor afirma “aqui na roça... você tem que jogar com 

tudo, você tem que jogar com seca, se der seca que nem estava dando, você está 

perdendo, que a goiaba não cresce, você não ganha, se chove demais, dá doença, tem 

que gastar no veneno, se der chuva de pedra, você perde, que danifica a mercadoria... 
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se dá geada... você vai levar no Ceasa, se você não pagar 25%, eles num vende sua 

mercadoria, então, ah, não dá, não é” está revelando justamente dois dos fatores 

abordados por Shanin como responsáveis pela trajetória da unidade camponesa: a 

natureza e o mercado. 

Essa suscetibilidade do campesinato frente aos fenômenos naturais e ao 

mercado é marcadamente uma preocupação constante; por isso, em falas anteriores, 

quando relato a conversa que tive com uma moça que voltou ao sítio do pai para 

trabalhar, ela revela justamente a consciência dessa condição: “Aqui você tem que 

planejar tudo, para se der certo, se correr o tempo normal, o ano bem, se sai bem, 

agora se não sai bem, vai fazer o quê?... é uma coisa que ela não depende só de mim... 

Ela depende do clima, ela depende do ano, se o ano for bem, for um ano bem aceito, 

tudo isso consta. [Por isto ela afirma:] Porque, sei lá, você esquenta muito, não é?” 
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