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3.5. A reprodução camponesa na Fazenda Santa Helena (Fazenda do 
Estado) - Marília 

 

... É porque a gente vende para mercado, você tem 
que ter mais ou menos umas quatro idades, né? A 

gente vai, vamos plantar essa. Daqui uns dois meses 
a gente planta mais uma quadra ... vai fazendo 

assim, não adianta plantar muito de uma vez só ... 
Você tem o ciclo, não é?  

Sr. Orlando Quinto 

 

A despeito de não ter se constituído um bairro rural, a partir do assentamento na 

Fazenda Santa Helena, há algumas famílias camponesas que têm se reproduzido em 

seus sítios, apesar de todas as adversidades que enfrentaram. 

Há um depoimento que reflete exatamente a avaliação positiva que essas 

famílias têm da própria trajetória:  

Essa reforma que o Governo quer fazer agora? Não é assim [ela quer dizer da forma 
como foi feito na Santa Helena] que ele quer fazer? Lotear as terras para o pessoal 
que não tem terra? Mas se o governo conseguisse fazer isso ia acabar a fome do 
mundo, que nem ele fala, né? Porque todo mundo ia plantar, colher! Deixa esse povo 
tudo aí para a cidade! Fazer o que na cidade!? Ficar na rua lá! Matando e 
roubando? Igual está. O senhor vê, a gente liga o jornal aqui, eu nem assisto! Não vê 
coisa que preenche o coração da gente! Só amargura, né? Só bandido, só traficante! 
... Tem muita gente que está para a cidade porque não tem terra para trabalhar.1 

Apesar desta senhora vivenciar uma experiência de reforma agrária em que 

poucas famílias permaneceram na terra, ela indica que se as terras fossem loteadas 

“acabaria com a fome do mundo ... porque todo mundo ia plantar e colher”. Ao fazer 

tal afirmação, ela fala de sua própria experiência, de uma situação de prosperidade 

viabilizada pelo acesso direto à terra. Em contraposição ao acesso à terra, ela vê a 

violência nas cidades exatamente como reflexo desta situação: “tem muita gente que 

                                                
1 Depoimento colhido em setembro de 2003. 
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está na cidade porque não tem terra pra trabalhar”2. 

O Croqui 1 apresentado a seguir é desse sítio. Quem fez o croqui foi Orlando, 

filho do casal que adquiriu a terra, portanto a segunda geração.  

Percebe-se no croqui que a página está dividida ao meio e no centro de cada 

uma das metades há uma casa; na casa à direita há o nome do pai e na casa à esquerda, 

o nome do filho.  

As metades correspondem às duas propriedades, a da direita, do pai, foi 

adquirida através da Revisão Agrária, a da esquerda, do filho, foi comprada pelo pai. A 

compra dessa propriedade está permitindo que a família se reproduza na terra. 

Nota-se que o croqui tem no canto à direita o rio. O desenho privilegia uma 

certa perspectiva em que o alto da página corresponde à parte de maior altitude do 

sítio. O desenho foi concebido com curvas de nível implícitas.  

No verso do croqui há explicações sobre o calendário, o sistema de rotação 

pasto-agricultura e os tratos utilizados na terra. A “letra redonda de professora” – 

alinhada por uma régua - que encontramos no verso do croqui é da esposa do senhor 

que o desenhou. 

Há nestas explicações o cuidado de revelar os procedimentos agronômicos, 

dando dimensão temporal ao desenho3. O croqui se torna flexível a partir das 

indicações anotadas em seu verso: o tempo é incorporado ao espaço.  

Há ainda indicações que dizem respeito à relação com o mercado, como por 

exemplo, a explicação de que a mandioca é plantada em quatro etapas, com o detalhe, 

logo em seguida, de que se ela fosse vendida para a indústria de farinha, poderia ser 

plantada uma só vez no ano. 

                                                
2 Por diversas vezes em trabalho de campo pude perceber uma visão compreensiva e simpática para com os Sem-
Terra. O esforço midiático, felizmente, não é capaz de quebrar seus valores e sua compreensão do que seja a vida 
camponesa sem o acesso à terra. 
3 A Ilustração 1, apresentada a seguir, que é o calendário agrícola deste sítio, complementa a dimensão temporal 
apresentada no croqui. 
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CROQUI 1: Acessar a partir do índice Lista de Croquis 
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Verso do Croqui 
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ILUSTRAÇÃO 1: Acessar a partir do índice Lista de Ilustrações 
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A explicação sobre a maneira como a mandioca é vendida, evidentemente não 

aparece no croqui casualmente; ela reflete uma das formas de escapar à subordinação 

ao capital, como é possível ver no trecho a seguir: 

[Pergunto ao meu interlocutor o que eles estão plantando] Nós estamos plantando 
mandioca, o gado e o maracujá, mas o maracujá agora parou um pouco [E o preço da 
mandioca, está bom?] Está pegando preço bom, mas para vender em São Paulo, para 
vender nas indústrias não compensa não... o Orlando vende em São Paulo, ele vai 
duas vezes por semana, tem o caminhão do sogro dele... eu não estou bem a par do 
preço da farinheira, mas dizem que não vale à pena... Agora parece que aumentaram 
um pouco, mas assim mesmo o Orlando não queria levar para a farinheira não. Não 
valia a pena vender à farinheira, deu para o Gado. Agora, São Paulo não, São Paulo 
não, que São Paulo ele vende bem, que ele vende só no mercado... no Ceasa, tudo 
quanto é mercado em São Paulo, ele já combina por telefone as viagens, quantas 
cargas precisa de quanto...  

A farinheira à qual meu entrevistado refere-se é a indústria de farinha de 

mandioca, assim, ele adverte que o preço da mandioca está bom para vender em São 

Paulo e não para a indústria, o preço pago por esta é tão baixo que eles preferiram 

alimentar o gado com a mandioca que não seria destinada ao mercado em São Paulo. 

Pagando preços baixíssimos pela mandioca, a indústria está apropriando-se de parte da 

renda camponesa. 

Vê-se na fala anterior que para vender no mercado em São Paulo ele dispõe do 

transporte, o que evita que um montante maior de sua renda seja sugada pelo capital 

comercial. O trabalho de caminhoneiro (o caminhão é de seu sogro) permite a ele que 

comercialize diretamente a produção, ou seja, o que parece um assalariamento é, na 

verdade, uma forma de viabilizar sua reprodução camponesa. 

Como a mandioca que produz não é vendida para a indústria, mas para ser 

consumida in natura, ele a cultiva em quatro etapas para tê-la disponível ao longo do 

ano todo. 

É possível perceber no croqui que ele define as quatro áreas (quadras) do sítio 

em que a mandioca é plantada em cada fase. No desenho ele poderia ter representado, 

ao invés das quatro áreas, uma única área com mandioca. Mas ao dividir a área no 

croqui ele mostra as etapas de cultivo da mandioca no tempo, ou seja, ele representa o 
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tempo no espaço, elucidando também a maneira como organiza sua propriedade: 

... É porque a gente, que nem a gente, vende para mercado, você tem que ter mais ou 
menos umas quatro idades, né? Não é uma coisa que você chega e tira, se fosse para 
fazer farinha era coisa de você plantar uma vez só. Você chega e arranca tudo de uma 
vez só, agora como a gente vende para mercado, tem que ter mandioca mais velha, 
mais nova... para mercado a gente usa fazer assim, agora se fosse farinheira não, 
você chega e planta. [E quando não chove, você planta assim em quatro etapas?] Só 
na época que está chovendo que nem agora eu tenho que esperar a rama dela, faz uns 
três meses já que ela está guardada, esperando chover, né? A gente vai, vamos 
plantar essa. Daqui uns dois meses a gente planta mais uma quadra, né, a gente usa 
para mercado, vai fazendo assim, não adianta plantar muito de uma vez só porque a 
nossa saída, a nossa área lá para vender não tem....[Você fica quantos meses 
colhendo duas vezes por semana?] A gente atravessa o ano, só parou agora por causa 
da seca que estava, muita seca, então não deu tempo de colher, né? Mas mantém esse 
padrão aí... você tem o ciclo, né? Então... a gente procura manter conforme a gente 
tem, aí quando não dá a gente é obrigado a comprar fora... às vezes tem, mas às vezes 
ela tem problema de adubagem, tem que parar de arrancar... 

Percebe-se que as quatro vezes em que a mandioca é plantada ao longo do ano 

se dão nos meses da estação das chuvas, iniciando em setembro ou outubro, quando 

vier a primeira chuva, que era o caso do dia em que a entrevista foi realizada4, como 

pode ser visto na “narração” que ele faz do próprio croqui: 

Deu para entender?... Esse aqui é do meu pai, o sítio, né? Esse outro aqui é o de lá, 
para lá da estrada, do barracão para lá, o barracão eu não coloquei não, porque ele 
está mais ou menos aqui entre o dois, aqui é a ponte ali embaixo, no riozinho... a 
estrada que passa ali embaixo, o riozinho, aqui é a casa do meu pa5i, aqui é um 
pedacinho de mandioca que eu vou plantar ali agora [a que eles estavam cortando as 
ramas para plantar] Aqui são dois, divididos em dois piquetes, não é? E agora esse 
outro aqui já está plantado, essas duas estão plantadas, agora vai plantar essa... é vai 
plantar hoje. Essa aqui plantou, mas com a seca aí morreu tudo, choveu estava desse 
tamainho acabou secando... vai gradear. 
Aqui são os pomarzinhos embaixo6. [Ele passa a explicar o verso do croqui. Pergunto 
a ele por que fazem a troca da pastagem com a mandioca] É para dar tipo um 
descanso para a terra, ficar só plantando em cima dela acaba cansando, então cada 
dois anos a gente procura mudar ela, você mexendo com a terra, só pastagem o gado 
solta muito, né, então aquela gordura, o pasto não forma, agora você dá uma mexida 
na terra o pasto7 vem melhor...  

No croqui, está desenhada uma área próxima ao rio em que meu entrevistado 

anotou o seguinte: “Pastagem” e “Beira do rio não pode ser plantado”. Se esta 

                                                
4 Ver as Fotografia 28, 32 e 33. 
5 Ver Fotografia 23. 
6 Ver Fotografia 38. 
7 Ver Fotografia 29. 
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informação recebeu o status de se tornar uma anotação no croqui é porque ela tem uma 

importância: 

[Pergunto ao meu entrevistado para que é o eucalipto] A gente plantou mais para, 
porque aquela baixada ali não pode fazer mais plantação, então foi plantado assim, 
mais para gente tirar madeira, uma coisa assim. Até aqui embaixo tem um pedacinho 
ali na beira do rio que a área na beira do rio não pode ser plantada, tudo que é na 
margem do rio hoje o Florestal... na beira do rio tem que deixar 30 metros. [A mãe de 
meu entrevistado complementa a fala do filho] Ali precisa da madeira para fazer 
cerca, para fazer, às vezes para plantar maracujá, tira a madeira de lá... 

Esta área de preservação da mata ciliar tem servido como uma área de reserva a 

que os camponeses recorrem para extrair madeira para lenha, para mourões de cerca, 

para refazer a estrutura dos cultivos etc. Isso possibilita que parte da renda camponesa 

que seria destinada à compra desse material processado industrialmente, continue nas 

mãos do próprio camponês.  

Entretanto, a expressão “hoje o florestal ...” demonstra a atuação dos órgãos, 

tanto estatais como federais, cerceando a ação dos camponeses em um nível que se 

torna ininteligível para eles, posto que controla a ação dentro da própria propriedade. 

Esta ação possivelmente não seria encarada com estranheza se os camponeses não 

enxergassem nestes órgãos atitudes ambíguas no que diz respeito ao próprio ambiente 

e à concepção que expressam de justiça. Ouvi por mais de uma vez em trabalho de 

campo (nas diversas áreas) que “se matar uma capivara você vai para cadeia na hora, 

mas se matar uma pessoa, não”. 

Nesse mesmo sentido é que é possível perceber no depoimento que a área 

próxima ao rio, em que “não se pode plantar nada”, ganha destaque no croqui em 

razão do atrito (manifesto ou não) dos camponeses com os órgãos estatais de 

legislação ambiental. Esses órgãos são vistos como portadores de ambigüidade em sua 

ação: 

[Pergunto aos meus entrevistados – pai e filho - se o maracujá que eles plantam é do 
tipo azedo ou doce] 
Pai – É do azedo, mas parou de plantar porque não compensou mais mesmo, tava 
demais, né...  ele está com seis meses, não tira nem a despesa, então a doença ataca, 
mata, então eles não tem lucro.  
Filho - O investimento é muito alto, um ano e meio não paga nem o custeio... é uma 
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virose que ninguém conseguiu achar a solução para ela.  
Pai - É a região, né? Que toca dois ou três anos... dentro de um ano a doença ataca e 
começa a morrer tudo e o custo começou a ficar caro, você faz 10 anos que 
plantava... hoje você tira o mesmo, mas o custo dele é 30 vezes maior... faz três anos 
que a gente não planta, mas antigamente você gastava aí cinco mil reais de veneno 
numa roça, você gasta 50... [Por quê?] É o custo, né? Você vê: é tudo em dólar, foi 
mudando o preço de custo que continuou altíssimo, mas o preço dele para venda 
continua o mesmo... qualquer lavoura aí, o preço de venda é de oito a 10 de hoje, só 
que o custo dele, se a caixa era cinco reais, o custo dele está em 15, ou até mais, 
agora como que você vai? E agora tem que cercar com tela, toda a roça, senão o 
coelho não deixa um pé! Come tudo! [Pergunto: que coelho?] 
Filho - Há uns dois ou três anos atrás o Ibama soltou um lebrão aí nas reservas... ela 
come maracujá, come feijão, come laranja... agora vê se aparece alguém para 
ressarcir a gente!... Soltar, eles souberam soltar, né! Mas não fizeram pesquisa para 
ver se estragaria alguma coisa, se não estragaria, agora empesteou, né? Cria demais! 
Eles começam a comer capim, eles cortaram um pé só para afiar os dentes... todo 
roedor vai crescendo os dentes... [Foi o Ibama que soltou?] É, só pode ter sido, não é? 
A experiência deles... 
Pai – Está na reserva, né? 
Filho – Não tinha esses lebrão. 
Pai - Antigamente não tinha, eles plantavam maracujá, não tinha. 
Filho – Eles saem mais à noite... os  cachorros pegam, mas não dá conta não... A 
gente acredita que foi o Ibama, porque quem mais pode ter sido? Ninguém faz 
experiência com os animais e solta ele ali... a gente acredita que só pode ter sido 
eles... faz mais de três anos... aí o pessoal desistiu mais por causa do lebre, já é caro o 
custo, ainda você cercar uma roça com um tanto de tela!... Eles em pé ficam até dessa 
altura! 

A conversa com o pai e o filho mostra a discordância silenciosa dos 

camponeses com os órgãos executores da legislação ambiental: “Agora vê se aparece 

alguém pra ressarcir a gente!... Soltar, eles souberam soltar, né! Mas não fizeram pesquisa 

para ver se estragaria alguma coisa”. 

Mais do que a certeza da veracidade desses fatos, interessa compreender seu 

peso no discurso camponês. A ação fiscalizadora dos órgãos estatais ligados ao meio 

ambiente é compreendida como uma extrapolação de seus próprios propósitos: a 

fiscalização se transmuta em repressão, controle e vigia8.  

Há uma outra questão muito importante abordada na conversa com pai e filho: a 

renda camponesa e sua relação com o capital. A conversa revela que há uma maior 

subordinação da renda camponesa ao capital industrial através do aumento do preço 
                                                
8 A este respeito ver também Bombardi (2004a). 
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dos insumos e da manutenção do preço da fruta. Meu interlocutor mostra que o 

aumento desses insumos está atrelado ao aumento do dólar. Tal como o camponês do 

Bairro Reforma Agrária revelou, a relação com o capital industrial, como discuti no 

item anterior, também em Marília o camponês capta dessa forma o processo ao qual 

está subordinado. 

A consciência da maneira como se dá esse processo de subordinação é 

realmente expressiva, há inclusive, entre os camponeses, o entendimento e a 

compreensão de como o Estado poderia e deveria agir, mediando os interesses do 

campesinato em sua relação com o capital: 

E hoje teria que ter um preço mínimo de custo, não é? De tudo. Se você vai plantar tal 
coisa, o mínimo de custo é esse, não importa, o governo tinha que dar um jeito nisso 
aí. Só que aí o preço é oferta e procura: se tem muito, o preço arria lá embaixo. Que 
nem o limão hoje, hoje o limão na roça está 50 reais, mas é porque ninguém tem. Que 
vantagem você tem de ter preço numa coisa dessas? O preço médio, vamos supor de 
15 reais, o ano todo 10 reais, todo mundo ia ganhar dinheiro, todo mundo investiria 
para ter melhor produção... e teria que ser assim! Porque tem aonde escoar isso. 
Pode falar que não, mas tem! A prefeitura, para creche, para hospital, tem como 
escoar. É mais por isso aí que não vai... 9 

Percebe-se no depoimento que o camponês sabe exatamente qual deveria ser o 

papel do Estado, indicando, inclusive, suas várias possibilidades de ação: a primeira 

forma seria mediar duplamente sua relação com o capital ao adotar uma política de 

preços mínimos. Ao ter garantido o preço mínimo por seu produto o camponês, 

mesmo com variação dos preços dos insumos, tem parte de sua renda assegurada. Ao 

mesmo tempo, também através da política de preço mínimo, é quebrada a lei da oferta 

e procura para o produto camponês, posto que mesmo com muito produto ofertado no 

mercado, o preço estaria garantido.  

Há ainda, neste depoimento, um segundo canal de possibilidade da mediação do 

Estado, que é intervir na comercialização, comprando dos camponeses e repassando 

diretamente para creches, escolas, hospitais etc. 

Isto demonstra que o camponês tem a real noção do montante de consumo de 

                                                
9 Depoimento de Orlando, autor do croqui. 
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alimento nos serviços públicos de saúde, educação etc. O Estado, assim, para agir com 

coerência, deveria comprar diretamente dos camponeses. Se o Estado realizasse as 

compras públicas de alimento junto ao campesinato evitaria, ao menos em parte, a 

subordinação da renda camponesa ao capital comercial.  

O camponês tem, portanto, consciência de como a sua renda é subordinada e de 

como o Estado pode mediar esse processo de subordinação. Essa consciência não é 

isolada; pude colher outros depoimentos, nas demais áreas, extremamente parecidos 

com esse e com as mesmas indicações com relação ao papel do Estado. 

Ao revelarem o processo de subordinação ao qual estão sujeitos, pai e filho, 

com quem converso, revelam também o momento em que a família deixou de cultivar 

o amendoim, justamente em função deste processo: 

Pai – Eu falo para ele não plantar, vai ter prejuízo... [refere-se ao filho] 
Filho – Você quase não financia a roça, o seguro, ninguém mais faz seguro de roça, 
eles falam que tem, mas chega na hora de fazer...  
Pai – Que nem: uma vez eu fiz seguro, perdi 15 alqueires de amendoim... deu 80 % de 
perda, sabe quanto veio na minha conta? Quatro mil cruzeiros... era para vir 80% do 
valor do financiamento, só veio quatro mil cruzeiros, eu fui no Banespa e falei: 
“Nunca mais eu planto”, aí eu parei naquela época de plantar lavoura, porque eu 
perdi mesmo, 15 alqueires. Mas não colhi nada! Choveu dois meses sem parar, eu 
punha bóia-fria, arrancou o amendoim, quando arrancou que estava tudo na terra a 
chuva em cima! E chove, e chove, eu ia lá virar ficava ... aí eu chamei o agrônomo ele 
veio, em dois agrônomos, falaram que no mínimo era 80 % de perda, pensei que vinha 
um dinheiro bom para mim, que dinheiro, que nada!... [Quando foi isso?] Faz uns 15 
anos já, e aí daquele tempo eu não plantei amendoim mais, e eu plantava, três quatro 
sítios, eu colhia de mil sacos... 900, 1000, 1200. Eu plantava muito o meu sítio, e 
arrendava sítio para fora para plantar. [E para colher?] Para colher eu punha bóia-
fria, aquele tempo só para colher punha bóia-fria, e para plantar quem plantava era 
nós mesmos, aí não deu mais, se eu continuar, eu vou perder o sítio... eu quase perdi, 
só não perdeu porque o governo deu anistia até módulo 5, aí o meu era módulo 2, eu 
fui com o papel no banco e fui lá, eu peguei no rádio que o governo deu anistia para o 
pequeno agricultor, pegasse até módulo 5, o meu módulo é 2. Só que o banco não 
aceitava. Falou [o banco]: “Não, nós não vamos dar anistia não. O governo dá, mas 
nós não damos”... Eu falei: “Eu vou levar no advogado o papel”... Dava dois milhões 
que o banco queria pegar, eu falei não, a roça toda não paga isso! Eu falei: eu vou 
entrar nesse esquema. Aí a advogada pôs na mão do juiz, ela mandou fazer o cheque 
de 226, devia o juro de 26 reais... eu paguei o que eu devia com juros... eu falei: “Meu 
Deus do céu, pago nada!” Aí o Zapo [um outro sitiante] começou a falar: “Mas você 
fica sujo com os bancos, não sei o que tal”, eu falei: “Desse jeito eu vou ver onde que 
tem empréstimo de dinheiro a juros para mim, porque dá lucro, porque você acha, 
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pagar um absurdo desse aí? E eu comprei só o dinheiro do adubo e a lavoura não 
dava para pagar não”. 
Filho – Porque estava 30, 40%.  
Pai - ... nunca mais trabalhei com banco, mas também não paguei. Deu, ué, deu 
anistia para o pequeno agricultor, aí todo mundo ficou com medo depois, eu falei, 
“Não, eu vou por”, aí eu pus e ganhei mesmo! Recorri, foi para Brasília. 
Filho – Quase que foi mesmo aí, ou recebia ou caducava, né?  
[Observar que na seqüência o pai mostra como funciona a subordinação da renda da 
terra ao capital industrial, fazendo inclusive um “teste”.] 
Pai – Hoje se você precisar fazer um alqueire de roça, se você quiser adubar, passar 
veneno certinho, você pode ver que não tira o custo, porque o veneno, precisa muito 
veneno e é muito caro o veneno e quando você vai vender o preço é uma pedrada. Aí 
como é que faz para tirar a despesa? Não tira. Então por isso que não funciona, 
nessas terras nossas não, só se for terra nova que não precisa de adubo, mas essas 
terras nossas aqui se plantar sem adubo não produz, o milho fica desse tamainho, 
agora se adubar no risco e por duas coberturas, aí dá um milho bom, mas vai ver o 
preço que fica depois, não vale a pena. Uma vez eu plantei quatro alqueires ali, que 
eu fui comprar o adubo na cooperativa, que eu vi o preço do adubo eu fiz o cálculo: 
eu falei, “Não dá para adubar”... eu falei: “Pega cinco sacos”. Vou fazer uma curva, 
mas só para tirar experiência, e pela aquela curva eu regulava e não dava mesmo! E 
outra... o gado comeu, porque não compensava, o preço que o milho ia dar naqueles 
quatro alqueires, fora a despesa que eu já tinha feito, por causa do risco, fui ver para 
comprar cobertura... e se eu teimasse já tinha perdido o sítio, tinha certeza que tinha, 
os outros tudo perdeu, não é? Tem gente que perdeu por negócio de dívida mesmo! 
Não tem mais ninguém aqui da reforma agrária! De 108 parece que só ficou cinco, 
tudo venderam para lazer para gente da cidade, foi tudo para cidade, está tudo na 
cidade, quem perdeu, quem tem muito, tem uma casinha para morar, quem vendeu. Eu 
não, eu estou aqui, eu estou com dois sítios, comprei mais um [Como o senhor 
conseguiu?] Ah, trabalhando, é que nem eu falo: tem uma parte na economia, o modo 
de saber trabalhar e o modo de saber aplicar o dinheiro, né, porque eu não comprei 
assim: vou comprar agora, primeiro eu comprei em Fazenda Nova dois alqueires, 
cinco mil reais (?) [ele dá o segredo] aí depois não deu certo, eu vendi aqueles dois 
alqueires por 15 mil, aí já comprei esse daqui por 15, quer dizer que eu joguei cinco 
lá e ganhei 10 e já apliquei aqui, era um modo de ir aplicando, um meio de render, 
né? Porque quem da lavoura tinha 15 mil na mão naquele tempo? Mas foi tirado da 
lavoura mesmo, mas eu fui aplicando, eu comprei aquele sítio, eu ganhei dinheiro na 
venda dele e dali eu comprei esse sítio vizinho, mas se fosse para mim tirar dinheiro 
do bolso e comprar, não dava.  
(...) Hoje não tem ninguém, nós estamos em oito. Deve ter uns cinco que compraram 
do Estado mesmo, da reforma agrária, porque o que eu falei: é o modo de trabalhar, 
né? Trabalhar bastante e saber aplicar o dinheiro, saber movimentar com ele, senão, 
não ganha nada não [...] a lavoura não compensa assim, ainda naquele tempo dava, 
hoje que não dá, hoje eu tenho certeza que se eu for plantar não dá para tirar a 
despesa [E o gado?] O gado vale a pena porque o gado não dá prejuízo, um bezerro 
dá até lucro... [E vacina e remédio?] É, vacina é novembro, são duas vezes por ano, 
mas não é muito caro, é centavos a dose... o meu gado é só cria e recria , não tira 
leite mais, só umas três, quatro vacas elas criam e eu tiro leite para casa, quando dá 
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para corte, eu vendo, eu tenho bastante para vender agora, mas não dá para vender 
por causa que essa seca, né: o pessoal está pagando muito barato. O que vale 350, 
400 contos, eles querem pagar 200... 

Há vários elementos neste diálogo que merecem ser abordados: o primeiro diz 

respeito à subordinação da renda da terra ao capital financeiro: após um extenso 

período de chuvas, o seguro agrícola não cobriu as perdas da lavoura. O camponês só 

não perdeu sua terra por ter recorrido às vias legais para mediar sua relação com o 

banco, entretanto foi retaliado pela instituição por ter reclamado seus direitos.  

Nota-se que a colheita do amendoim era feita por bóias-frias, requisitados no 

auge da demanda de trabalho desta cultura, quando os braços da família mostravam-se 

insuficientes. O assalariamento, nesse caso, não caracteriza, evidentemente, uma 

relação capitalista, uma vez que o camponês utiliza-o na época da colheita, vendendo 

sua mercadoria para a compra de outras e não se capitalizando. Segundo Tavares dos 

Santos (1978, p. 43): 

... Para além da aparência da forma de assalariamento, é preciso considerar a 
realidade substancial da relação, mediante a análise da condição social das 
personagens envolvidas. Da parte do camponês que utiliza trabalho assalariado, a 
finalidade de sua produção é vender um produto para comprar outros que satisfaçam 
as necessidades de sua família. Em conseqüência, a soma de dinheiro que obtém com a 
venda de seu produto não se capitaliza, pois o produto excedente não é consumido 
produtivamente, mas destina-se ao consumo individual da família camponesa. Resulta 
desse processo que na unidade produtiva camponesa não se constitui o capital que 
depende da mais-valia gerada pela força de trabalho para se reproduzir em escala 
ampliada. Em outros termos, não se verifica o desenvolvimento do capital enquanto 
relação social entre as pessoas envolvidas no processo de trabalho camponês. Ao 
contrário, a forma salário ocorre no interior da produção camponesa em função do 
ciclo de existência da família. Nesse sentido, a soma de dinheiro gasta no pagamento 
de salários aparece como redução do rendimento familiar... 

Retornando à questão do processo de subordinação do campesinato na Santa 

Helena, este foi tão sério - nas várias esferas – que meu interlocutor diz: “Hoje não 

tem ninguém, nós estamos em oito. Deve ter uns cinco que compraram do Estado 

mesmo, da reforma agrária”.  

Ao escolher se dedicar principalmente à pecuária, sua explicação se dá 

exatamente pela possibilidade de diminuir a subordinação de sua renda. Ele mostra 



 353

que desistiu de plantar amendoim quando ficou na iminência de perder seu sítio; nesse 

sentido, é bastante interessante a maneira como ele prova o processo de subordinação 

ao capital industrial com o exemplo do milho: “Hoje se você precisar fazer um 

alqueire de roça, se você quiser adubar, passar veneno certinho, você pode ver que 

não tira o custo, porque o veneno, precisa muito veneno e é muito caro o veneno e 

quando você vai vender o preço é uma pedrada”. 

Quando meu interlocutor diz que por “isso que nessas terras nossas não 

funciona” está implícito o fato de que para cultivar utilizando adubos e demais 

insumos químicos a renda camponesa não é suficiente, ou em suas palavras, “não tira o 

custo”. Ao dizer “terras novas” ele refere-se à sua experiência como camponês 

migrante, de abertura das fazendas de café nas regiões de fronteira, estas são as terras 

novas, que têm a mata recém-derrubada e que não necessitam de fertilizantes. Não 

necessitar de fertilizantes significa não estar sujeito ao capital industrial. 

Vale a pena notar também que o senhor com quem converso revela o segredo 

da reprodução camponesa quando diz “é o modo de trabalhar, né? Trabalhar bastante 

e saber aplicar o dinheiro, saber movimentar com ele, senão, não ganha nada, não”. 

Ao fazer esta declaração o camponês mostra que sua reprodução não depende 

exclusivamente de seu trabalho, no sentido prático, manual, mas mais do que isto, a 

reprodução camponesa depende da maneira como o camponês lida com o mercado, ele 

diz literalmente que é preciso saber movimentar o dinheiro.  

Saber “movimentar” o dinheiro é saber controlar o processo de subordinação da 

renda da terra, pois como ele mesmo afirmou “se eu teimasse já tinha perdido o sítio, 

tinha certeza que tinha, os outros tudo perdeu, não é? Tem gente que perdeu por 

negócio de dívida mesmo! Não tem mais ninguém aqui da reforma agrária! De 108 

parece que só ficou cinco”. Daí a escolha da substituição dos cultivos pelo gado: foi 

uma forma de contornar esse processo.  

Não é fortuita, portanto, a grande quantidade de terra em seu sítio geo-grafada 

como “pastagem/gado” no croqui. 
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Mesmo com gado, a opção do camponês por não mais vender leite e passar a 

produzir o queijo e, posteriormente, dedicar-se mais ao gado de corte, foi no sentido de 

controlar ainda mais a sua renda, evitando que parte dela fosse apropriada pelo 

capital10: “o gado vale a pena porque o gado não dá prejuízo, um bezerro dá até 

lucro...”. 

Não vender o leite para a indústria é também uma forma de driblar a 

“subordinação moral” e a constrição do horário de trabalho: 

... meu filho que planta essa lavoura aí: maracujá, mandioca, tem uns três alqueires 
que ele planta aí, o resto é gado... eu mesmo cuido de gado [Pergunto se o gado é para 
leite] Não, leite eu num quero, leite eu parei... eu vendia para laticínio mas 
começaram a mandar muita cartinha para mim, disse que o leite tava ácido, tava sem 
gordura, que não sei o que, aí eu fui enjoando daquilo, eu num gosto dessas coisas, eu 
falei: “Não eu num vou mandar mais leite não”. O caminhão falou: ”Mas isso aí num 
tem problema a carta vem mesmo”. “Não, eu num quero”. Aí eu deixava para criar 
bezerro, que é melhor para mim, aí eu vendo o bezerro... daí vendo para os 
compradores, vendo para matar... de um ano para frente que ele dá corte, dá mais de 
nove, 10 arrobas, aí eu vendo aqui... o leite dá muito trabalho, tem que levantar cinco 
horas para tirar leite, o horário é oito horas de entregar, e a gente na idade que está 
não dá mais pra fazer isso, falei “Não, eu num quero”, aí comecei a mexer com gado 
de corte . 

As “cartinhas” que ele recebia eram de advertência com relação à qualidade de 

seu leite, ou muito ácido, ou com pouca gordura etc. Desta forma, quando ele diz “eu 

fui enjoando daquilo” ou “isso eu não quero” ele revela sua opção de não vender seu 

produto para a indústria, não tolerar esse tipo de pressão moral. Quando afirma que o 

“caminhão” disse que é normal receber as cartas, ele está se referindo ao funcionário 

da indústria, entretanto, recusa-se a considerar normal esse constrangimento e opta por 

não sofrê-lo. 

Nota-se ainda a maleabilidade para escolher a maneira como vai lidar com o 

gado, também em função do horário de acordar, já que vendendo seu leite para a 

indústria ele é constrangido a acordar no mesmo horário todos os dias. 

Tal como Etges (1989) mostra a maleabilidade do camponês do sul para lidar 

                                                
10 A discussão das formas de subordinação da renda camponesa, quando da produção do leite, será retomada no 
próximo capítulo. 
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com a indústria de fumo, vê-se, no campesinato como um todo, diferentes formas de 

driblar as várias maneiras de subordinação de sua renda ao capital. 

O camponês do depoimento anterior chegou mesmo a enriquecer e comprar 

mais um sítio. Ele explica a maneira como comprou dizendo que não foi com o 

dinheiro da roça e, ao mesmo tempo, mostra que de certa forma foi. Vê-se nesse 

depoimento que primeiro ele comprou um sítio em outro município por cinco mil e, 

mais tarde, conseguiu vendê-lo por 15 mil e, assim lhe foi possível comprar o sítio 

vizinho ao seu. Ele disse que não foi com o dinheiro da lavoura que ele comprou o 

sítio, mas com o dinheiro que ele soube “aplicar”. Disse também que ele não teria este 

montante de uma vez só para “tirar do bolso”. Entretanto, revela que o primeiro 

dinheiro que ele teve para comprar mais terra foi fruto de seu trabalho na lavoura.  

O camponês, portanto, trabalha com estas duas dimensões o tempo todo: o 

trabalho na terra e a relação com o mercado. 

Quando ele informa a maneira como lida com o mercado, desvela aquilo que 

chama de “saber se virar”: revela sua astúcia em driblar as formas de coerção sobre 

sua renda.  

Retornando à discussão da trajetória diversa dos dois assentamentos, há 

também que se considerar outro fator que certamente contribuiu para a permanência 

das famílias no caso de Campinas: a proximidade com os dois maiores centros 

consumidores do Estado. Evidentemente, esse fator só pode ser compreendido em total 

conexão com o tipo de cultivo que foi adotado pelos camponeses do Bairro Reforma 

Agrária. 

Essa proximidade atuou de maneira positiva em sua trajetória por possibilitar a 

extração de uma maior renda da terra em função da localização próxima ao mercado 

consumidor. Esta localização atuou para esses camponeses como atua para o 

capitalista na formação da renda da terra diferencial I: 

... a renda da terra diferencial decorre da diferença entre o preço individual de 
produção do capital particular que dispõe de uma força natural monopolizada e o 
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preço de produção do capital empregado no conjunto do ramo de atividade 
considerado. 

As causas da renda diferencial são três: sendo que as duas primeiras (renda 
diferencial I) independem do capital. São elas: a diferença de fertilidade natural do 
solo e a localização das terras. (OLIVEIRA, 1984, p. 94) 

De fato, a proximidade com o maior mercado consumidor do país, com acesso 

fácil à rodovia é um fator absolutamente relevante. 

Em contraposição, o acesso dos camponeses ao mercado na Fazenda Santa 

Helena não era assim “privilegiado”, primeiro por não estar próximo de centros 

consumidores tão importantes e, segundo, porque o próprio acesso à cidade era 

dificultoso, o que tornava a distância “relativamente maior”. De acordo com Tolentino 

(1992, p. 48): “... com a abertura da BR 153 em 1970 – a complicada viagem pela 

antiga estrada de terra exigia às vezes duas horas para se percorrer o trecho que vai 

da fazenda até a cidade de Marília, hoje exige 20 minutos...”. Os 10 primeiros anos de 

implantação do assentamento se deram, portanto, neste período em que o tempo de 

viagem da Fazenda à cidade era extremamente longo. 

Certamente, a própria escolha dos cultivos também estava conectada a esse 

fator: as formas de vender o produto nunca são negligenciadas pelo camponês quando 

se dedica a esta ou aquela cultura, ou seja, na decisão por aquilo que se produz a forma 

de sua venda é um elemento importante, não dissociado dos demais. Isto diz respeito à 

sobrevivência e à reprodução da família, por isso o camponês procura as formas mais 

adequadas de lidar com todos estes fatores.  

Resta ainda, com relação ao assentamento na Fazenda Santa Helena, apontar 

uma outra questão, que estava também presente no assentamento da Fazenda Capivari, 

que é a da estrutura familiar “conjunturalmente adequada”. O momento de saída da 

terra, a opção por este tipo de decisão - sempre sem dúvida relacionado à constrição 

econômica da família – passava pela interpretação das possibilidades de trabalho da 

família. Assim, por exemplo, em uma das famílias que não permaneceu na terra, esta 

decisão foi justificada da seguinte maneira: 

Aí já não estava dando para tocar roça mais, só tirava o dinheiro, o que a gente fazia 
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era só para o juro, aí, depois que melhorou nós vendemos o sítio, foi para cidade para 
arrumar emprego no Estado. [Por que venderam o sítio?] Olha, aí já tinha casado 
quase todo mundo, a gente era em oito... aí depois nós pegamos e ficou só eu e duas 
irmãs, aí a minha mãe falou: “Ah, vamos embora e vamos vender e repartir”. Aí 
vendeu e repartiu, até nós vendemos para o prefeito de Marília, era o Salomão... a 
gente já tinha três mil pés de poncã, bastante banana, café, ele pegou e arrancou 
tudo. Falou que o que estava dando dinheiro era o mamão, plantou mamão, veio a 
doença e perdeu tudo... [Pergunto porque a mãe mesmo com ele não quis continuar 
tocando o sítio] Não, porque a gente morava muito beirando a mata e eu saía e ela 
tinha medo de ficar no sítio, ela e minhas irmãs, naquela época dava muito peão, 
trabalhava só com peão e os peões são tudo malandro, então ela tinha medo, eu não 
podia sair de casa... arrumava namorada não podia nem ir na casa da namorada, 
agora meu irmão tinha muita roça, ele tinha um sítio aqui, chegou a tocar até 300 
alqueires. 

É de se notar que a explicação vem em torno do momento vivenciado pela 

família: só um homem e três mulheres, e ele, sendo homem e jovem, estava em uma 

condição inadequada para suprir de segurança o sítio de sua mãe, embora o fizesse 

com trabalho. 

Isto revela, e certamente não é casual, o quanto a maneira que a família está 

estruturada, e a interpretação desta estrutura conjuntural pela família camponesa, diz 

respeito à sua continuidade na terra. 

Nota-se também que ele diz que no momento em que as dificuldades passaram 

é que o sítio foi vendido, contando da “fartura” presente na terra. Aparece de forma 

velada em seu discurso que os tempos mais difíceis haviam sido superados, o que 

revela que o futuro seria mais fácil. Ele mostra, neste mesmo sentido, o quão repleto e 

farto estava o sítio no momento de sua venda, mostra também que a pessoa que o 

comprou arrancou tudo o que eles haviam plantado, ou seja, “arrancou” toda a fartura 

e diversidade com que eles haviam fertilizado a terra e como que por “castigo” - 

embora ele não o explicite – o novo proprietário perdeu todo o mamão que foi 

colocado no lugar dos cultivos da família. 

Tudo isto revela o quão complexa é a interpretação do campesinato e, 

sobretudo, sua trajetória em assentamentos de reforma agrária. Este é, sem dúvida, 

mais um fator na interpretação desses resultados distintos, que somados a todos os 
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outros discutidos, aponta um caminho para a sua compreensão.  


