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5.3. A reprodução camponesa: sítios baianos no Oeste Paulista 

 

“Ele [o filho] mudou ali esse ano, ele ainda 
está trabalhando na fábrica, mas a idéia dele é 

produzir no pedacinho dele, que ele comprou agora. 
É, comprou, que era herança das minhas irmãs, 

comprou a parte das tias... O mais velho é gerente lá 
da firma ... A gente nasceu, criou na roça, a gente 

não foi novo, agora não adianta ir para cidade, não 
é? Porque os que foram novo estão voltando para 

descansar na roça. O que é que nós vamos fazer na 
cidade?” 

D. Jandira Pacheco 

 

Os camponeses da Fazenda Jacilândia construíram uma teia de relações ao 

longo dos anos, criando uma unidade territorial típica da reprodução camponesa 

estabelecida por sua condição de camponeses-posseiros, marcada pela descontinuidade 

das lavouras de cada família e, ao mesmo tempo, pelo amplo respeito à roça de cada 

uma. 

Verificou-se que os camponeses migraram para a área através dos laços de 

família, a partir da informação de parentes próximos e, mais do que isso, muitas vezes 

a família extensa migrou em conjunto, indo para a mesma área o pai de família com 

seus filhos e genros e também com seus cunhados e primos1: 

Nós viemos tudo junto. Veio eu, veio meu sogro, veio meus cunhados... Na mesma 
mudança veio eu, meu sogro, meu cunhado que chama Antônio, veio um cunhado de 
nome Arvindo, aí passou um ano, no outro ano veio um outro cunhado por nome 
Miguel e outro cunhado por nome Nazeozé, moramos tudo aqui... arrendamos tudo 
junto, o pedaço aqui ia daqui na divisa da fazenda lá do lado de lá. Aí nós fizemos a 
roça tudo junto... 2 

Assim, há na Fazenda Jacilândia diversos sítios em que as famílias têm relação 

de parentesco direta entre si: primos, cunhados, sogros, genros etc. No momento da 
                                                
1 Os termos estão na forma masculina, pois ao falar do processo migratório a referência é o homem, é ele quem 
personifica a decisão da família pela migração. 
2 Entrevista com o sr. João Baiano, em julho de 2004. 
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legalização das posses cada uma delas já tinha suas áreas constituídas; essas áreas, 

como foi visto, eram identificadas como de uma determinada família, à qual se 

referiam pelo nome do pai da família3.  

No caso das famílias posseiras - tanto quanto nos demais casos já vistos neste 

trabalho com relação à autonomia do chefe de família - o homem torna-se pleno a 

partir do controle de sua própria terra. Esse controle se dá pela outorga do pai na 

velhice ou pela aquisição/conquista de sua própria parcela. 

Essas famílias, ao chegarem nessas terras, reproduziram aquilo que cultivavam 

como arrendatários durante suas trajetórias. Os cultivos eram aqueles destinados em 

parte à alimentação e em parte à comercialização, como arroz, feijão e milho, e 

também aqueles destinados exclusivamente à comercialização, como o amendoim, o 

algodão e a mamona: 

... Mas era só isso mesmo: arroz, feijão, milho e algodão. Teve muitos anos de 
algodão, depois veio o amendoim... plantou muito amendoim...4 

A expressão “depois veio o amendoim” indica que a cultura comercial com a 

qual substituíram e/ou intercalaram com o algodão, foi o amendoim. Pode-se ver o 

mesmo procedimento no depoimento seguinte: 

[Pergunto o que plantavam] Era algodão, milho, arroz, amendoim, essas coisas, 
mamona... [E a mamona era para quê?] Não sei, tinha comprador que comprava, de 
certo era para fazer óleo, tudo o que você plantava você vendia ...  
[...] 
... a roça já era terra velha, não era mato não, era terra velha, tinha sido plantado 
um bananal e o bananal tinha acabado, nós acabamos de arrancar aquilo tudo e 
fizemos a roça, depois de feita, porque nós mudamos aqui já era em setembro, então 
já tinha passado do tempo de fazer roça, mas nós fizemos, aí depois que fez um 
pedaço de roça, fizemos até ali, para lá dos pés de lixa... aí depois dividimos, cada 
um, cada sítio, e tocou aquele ano, um alqueire para cada um, aí no outro ano que 
nós aumentamos, mas no primeiro ano foi um alqueire cada um... o plantio era 
arroz, algodão, milho... ah, plantava primeiro algodão, porque o algodão planta 
mais cedo porque ele vem mais cedo, depois a época de plantar arroz naquele 
tempo era outubro, novembro, mas a gente plantava em setembro... a primeira 
semana de fevereiro já tinha algodão... [E vendia onde?] Vendia em Valentim, aí 
tinha os compradores, aqueles compradores que eles falam, atravessador, quer 

                                                
3 Ver Castro Oliveira (1991). 
4 Entrevista com a sra. Jandira Pacheco, em julho de 2004. 
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dizer que ele compra, eu vendo para ele, ele compra de mim e ele vende para a 
usina, em vez de eu vender direto para usina eu vendia para ele e ele vendia para a 
usina.  

Percebe-se no depoimento que a família extensa migra em conjunto, arrenda a 

primeira porção de terra também conjuntamente e posteriormente cada família nuclear 

arrenda sua própria terra: “depois dividimos, cada um cada sítio”. 

Percebe-se também que a comercialização dos produtos não era feita 

diretamente, havia um “comprador”, um “atravessador” em Valentim Gentil, que 

comprava a produção, a mesma pessoa que “financiava” os camponeses, emprestando-

lhes dinheiro a ser pago com a próxima colheita.  

Isto significa que o capitalista, comerciante, enredava o camponês em sua teia 

de tal forma que sua produção estivesse sempre atrelada a ele próprio. Ou seja, o 

capitalista se apropriava da renda camponesa através de duas formas diferentes, via 

capital comercial e também de uma forma similar ao capital financeiro, cobrando juros 

pelos empréstimos, “financiamento”, nas palavras do próprio camponês. 

A característica estritamente comercial de alguns produtos fica absolutamente 

explícita quando pergunto ao camponês para que plantava a mamona, ao que ele 

responde que “não sabia, mas tinha comprador”. Ou seja, ainda que ele não soubesse 

qual era o emprego do produto que cultivava (posteriormente ele mostra que sabia), 

importante era que esse produto tivesse comprador. Vale lembrar que trata-se de 

famílias na condição ora de camponeses-posseiros, ora de camponeses-rendeiros, que 

vivenciaram a frente de expansão em seu processo de transformação em frente 

pioneira. Isso significa que mesmo na constituição e transformação dessas áreas no 

âmbito da sociedade capitalista, a agricultura praticada pelos camponeses-posseiros – 

em situação de fronteira5 - era aquela destinada à comercialização.  

Pode-se observar, portanto, que os produtos estritamente comerciais cultivados 

pelos camponeses da Fazenda Jacilândia eram basicamente os mesmos daqueles 

                                                
5 Ver Martins (1975). 
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produzidos pelos camponeses de Marília e Jaú, e, na mesma época (anos 60 até 

meados de 70): algodão, amendoim e mamona. 

Entretanto, a partir de meados da década de 70, houve uma diminuição drástica 

desses cultivos, manifestada em um dos depoimentos colhidos em Jaú pela expressão 

“virou a moda”. Esta é exatamente a mesma expressão usada por um camponês da 

Fazenda Jacilândia para dizer por que não cultivam mais esse tipo de lavoura: 

[Por que aqui não tem mais lavoura?] Ah, porque a lavoura caiu da moda, não é? 
Porque a lavoura foi fracassando, fracassando, então os negos partiram para o gado. 
Ficou mais fácil. A lavoura foi que não tem para quem vender e a lavoura hoje é 
mecanizada. Então tem muita gente hoje que tem trator e já não mexe mais com roça, 
não vira muito, o custo da lavoura é muito caro e o preço é muito barato, um saco de 
sessenta quilos de milho por quinze reais, quer dizer que o milho ainda é uma lavoura 
que ele não depende de muita mão-de-obra, mas pega um algodão, pega uma soja, 
pega esses outros tipos de lavoura, dá uma mão-de-obra! Pega o amendoim, dá uma 
mão-de-obra desgraçada! Então para vender um saco de amendoim, colher um saco 
de amendoim e vender por quinze, 16 contos [reais], está tomando prejuízo, porque 
ele custa muito mais! Porque a senhora sabe, plantar um alqueire de amendoim em 
um alqueire de terra no estado de São Paulo são oitenta litros, mas para plantar um 
alqueire de amendoim vai 300 quilos de semente, então já pensou 300 quilos de 
semente de amendoim hoje no preço que ele está? Estão vendendo em casca a 25, vai 
vender ele limpo, então não compensa. E a mão-de-obra que dá para você colher o 
amendoim? Dá uma mão-de-obra desgraçada, o amendoim para você plantar ele, ele 
é uma lavoura rápida, com 120 dias ele está no ponto de colher, você arranca aquele 
trem passa a cortar com animal, vai um cortando na frente e vai uma chuva de quinze, 
vinte pessoas atrás colhendo ele, ou colocando ele em pé com a raiz para arriba ou 
colocando ele deitado no chão, depois aquele mesmo bando de gente que passou 
levantando ele, vai voltar atrás batendo ele, batendo ele... pensa bem a despesa que 
fica, passou aquelas trinta pessoas para levantar ele, mais trinta pessoas para bater, 
depois de bater ele ainda vai para um terreirão para abanar tudo, tirar a sujeira dele 
para depois limpar para vender, dá uma mão-de-obra muito grande. 

Meu interlocutor mostra, em sua fala, que a lavoura que eles tradicionalmente 

cultivavam passou a ser produzida pela agricultura capitalista, o que fica implícito 

quando diz que “não tem para quem vender” e que a “lavoura hoje é mecanizada”. Ou 

seja, a compra habitual desses produtos (mamona, amendoim e algodão) diminuiu, ou 

terminou, como foi visto também nos casos de Jaú e em Marília, quando os 

camponeses mencionaram os nomes das indústrias oleaginosas que fecharam.  
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Ao falar da mecanização o camponês revela “quem” é que está produzindo 

grãos, ou seja, em que tipo de agricultura tem sido viável o cultivo desses produtos: 

em grandes extensões de terra mecanizada. 

O binômio “viabilidade econômica e mecanização da produção dos grãos” fica 

implícito em seu discurso quando afirma que dá “uma mão-de-obra desgraçada”; esta 

“mão-de-obra” a que se refere tem o sentido tanto do grande dispêndio de energia 

(uma cultura trabalhosa) quanto do número de braços necessários para a colheita, 

“uma chuva de 15, 20 pessoas colhendo”. Essa “chuva” de pessoas na colheita é 

conseguida mediante a troca de dias e mutirão, ou diretamente através da remuneração 

esporádica (também praticada pelo campesinato). Isso significa que a grande 

quantidade de mão-de-obra, se remunerada, inviabiliza-se quando em concorrência 

com a mecanização. Portanto, o parâmetro para avaliar a viabilidade econômica do 

cultivo está pautado em sua experiência camponesa: em concorrência com a 

agricultura capitalista – de grãos – é economicamente inviável. 

A diminuição drástica dos cultivos do amendoim, da mamona e do algodão, 

praticados pelos camponeses, evidentemente não se dá fortuitamente. Todos esses 

produtos eram em grande parte destinados à fabricação de óleo. 

Vê-se na Tabela 4, a seguir, a produção de algodão herbáceo, amendoim e soja 

desde os anos 40 até 1996, em São Paulo. 

Com relação ao algodão, percebe-se que a quantidade produzida diminuiu da 

década de 40 para a de 50, mantendo-se estável entre 50 e 60, aumentando um pouco 

em 1970 e diminuindo drasticamente em 1975, e não mais atingindo o patamar da 

década de 406.  

                                                
6 Para os dados da produção de algodão no Brasil tem-se o seguinte: do final da década de 40 até o início da 
década de 60 houve um aumento gradual na área colhida. No início da década de 60, entre 1960 e 1965, esse 
número aumentou em cerca de trinta por cento, passando de quase três milhões de hectares de área colhida para 
quatro milhões de hectares. Esse montante ficou em torno de quatro milhões de hectares e teve o pico em 1973, 
com cerca de quatro milhões e trezentos mil hectares em área de algodão colhido. A partir de então, a área 
colhida de algodão no país diminuiu sucessivamente (Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, Série Histórica). 
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Com relação ao amendoim, nota-se uma pequena produção na década de 40, 

tendo aumentos muitos significativos a cada década até 1970. Em 1970 a quantidade 

produzida foi 100 vezes maior do que em 1940. Entretanto, a partir de 1970, houve 

uma diminuição extremamente grande7. 

Tabela 4. Produção de Algodão, Amendoim e Soja em São Paulo 

Algodão em caroço
(herbáceo)

Amendoim em casca Soja em grão

1940 838.756 4.018 267
1950 445.559 66.132 136
1960 442.046 292.383 1.131
1970 612.709 417.893 92.334
1975 394.736 239.845 629.753
1980 433.388 257.811 958.897
1985 571.022 198.793 952.196
1996 150.967 49.542 850.480

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

Quantidade produzida por produtos das lavouras temporárias - série histórica

Ano
Produtos das lavouras temporárias

Variável = Quantidade produzida (Tonelada)
Estado de São Paulo

 

O período do final dos anos 50 até o início dos anos 70 foi, para as famílias 

camponesas - tanto de Marília, quanto de Jaú e também de Meridiano – o período em 

que arrendavam terras, produzindo sobretudo amendoim, algodão e mamona e mesmo 

posteriormente, já em suas terras (década de 60 e início de 70) deram continuidade a 

esses cultivos. 

Essas famílias vivenciaram, no cotidiano de suas vidas, o efeito da queda brusca 

dos preços desses produtos, em grande parte destinados à fabricação de óleo. 

                                                
7 Com relação à produção do amendoim no país, observa-se um processo muito parecido. A área colhida foi 
crescendo nos anos 50, aumentando sensivelmente no final dessa década, e de 1960 para 1961 essa área 
aumentou cerca de 40%, passando de 290 mil hectares para cerca de 430 mil hectares. Durante toda a década de 
60 a área colhida de amendoim aumentou muitíssimo, chegando em 1970 com mais do que o dobro da área 
colhida em 1960. Esse aumento, tanto na área colhida quanto na quantidade produzida, teve seu pico em 1972, 
com cerca de 706 mil hectares colhidos de amendoim. Entretanto, a partir de 1972 este número diminuiu 
bruscamente, chegando, em 1975, a metade da área colhida em 1972. Essa diminuição continuou até o final dos 
anos 80. (Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, Série Histórica).  
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Em contraposição à trajetória decrescente das culturas de amendoim e de 

algodão no início dos anos 70, está a cultura da soja. 

Observando a tabela anterior, percebe-se que a produção da soja no Estado de 

São Paulo era incipiente na década de 40, diminuiu na década de 50, teve um sensível 

aumento na década de 60 e, entre 1970 e 1975 teve um “boom” , praticamente só 

aumentando desde então8. 

O Gráfico 1 demonstra a evolução da produção destes três cultivos de forma 

comparada. 

Gráfico 1. Evolução das Culturas de Algodão, Amendoim e Soja em São Paulo 

Lavouras Temporárias - Estado de São Paulo
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Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 

Nota-se no Gráfico 1 que exatamente a época em que começaram a diminuir as 

áreas cultivadas com algodão e amendoim (produzidas tradicionalmente pelo 

                                                
8 Com relação à produção de soja no Brasil em comparação às culturas do algodão e do amendoim, os números 
são os seguintes: a área colhida de soja em 1960 era de 171 mil hectares, cerca da metade da área colhida de 
amendoim no mesmo ano e 10% daquela de algodão. A área colhida de soja foi aumentando durante os anos 60, 
e no final dessa década, e especialmente no início da década de 70, conheceu um aumento muito expressivo. De 
1969 a 1972 a área colhida de soja quase triplicou em relação à área colhida de amendoim em 1972, sendo um 
pouco menor do que a área colhida de algodão. Entretanto, de 1972 a 1976, a área colhida de soja praticamente 
triplicou, sendo quase cinqüenta por cento maior (em 1976) do que a área colhida em algodão. Desde então, a 
área colhida de soja praticamente só tem aumentado no Brasil. Atualmente, são cerca de 22 milhões de hectares 
de soja cultivados no país. (Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, Série Histórica). 
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campesinato) a cultura da soja começou a despontar, conhecendo uma grande 

“explosão” no início e meados dos anos 70. 

Como já foi apontado no capítulo referente ao assentamento da Lei de Revisão 

Agrária em Jaú, o consumo de gorduras na alimentação dos brasileiros foi, até a 

década de 70, composto basicamente do uso da gordura animal. Fazia também parte da 

alimentação – especialmente da população urbana – o consumo de óleos vegetais 

oriundos do amendoim e do algodão. 

A alteração dos hábitos alimentares a partir da disseminação da cultura da soja 

no país não foi fortuita, de acordo com Oliveira (1995b, p. 468-9): 

A lógica do desenvolvimento capitalista na agricultura se faz no interior do 
processo de internacionalização da economia brasileira. Esse processo se dá no âmago 
do capitalismo mundial e está relacionado, portanto, com o mecanismo da dívida 
externa. Através dele os governos dos países endividados criam condições para 
ampliar a sua produção, sobretudo a industrial. Para pagar a dívida eles têm que 
exportar, sujeitando-se a vender seus produtos pelos preços internacionais. (...) É por 
isso que nas últimas décadas, tem ocorrido no Brasil uma rápida expansão das culturas 
de produtos agrícolas de exportação, quase sempre em detrimento das culturas de 
produtos alimentícios destinados ao mercado interno, isto é, ao consumo da população 
brasileira. 

Outras vezes o que ocorre é a alteração rápida dos hábitos alimentares da 
população em decorrência da expansão desses produtos. O exemplo da soja é típico. 
Boa parte da população brasileira cozinhava seus alimentos em gordura animal 
(principalmente de suínos) ou em óleos e gorduras de produtos vegetais (algodão, 
amendoim, coco, etc). Entretanto, de uns tempos para cá o óleo de soja tornou-se o 
produto básico na preparação da alimentação dos brasileiros. Até campanhas 
publicitárias e “médicas” foram feitas ressaltando seu valor em relação aos demais 
produtos do gênero. Essa mudança no costume alimentar da população foi feito 
visando ampliar o mercado interno do óleo de soja, em decorrência das políticas de 
ampliação das exportações de farelo de soja, ingrediente básico utilizado na fabricação 
de ração animal, no Brasil e principalmente no exterior. 

Percebe-se, portanto, a ampliação da cultura da soja em função da posição e 

opção do país na economia capitalista mundializada. Ainda segundo Oliveira (1995b) 

essa ampliação deu-se, especificamente, a partir dos governos militares que 
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incentivaram as exportações de soja, criando para isso programas específicos como, 

por exemplo, o Prodecer9, firmado em 1974. 

Na tabela anterior pode-se ver o aumento extremamente significativo da área 

cultivada com soja no início dos anos 70. Esse aumento, fruto do mecanismo adotado 

pelo Brasil – a princípio pelos governos militares – no capitalismo mundializado, teve 

repercussões importantes na vida o campesinato. Ele foi chamado por vários autores 

de modernização da agricultura brasileira10. 

Mais diretamente, os camponeses que eram parceiros em fazendas como as de 

café, cujo cultivo foi substituído pela soja (como o caso exemplar do Paraná), viram-se 

sumariamente sem trabalho em um prazo de tempo muito curto. 

Entretanto, a expansão da agricultura capitalista da soja não afetou apenas os 

camponeses que viviam nas terras em que tal cultivo foi implantado. A substituição de 

diversas formas de gordura (tanto animal quanto vegetal) pelo uso do óleo de soja na 

alimentação da população em geral foi determinante na trajetória de muitos 

camponeses que há anos cultivavam produtos como amendoim e algodão. 

Como se viu nos diversos depoimentos ao longo deste trabalho, esses eram os 

principais cultivos comerciais dos camponeses assentados em Jaú, em Marília e 

também em Meridiano. Quanto aos de Campinas, embora uma pequena parte deles 

tenha implantado a cultura do algodão, em poucos anos substituíram-na pelas culturas 

de frutas. 

Essa alteração no padrão de consumo e, portanto, a brutal diminuição da 

compra desses produtos, teve uma implicação muito aguda na vida dos camponeses, 

que a retrataram de diferentes maneiras. Como foi visto ao longo do trabalho, os 

camponeses fazem referência direta a esse período falando sobre o fechamento das 

“máquinas”, ou seja, das indústrias oleaginosas, e utilizando expressões como “virou a 

moda” e “a lavoura fracassou”. 

                                                
9 Programa Nipo-brasileiro de Cooperação para o Desenvolvimento do Cerrado. 
10 Ver Graziano da Silva (1982).  
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Pode-se ver exatamente o mesmo processo em Marília, em Jaú e em Meridiano. 

Nos dois primeiros casos, os camponeses mencionam diretamente o nome das 

indústrias que fecharam, localizadas nas cidades em que estavam os assentamentos. 

Em Meridiano, como se viu, o cerealista não era também o industrial; era, nas palavras 

de meu interlocutor, o “atravessador”. 

A expressão “a lavoura fracassou”, usada para ilustrar a queda e o término na 

compra dos produtos camponeses cultivados com finalidade quase que estritamente 

comercial, é muito significativa. Com ela, o camponês expressa a interpretação que 

tem da trajetória das famílias na terra após a impossibilidade de continuar os cultivos 

que vinham empregando há décadas, em vários casos. 

Nesse sentido é que é possível observar nos depoimentos as diferentes maneiras 

de expressar a alteração existente na reprodução camponesa. Entre essas expressões, 

pode-se ver a menção ao número de times de futebol que existiam “antes” e “depois”, 

refletindo diretamente a quantidade de pessoas na terra, como foi o caso de Marília. 

Ainda em Marília, expressões como “essa fazenda era a coisa mais linda, aqui era 

tudo roça”. E, em Meridiano “aqui parecia uma cidade”, referindo-se à quantidade de 

pessoas na terra, nos sítios. 

A impossibilidade de dar continuidade às lavouras de amendoim, algodão e 

mamona foi enfrentada pelas famílias camponesas com a passagem, praticamente 

exclusiva, para a criação de gado. Este processo aconteceu entre as famílias que 

permaneceram na terra em Jaú, Marília e Meridiano. 

Assim, pôde-se observar, mais detalhadamente no caso de Jaú, a forma como a 

família camponesa aproveitou atividades já realizadas, como a criação de gado e de 

suínos, utilizada no consumo alimentar da família, tornando-as uma atividade mais 

comercial. O mesmo aconteceu exatamente da mesma forma em Meridiano. 

Aí com cinco anos eu paguei a derradeira, paguei dois mil e pouco [como o senhor 
conseguiu pagar rápido?] foi trabalhando, tocando minha roça, eu tinha os quatro 
filhos que me ajudavam a trabalhar, os quatro estavam dentro de casa, não tinham 
casado ainda [...] [Por que o senhor resolveu criar gado?] Ah, porque aí foi plantando 
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pasto, não é? E eu tinha as crianças pequenas, porque o gado já tem já faz tempo, que 
eu tenho, aí tinha as crianças pequenas, precisava estar comprando leite, eu comecei 
comprar umas vacas para dar leite para os meninos, aí foi aumentando, eu cheguei a 
possuir quarenta cabeças, depois eu falei: ‘é muito, eu vou parar com isso’, dá muito 
trabalho para tirar leite, aí hoje tem pouco, tem só acho 16 cabeças... [Pergunto quem 
ajuda.] Um rapaz que mora aqui mais eu, o meu filho, somos só em três pessoas na 
casa. [E dá conta do serviço?] Dá, dá conta. 11  

Há dois elementos importantíssimos apontados por meu entrevistado no 

depoimento anterior. O primeiro deles refere-se à resposta que o camponês dá quando 

pergunto como conseguiu pagar a terra tão rapidamente; sem titubear, ele responde 

que foi porque tinha quatro filhos dentro de casa que ainda não tinham casado, ou 

seja, a “estrutura conjuntural” de sua família estava no auge de sua força de trabalho; 

tal como aponta Chayanov (1974), esse é o pico produtivo da família, em que o 

“número de bocas para comer” e de “braços para trabalhar” está em sua melhor 

relação, que é justamente quando os filhos já cresceram, estão em idade de trabalho, o 

casal ainda não estava na velhice e, como atesta o próprio camponês, seus filhos ainda 

não eram casados, ou seja, não tinham filhos, o que aumentaria o número de bocas 

(consumidores) sem que uma maior força de trabalho (produtores) estivesse, ao 

mesmo, tempo disponível.  

O segundo elemento apontado pelo camponês é a forma como o gado foi 

introduzido em sua terra, ou seja, a primeira finalidade era o leite, de modo que 

pudesse alimentar seus filhos. A criação de gado não surge diretamente como uma 

possibilidade de se vender o leite ou o queijo, ela era um dos elementos que integrava 

o sítio e complementava, assim, a alimentação da família, desenvolvida paralelamente 

à lavoura. 

A criação, portanto, passou a ter uma expressão maior nesses sítios 

camponeses, tornando-se uma atividade praticamente voltada à comercialização, 

depois que os cultivos que vinham desenvolvendo tornaram-se inviáveis. Esse foi o 

mecanismo encontrado pelas famílias camponesas para a sua reprodução na terra12. 

                                                
11 Entrevista com o sr. João Baiano, realizada em julho de 2004. 
12 Ver Fotografias 77, 80 e 81 
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Entretanto, é preciso salientar que a criação de gado demanda um investimento 

econômico sensivelmente menor do que as lavouras comerciais implantadas pelas 

famílias até então, como atestam diversos depoimentos colhidos em campo e relatados 

ao longo do trabalho.  

Além disso, o fato das famílias já desenvolverem essa atividade é uma questão 

essencial para compreender a sua continuidade: 

[Pergunto de quantos anos para cá eles têm gado.] Pouco [gado] a gente sempre teve, 
aí depois que parou a roça que aumentou mais um pouco, mas nós sempre tivemos... 
[mesmo quando arrendava a terra?] É, assim para o gasto a gente sempre tinha uma 
ou duas vacas, para o gasto só. 13 

A escolha de cada uma das atividades produtivas na unidade camponesa sempre 

está pautada pela experiência. Como os camponeses não podem arriscar a 

sobrevivência da família ‘aventurando-se’ em um tipo de produção sobre a qual não 

têm informação suficiente quanto à sua viabilidade e rendimentos, é com extremo 

cuidado que medem a alteração das mercadorias que produzem. Além disso, a 

experiência é formada por uma série de conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, 

muitas vezes até ao longo de gerações, que dizem respeito não só às técnicas utilizadas 

como também a uma interpretação da natureza, a partir da qual moldam, formam seus 

sítios, fazendo “conversar” esse duplo conhecimento.  

A formação da unidade camponesa, portanto, pressupõe um manejo muito 

específico determinado pelo conhecimento acumulado e pela avaliação que têm os 

camponeses da viabilidade econômica da atividade a ser desenvolvida.  

Assim, a alteração nos cultivos só se processa quando o camponês é detentor 

direto da experiência ou quando tem um contato muito próximo com experiências 

similares já desenvolvidas. É por isso que no bairro rural os cultivos vão sendo 

alterados em “conjunto”; é a partir de uma experiência bem sucedida de um vizinho 

que os demais vão também transformando suas unidades. Como foi visto no Bairro 

Reforma Agrária em Campinas, a disseminação do cultivo de frutas foi possível a 

                                                
13 Entrevista com Jaime Pacheco, realizada em julho de 2004. 
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partir da experiência trazida de camponeses oriundos de unidades que já as produziam, 

ou seja, de sítios também14. Foi, como apontado, a partir da experiência social da 

pequena propriedade que as frutas puderam ser cultivadas, o que revela, sem dúvida, 

uma correlação entre o tipo de cultivo e a condição do camponês. 

Processo similar observa-se com relação ao assentamento de Jaú. As famílias 

que lograram permanecer na terra o fizeram através da criação de bovinos e suínos 

que, como mostram os depoimentos dos camponeses, foi também pautada pela intensa 

troca de informação que até hoje ocorre, atestada pela similaridade das formas de 

conduzir a unidade camponesa, materializada em um modo específico de produzir o 

sítio camponês, modo esse “fotografado” pelos croquis elaborados. Os croquis são, 

portanto, a representação do que é a territorialização camponesa, produzida pelos 

próprios camponeses. A expressão do camponês entrevistado em Jaú de que “a moda 

virou” ilustra a alteração da organização das unidades camponesas em conjunto, 

possibilitada pela teia de relações que constituem o bairro rural. 

No caso de Jaú, a introdução da criação de gado pelo sistema de piqueteamento 

no sítio foi também possível mediante diversas viagens e visitas do pai da família às 

experiências já concretizadas. Como foi discutido, a nova técnica só foi introduzida 

após o camponês ter a certeza de que ela era viável tanto econômica quanto 

tecnicamente e, o que é fundamental, não oferecia riscos à reprodução de sua família. 

Portanto, é a partir da experiência concreta próxima, em geral de vizinhos, mas 

também proporcionadas por projetos públicos, como foi possível atestar no exemplo 

anterior, que o camponês altera a produção em sua unidade territorial. 

A criação de gado ocupando praticamente toda a unidade camponesa, em 

substituição aos cultivos de grãos que realizavam, foi fruto, ao mesmo tempo, da 

adoção de uma prática já conhecida e da possibilidade de se manterem na terra com 

menos gastos. Entretanto, a contrapartida da permanência e reprodução na terra com o 

gado, sobretudo de leite, foi a pouquíssima mão-de-obra que a atividade exige.  

                                                
14 Para maiores detalhes ver Bombardi (2004a). 
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Isso significa que o mecanismo encontrado pelos camponeses para que as 

atividades em seus sítios fossem reproduzidas redundou em uma drástica redução de 

necessidade de “braços” para trabalhar.  

No caso de Jaú, há o exemplo do pai que encaminhou seus outros filhos para a 

cidade e manteve apenas o caçula na terra, já que ela não seria suficiente para o 

trabalho e sustento de todos. Entretanto, a partir do piqueteamento e da granja de 

suínos, o filho caçula avalia que hoje seria possível que seus irmãos estivessem 

também no sítio. 

O número reduzido de pessoas na terra é retratado nos depoimentos com as 

alegorias mencionadas anteriormente, a mais emblemática delas sendo, talvez, a que se 

refere ao número de times de futebol. Há também, no caso de Meridiano, diversas 

expressões que ilustram o pequeno número de pessoas que ficou na terra em função da 

extinção das lavouras: 

E já foi bem mais animado aqui, tinha muito jovem, agora a maioria foi tudo 
para a cidade, então ficou só mais os velhos, mas mesmo assim, mas já foi muito 
movimentado [...] A maioria vai para a cidade mesmo porque na roça tem pouco 
serviço agora, o pasto já é “um dois” [quer dizer rápido], não é? Porque quando era 
roça, para colher tinha bastante, precisava de bastante gente... 15 

Neste depoimento aparece a explícita relação entre o número de pessoas na 

terra e a atividade desenvolvida pelos camponeses. A expressão “o pasto já é um dois” 

designa o pouco trabalho que ele demanda e a “evidente” explicação do porque antes 

era “mais animado”. 

A grande presença do gado nesses sítios pode ser verificada no Mapa 14, do uso 

do solo na Fazenda Jacilândia. 

A presença do gado também é atestada pelos latões nas porteiras dos sítios16: 

“é, esse latão que a senhora vê nas porteiras aí, é de quem entrega leite”. 

                                                
15 Entrevista com a sra. Jandira Pacheco, realizada em Julho de 2004. 
16 Ver Fotografia 78. 
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Embora parte do leite seja vendida para as indústrias, boa parte das famílias 

prefere, como se viu em Jaú e em Marília, fabricar o queijo e vendê-lo, já que dessa 

forma escapam da subordinação de sua renda e não são constrangidos pelo ritmo de 

trabalho da indústria e por suas outras determinações. 

Um dos camponeses entrevistados na Fazenda Jacilândia disse, em seu 

depoimento, que nunca mais quis vender leite desde que, ao contestar o pagamento 

feito pela indústria, foi destratado pelo industrial. Ocorreu que a indústria pagou 

metade de seu leite por um preço estabelecido para leite de qualidade inferior, apesar 

dele ter entregado o leite de uma só vez e no mesmo recipiente. Ao contestar o 

pagamento indicando que não seria possível uma avaliação de metade do leite de uma 

maneira e de outra metade de outra é que foi destratado pelo industrial, que pediu ao 

camponês que provasse que dizia a verdade, recusando a mão estendida do camponês 

ao se despedir. Desde então, o camponês jurou para si mesmo que nunca mais venderia 

leite. 

A subordinação à indústria aparece de maneira dupla. Não é só uma 

subordinação econômica da renda camponesa, mas é também uma subordinação 

moral, como se viu neste caso e em um dos casos de Marília, em que o camponês 

deixou de vender leite para não receber mais “bilhete” da indústria – ou seja, para não 

ser constrangido moralmente. 

Assim, produzir o queijo ao invés de vender diretamente o leite é optar por não 

ser subjugado em sua liberdade, em sua autonomia, e sim ser respeitado, respeitado 

pelo que produz, ser tratado com dignidade. Nem sua renda está sujeita, assim como 

ele próprio, moralmente, também não está. 

As famílias vendem o queijo para seus “fregueses” habituais da cidade mais 

próxima (Meridiano ou Valentim Gentil), os queijos são encomendados pelos 

moradores da cidade e entregues pelos camponeses aos sábados (o mesmo também 

ocorre em Marília e em Jaú).  
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No depoimento seguinte, a camponesa descreve (e mostra) o processo de 

fabricação do queijo: 

A gente aquece o leite até 35°... com termômetro, aí depois a gente põe o coalho, 
espera quarenta minutos, meia hora, aí depois ele faz essa coalhada... Aí agora a 
gente corta assim e volta assim... [Observar as Fotografias 99, 100 e 106] Agora eu 
deixo vinte minutos, de vez em quando eu vejo e mexo com a colher de pau em sentido 
em oito [o desenho feito com a colher ao mexer no recipiente deve fazer o formato do 
número oito] para não quebrar a coalhada muito. [Por quê?] Porque senão não fica 
bom o queijo. Aí depois eu passo numa forma, [ela mostra a forma para o meia cura e 
para o frescal, são formas diferentes, um é prensado e outro não] depois ele acalma 
bem, aí eu viro ele, aí amanhã está pronto [no momento estão fazendo um queijo por 
dia, pois há pouco leite...] são seis litros para fazer um queijo, agora o meia cura são 
10 litros para fazer um queijo, aí o soro a gente dá para os porcos... aqui é 
seqüência... [Pergunto com quem ela aprendeu] Eu sabia assim mais ou menos, mas 
depois eu fiz o curso de, que veio pela Casa de Agricultura, sabe [ela traz a apostila 
para mostrar]: vai até 65°, não chega a ferver, agora aqui é o queijo minas, aqui o 
meia cura e o curado, o curado lava, passa sal, até ele ficar bem duro só para ralar, 
né? Aqui é ricota, queijo prato, aí esses uns eu não fiz porque é mais complicado, 
requeijão cremoso aquele um que vem no copo, esse faz, iogurte natural, põe com 
fruta se quiser, doce de leite de tablete, leite condensado, aqui já é para aproveitar o 
soro, faz pão... está com dois anos [que ela fez o curso] [pergunto se ela não fazia o 
queijo antes de fazer o curso] Eu fazia assim mais, do jeito que a mãe ensinou [qual a 
diferença?] Eles ensinam mais, como a gente fala? Que nem a gente fazia no 
olhômetro, né, não tinha o termômetro via o calor, porque às vezes se aquece muito 
não fica bom, e se você deixa ele frio também não coalha, aí a coalhada fica mole, 
não fica firminha daquele jeito e se você aquece muito ela aferventa e ela não presta 
também a coalhada, então aonde que a gente perde, e perdia, aí agora já com 
termômetro você coloca e você sabe a temperatura... o certo mesmo, para fazer o 
queijo, eu não faço porque dá muito trabalho, mas o que o professor ensinou o queijo 
do leite pasteurizado, aí ele tem mais garantia de não fermentar, não estragar 
[pergunto onde foi o curso] Justamente no mesmo salão que os meninos estão fazendo, 
é salão comunitário, né? Já tem a cozinha, aí a Casa da Agricultura traz os cursos, 
tem sempre curso aqui [...] agora eles estão dando um pouco mais de valor para aqui 
para nós porque antes a gente não tinha ajuda de nada, a gente tinha que se virar, 
mas agora não...  

Três pontos merecem ser destacados a partir dessa fala. O primeiro deles é a 

expressão que ela usa para definir a ação de dar o soro que sobra da fabricação dos 

queijos para os porcos: “aqui é seqüência”, a palavra seqüência revela a interligação 

das atividades realizadas dentro da unidade territorial camponesa. O segundo ponto é a 

mudança na maneira de produzir queijo; vimos em seu depoimento que a camponesa 

já sabia fazer o queijo “do jeito que a mãe ensinou”, entretanto, ao me explicar esse 
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modo, escolhe a palavra e finalmente diz “no olhômetro” em oposição ao 

“termômetro” que ela adquiriu após ter feito um curso oferecido pela Casa da 

Agricultura. O conhecimento obtido no curso permitiu que incorporasse uma técnica 

que diminui a “perda”, ou seja, diminuiu um prejuízo que é econômico. Certamente a 

nova técnica foi incorporada após a própria camponesa experienciar essa vantagem. 

Finalmente, vemos, com relação à Casa da Agricultura, a expressão de como o 

campesinato interpreta a mediação do Estado. Minha interlocutora diz que “agora 

estão dando um pouco mais de valor para nós”, revelando um entendimento, expresso 

em outras entrevistas, de que “o povo da roça é o mais esquecido”. O camponês tem a 

consciência de que o Estado pouco media sua relação com o mercado. Assim, a 

interpretação de que agora o Estado “está dando mais valor... porque antes a gente 

não tinha ajuda de nada” está assentada na confirmação de que os conhecimentos 

adquiridos nos cursos oferecidos pelo Estado possibilitam que mantenham uma maior 

renda da terra em suas mãos. 

Esses exemplos contrariam enormemente a idéia corrente de que o campesinato 

é refratário à incorporação de novas técnicas. Ocorre, como foi apontado, que o 

camponês simplesmente não coloca em risco a sobrevivência da família ousando usar 

uma técnica diferente daquela que aprendeu com as gerações anteriores (como é o caso 

do próprio queijo) sem que tenha absoluta certeza de seus resultados. 

Como vimos no caso de Jaú, o projeto de piqueteamento sobre o qual o jovem 

camponês tinha ouvido falar na escola técnica agrícola, mas, em suas palavras, “não 

acreditava”, foi incorporado quando seu pai conheceu e vivenciou efetivamente esses 

projetos em andamento17.  

                                                
17 Isto indica um caminho pedagógico de que as técnicas aprendidas nas escolas agrícolas precisam ser 
empregadas nas próprias unidades camponesas. Se não houver essa viabilização, certamente a incorporação de 
novas técnicas pelo caminho da escola estará fadada a não se concretizar. Observação feita pelo Prof. Dr. 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira, na argüição da dissertação de mestrado de Heitor Paladim Jr. Insurreição dos 
saberes territorialização e espacialização do MST: um estudo de caso da escola agrícola 25 de maio, 
Fraiburgo/SC - ensino de geografia em questão, em 02/02/2005. 



 548 

O mesmo projeto de piqueteamento que vimos no caso de Jaú também está 

sendo empregado em alguns sítios em Meridiano. Esse projeto tem possibilitado a 

reprodução de mais membros da família na terra e, em alguns casos, a realização do 

sonho de retorno à terra de jovens que estavam na cidade. 

Vale a pena acompanhar o depoimento e diálogos seguintes com os três croquis 

do sítio, que serão apresentados e discutidos a seguir: 

Agora a gente está só com o pasto. Planta um pedacinho de milho só para o gasto, 
são uns três alqueires de pasto. Agora aqui para baixo tem esse cerrado, a gente não 
pode derrubar, não é? Não colhe nada aí. Não pode, porque o IBAMA não deixa... lá 
no fundo tem [o rio] é fraquinho, mas tem. 
Agora que o menino, como o pai ficou doente, então o menino começou a vir, porque 
ele, depois que casou, trabalhava na fábrica, o caçula. Agora ele saiu da fábrica e ele 
vai voltar a trabalhar no sítio, porque o pai não tem saúde. Então agora ele tem que 
vir. Agora ele está pensando em tirar leite, né?  [Por quê?] Já era de leite, mas só que 
era assim: pouco, né? Pouca coisa, agora ele quer formar trato do ano que vem para 
frente ele quer começar a tirar leite para vender. A idéia dele é essa [onde vende?] Os 
caminhões vêm aí buscar, passam aí no asfalto. Se for bastante, eles vêm buscar na 
porta, com menos [leite] a gente tem que levar lá no asfalto, mas é perto... [e o 
laticínio é de onde?] é de Votuporanga, Sonata. E Meridiano também tem uma 
associação. Passa o caminhão também da Associação, porque a Sonata vem buscar, 
você tem que tirar e tem que ter um tanque refrigerador, e eles não buscam todo dia, 
eles buscam, assim, depende quando tem bastante leite, é um dia sim dia não, ou 
senão de dois em dois dias, três dias, que eles vêm buscar, então a gente tem que ter o 
tanque refrigerador... [A senhora tem?] Não, não. É caro. [E o seu filho quer fazer 
isso?] É, ele quer fazer isso, aí tem que ter mais investimento. Agora em Meridiano 
tem a Associação e eles compram leite, então eles vêm buscar todo dia, aí a Sonata 
vai buscar lá [na Associação]. Aí já reúne, não é?... É dos produtores [a 
Associação]... Aqui em Valentim também tem Associação, mas ainda não compra 
leite, não. 
[Quando o marido da senhora está fora, quem tira o leite?] Meu menino, ele vem da 
cidade e tira. Todo dia. Ele vem cedinho, ele está trabalhando aqui, só que hoje ele 
não está porque está fazendo um curso de... como é? Capacita? Capacitação de 
Produtores do Sebrae, uma coisa assim, mais ou menos assim. 
O outro dia ele fez um [curso] de como preparar o pasto, essas coisas, agora esse um 
é mais como, como vou explicar, para saber assim o lucro, o prejuízo, mais ou menos 
assim [contabilidade?] é isso, isso. Então são oito dias. Duas vezes por semana, 
quinta e sexta. Então estão os dois [filhos], está aquele que mora ali, que é o mais 
velho, que é casado e mora ali e tem o caçula... é pela Casa da Agricultura, só que 
eles estão num clube que tem ali, comunitário... [O filho mais velho da senhora cuida 
do gado?] Não, por enquanto ele, que ele mudou ali esse ano, ele ainda está 
trabalhando na fábrica, mas a idéia dele é produzir no pedacinho dele, que ele 
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comprou agora. É, comprou, que era herança das minhas irmãs, comprou a parte das 
tias.  
[...] 
[O filho mais novo mora em Valentim Gentil e trabalha no sítio com a mãe, pergunto 
se ele vai morar no sítio] Quem sabe mais para frente, se a gente puder construir uma 
casa para ele. Agora ele está vindo aqui todo dia, hoje ele não está por causa do 
curso... ele trabalhava em banho de cromação, zincagem, tem um tio dele que tem 
uma fábrica... O mais velho é gerente lá da firma, e o outro trabalhava lá também, na 
mesma... [E o mais velho está lá?] É, está pensando, primeiro tem que montar alguma 
coisa, futuramente... A gente nasceu, criou na roça, a gente não foi novo, agora não 
adianta ir para cidade, não é? Porque os que foram novo estão voltando para 
descansar na roça. O que é que nós vamos fazer na cidade?18  

Antes de passar à discussão do depoimento em si, é necessário fazer uma 

abordagem a respeito dos croquis. Eles foram elaborados por Jaime de Souza Pacheco, 

filho mais novo de minha interlocutora.  

Pode-se ver que o jovem camponês representou seu sítio de três maneiras 

diferentes: na primeira delas, através de cores19 (Croqui 5), na segunda, por meio de 

uma representação em esquema de planta (bi-dimensional) (Croqui 6) e na terceira, 

através de perspectiva (tri-dimensional) e legenda gráfica (Croqui 7). 

As informações apresentadas em cada croqui fazem com que eles 

complementem-se. 

No primeiro croqui ele representa, com as cores, a organização interna da 

unidade camponesa em seus diferentes usos. A cor simboliza o uso do solo. Vemos 

que ele utiliza quatro tons diferentes de verde para representar a mata, o pasto, a 

várzea e a nascente (para a mata e para a nascente ele sobrepõe dois tons de verde, 

através do giz de cera e da caneta hidrocor). 

Percebe-se também no Croqui 5 colorido que, assim como em todos os outros 

croquis elaborados pelos camponeses, o rio está na parte inferior da folha. O camponês 

orienta sua representação no sentido topográfico: as áreas mais altas na parte superior 

da folha e as mais baixas na inferior.  

                                                
18 Entrevista com a sra. Jandira Pacheco, realizada em julho de 2004. 
19 Nesse caso, como nos anteriores, ofereci ao camponês folhas A4, lápis de cor, caneta hidrocor (“canetinha”), 
giz de cera e lápis preto. 
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O camponês, além de representar a topografia valendo-se da orientação da 

folha, acrescenta ainda curvas de nível e setas indicando a direção da água! Com as 

linhas pontilhadas ele define todos os limites: os das divisas do sítio e os limites 

internos do sítio, separando seus usos, especialmente definindo as áreas dos piquetes. 

Em preto ele representa as vias, tanto a pista quanto a estrada interna da propriedade. 

Com o marrom ele define a área de roça, que é possível verificar complementando a 

leitura deste croqui com a dos demais. 

Nota-se ainda que para diferenciar o pasto da várzea ele, além de utilizar outro 

material (com textura diferente), utiliza tracejados também diferentes. O formato com 

o qual define a várzea, arredondado no encontro do veio d’água com o córrego, é 

repetido da mesma maneira em seu terceiro croqui. Neste, aliás, em cujo verso há o 

significado da legenda gráfica que criou, vê-se que, após explicitar que ‘V’ é ‘Várzea’, 

coloca entre parênteses “preservação permanente”, incorporando, portanto, o 

conhecimento que tem da legislação ambiental, e evidentemente as implicações de 

infringi-la.  

Tanto assim que ficou evidenciado no depoimento anterior, a postura da 

camponesa em definir parte de seu sítio como “esse cerrado” (representado como mata 

nos croquis e, no primeiro deles, com uma área verde escura do lado esquerdo inferior) 

onde “não colhe nada aí” porque “o Ibama não deixa”. É bastante significativo, 

portanto, a camponesa dizer que não colhe nada, ou seja, ela não diz que não planta 

nada, mas que não colhe, o que revela de forma mais evidente a sua maneira de 

enxergar que o fruto do trabalho camponês é tolhido pela proibição de cultivar 

“livremente” sua terra. 
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CROQUI 5: Acessar a partir do índice Lista de Croquis 
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Verso do Croqui 
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CROQUI 6: Acessar a partir do índice Lista de Croquis 
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Verso do Croqui 
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CROQUI 7: Acessar a partir do índice Lista de Croquis 
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ILUSTRAÇÃO 3: Acessar a partir do índice Lista de Ilustrações 
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Seus croquis são de um primor impressionante e, além disso, revelam a 

profunda intimidade com a formação e transformação da unidade camponesa. Vê-se 

que é como se ele próprio estivesse projetado em seu croqui: ele conhece tão 

profundamente não apenas cada parte dessa terra como, mais do que isso, conhece 

seus “porquês” - ele é sujeito ativo na construção dessa unidade territorial. Ele também 

a construiu no cotidiano de sua vida e projeta seu futuro nessa terra, como atesta seu 

segundo croqui, que é acompanhado da explicação (ao lado direito da página) de que 

há uma “previsão de onde hoje é pasto, é de passar a ser roça. Destina a alimentação 

do gado”, ou seja, embora ele represente o presente, ele incorpora seus planos de 

futuro com essa explicação. Como foi visto no depoimento anterior - e será visto no 

próximo diálogo, do qual participam sua mãe e irmão mais velho – o projeto de 

piqueteamento está sendo introduzido no sítio, esta é a dimensão do futuro. Sua mãe 

afirmou que “ele quer formar trato”, ou seja, seu filho está projetando implantar uma 

qualidade de capim diferenciada, por meio dos piquetes, para o “trato” dos animais.  

Novamente a palavra formar é utilizada pelo(a) camponês(a) para definir o 

processo de ordenação e re-ordenação de sua unidade territorial. O Croqui 6 tem 

incorporado, assim, a dimensão do tempo (e da utopia) no espaço; certamente não é 

casual a introdução desta informação em seu desenho. Ele também grifa as palavras 

“pasto” e “roça”. Esta substituirá aquele, a roça é a área com cultivo de milho ou cana 

que será destinada a suplementar a alimentação do gado. 

Os piquetes estão representados nos três croquis, no primeiro através dos 

pontilhados pretos, formando retângulos, no segundo assinalado diretamente com a 

palavra “piquetes” sobre linhas contíguas e, no terceiro, com o símbolo “PE”, que 

significa “piquete elétrico”, na parte superior à esquerda da página, diferenciando-o do 

“PI” que é um piquete único, contíguo ao curral20. 

No terceiro croqui, (Croqui 7) em perspectiva, vê-se a riqueza de detalhes de 

seu desenho, caprichosamente elaborado, com pormenores inclusive das cercas. Cada 

                                                
20 Ver as Fotografias 96 e 97. 



 560 

cerca, que tem uma função diferente, está representada também de forma diferente, 

com números maiores e menores de traços, mais finos e mais grossos. Ele representa, 

inclusive, a localização das porteiras no curral, no pasto e na entrada do sítio, próxima 

à casa. Vê-se que a cerca em torno da pocilga está representada da mesma maneira que 

o piquete elétrico, justamente porque esta cerca também foi substituída pela cerca 

elétrica. 

Pode-se perceber também a variedade de símbolos com os quais o camponês 

criou sua legenda para representar cada um dos elementos de sua unidade territorial: C 

– casa; Cl – curralama; P – pasto; PI – piquetes; Pc – pocilga; PE -  piquete elétrico; 

RA – roça; RE – repreza; Q – quintal; V – várzea; G – galinheiro; M – mata; N – 

nascente; H – horta e T – tulha. 

No terceiro croqui, Croqui 7 , embora a orientação topográfica seja a mesma 

dos demais, a perspectiva está construída no sentido lateral. Este sentido privilegia 

uma visão “de frente” da casa. 

Assim, vê-se no croqui a entrada da casa: sua porta da frente e sua varanda (esta 

é também uma extensão da cozinha)21. O croqui representa fielmente os detalhes da 

casa com as janelas e o número de colunas na varanda.  

Como a entrada da casa está de frente para quem vê o desenho, as entradas da 

tulha, da pocilga e do galinheiro estão “escondidas”, de “costas” para o leitor22, já que 

estão de frente para a casa, facilitando, como de praxe, o rápido acesso a partir dela (da 

casa). 

A elaboração dos croquis pelos camponeses revela o amálgama que família e 

terra formam23. A família camponesa, através de seu trabalho, territorializa-se: está 

projetada nessa porção de terra. O croqui é, portanto, a representação da unidade 

                                                
21 Observar as Fotografias 95, 101 e 102. 
22 Observar as Fotografias 92, 93, 94 e 98. 
23 O Calendário Agrícola da propriedade - Ilustração 3 – complementa a dimensão espacial com a temporal. 
Nota-se a similaridade com aquele de Jaú, tendo em vista também a implantação do piqueteamento do pasto.  
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territorial vista e retratada por aqueles que a concebem e que a reproduzem 

cotidianamente. 

A família como um todo participa ativamente desse processo. Mais do que isso, 

percebe-se no depoimento anterior que a família camponesa é o eixo estruturador da 

vida de cada um de seus membros, ela funciona como um todo coeso. Vê-se que 

inclusive a trajetória dos filhos casados é pensada em função da lógica da família: o 

filho que mora na cidade e trabalhava também na cidade voltou ao sítio dos pais com a 

explicação “óbvia” de que “ele vai voltar a trabalhar no sítio, porque o pai não tem 

saúde. Então agora ele tem que vir”, ou seja, o destino do filho (mesmo estando fora 

da unidade camponesa) é determinado pela necessidade da família. Se a família estava 

se reproduzindo na terra apenas com os “braços do casal”, a doença do pai 

impossibilitou essa continuidade. Assim, seus membros decidem pela volta do filho 

para dar continuidade à reprodução na terra. 

Neste caso, como em vários outros verificados no trabalho de campo, o 

mecanismo de retorno de filhos que estavam na cidade à terra é determinado pela 

necessidade da família camponesa. Assim, o que aparentemente poderia ser 

interpretado como proletarização e inserção em um mundo “individualizado”, como é 

o urbano-industrial, mostra-se muito mais flexível e complexo do que parece à 

primeira vista. 

Se a possibilidade da família permanecer na terra deu-se através da criação de 

gado, essa ação, como se viu, redundou em uma baixa necessidade de mão-de-obra e 

também em uma baixa entrada de recursos na unidade camponesa em função da 

restrita renda da terra que é possível auferir a partir da criação de gado de leite, 

sobretudo se o leite for vendido para as indústrias. 

Entretanto, os jovens camponeses que foram trabalhar na cidade não deixaram 

de acalentar o sonho de retorno à terra. Ao contrário, eles – através do trabalho na 

cidade – estão construindo a realização do sonho de duas formas: a primeira, 
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adquirindo mais terra: “ele ainda está trabalhando na fábrica, mas a idéia dele é 

produzir no pedacinho dele, né?... Ele comprou agora... a parte das tias”.  

A segunda forma de concretização da utopia de retorno à terra está sendo a 

introdução do sistema de piqueteamento. Ou seja, o salário obtido na cidade está sendo 

empregado para ampliar a possibilidade da reprodução camponesa24: 

Jacinto (irmão mais velho) - Estamos fazendo um curso de capacitação rural, pelo 
Sebrae pela SAI, é Sistema Agro Integrado... são quatro finais de semana, só que a 
gente está fazendo de quinta e sexta [feiras]... aí foi dividido, porque na verdade são 
quatro módulos, já tem feito dois...  
Jaime (irmão mais novo) - é ... e custeio, agora o próximo é comercialização e depois 
administração. 
Jacinto - A gente tinha feito um antes que era bovinocultura leiteira, nós fizemos foi 
dois dias, três dias seguidos. Aí terminou aquele, aí a gente está mantendo contato 
com o pessoal do Sebrae, pessoal do SAI, na verdade o pessoal do SAI que está mais 
em contato, aí ele entra em contato através do Sebrae, então ele está trazendo aí, 
desenvolvendo, tentando ver se levanta uma associação aí, então esse contato que a 
gente teve antes com eles, eles estão trazendo esses cursos... [A associação seria do 
quê?] Seria de pequenos agricultores, porque na verdade tem uma que só existe no 
papel, que é através da prefeitura, e na verdade não é nada funcional, só na 
prefeitura, só por lei. Então, a gente está tentando ver se coloca alguma coisa para 
funcionar... Então a gente optou antes por estar desenvolvendo esses cursos, fazendo 
alguma coisa, já teve várias palestras sobre cooperativismo, associativismo, para o 
pessoal se integrar mais, porque se de repente você começa a querer montar [?] a 
maior parte já se esquiva, né, não sabe o que que significa, então eu estou tentando 
ver esses cursos primeiro para a pessoa se integrar e ver e também faz através do 
sindicato rural... vai ter agora em agosto um de inseminação e adestramento. [De 
quê?] No caso seria domar o cavalo. [Mas isso vocês já sabem?]  
Jaime – Sabemos, é que tem técnicas novas, não é? Diferente. 
Jacinto – Vai aprimorando. 
Jaime – É igual a bovinocultura, o curso que a gente fez, um pouco a gente sabe, a 
gente entende, sabe, mas hoje tem técnicas muito diferentes do que a gente, do que era 
usado. 
Jacinto – Depois também a tecnologia, que hoje já está bem avançada. 
Jaime – E tem que mudar, senão fica para trás. 
[Eles dão detalhes das horas e dos dias do curso. Pergunto se o curso é pago]  
D. Jandira (mãe) - Neste eles pagam uma parte e outra o Sebrae paga, paga pelo 
valor do curso, seria uma taxa, esse curso foi para, se fosse para pagar seria 10 mil 

                                                
24 Esta ampliação nos planos da família como um todo e de cada um de seus membros, individualmente, é a de 
viabilizar o retorno efetivo dos filhos à terra: “... primeiro tem que montar alguma coisa, futuramente, né?... A 
gente nasceu, criou na roça, a gente não foi novo, agora não adianta ir para cidade, né? Porque os que foram 
novo estão voltando para descansar na roça. O que é que nós vamos fazer na cidade?” 
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reais, aí você divide, 21 pessoas... nesse eles estão pagando uma taxa de vinte reais... 
o Sebrae entra com a maior parte... o que sobra, eles rateiam...  
[Tem muita procura pelo curso?] 
Jacinto - Infelizmente não, para esse curso mesmo que vai iniciar, por isso que eu 
estava te falando, a questão da gente fazer esse primeiro para depois tentar montar 
associação, porque o pessoal mais velho, como já foram sempre muito usados, então 
o pessoal fica meio arisco e também acha que já está velho, que não vai adiantar mais 
nada, tem tudo isso, aí, o pessoal mais jovem fica meio desacreditado, então o 
primeiro dia mesmo lá a gente teve que dos que estavam inscritos, porque se não 
tivesse os 21 não começava, aí a gente teve que ligar para um, ligar para outro, aí 
conseguiu começar o curso... mas teve uns que eles tiveram que sair [do curso] porque 
foram na cavalgada, porque desse daí você pode faltar é 75% [a presença] para 
receber o certificado... [O que é a cavalgada?] Todo ano tem um pessoal nosso que vai 
em Salgado, vai a cavalo, tem a festa lá, quando tem a festa aqui o pessoal de lá vem, 
né? Todo ano você sai aqui [...] aqui como na sexta era feriado, o pessoal foi e 
aproveitou, eles iam passar a noite na estrada... tem um pessoal que tem parente que 
tem um sítio, eles dormem lá no outro dia acabam de chegar... eu não fui porque para 
mim ficava meio puxado, criança pequena também, se eu fosse e não levasse ele [o 
filho], ainda mais se falasse que foi na cavalgada... na [cavalgada] daqui ele foi, esse 
ano, com três anos e pouco [a idade do filho] [Ele gostou?] Vich... é eu no cavalo 
maior e ele tem um poninho, desde os dois anos fica sozinho no poninho, eu puxo pelo 
cabresto, é mansinho... [o pai leva o filho na cavalgada montado em seu próprio 
cavalo e puxando o filho montado em seu poneizinho].25 
(...) 
Jacinto - [fala sobre a condição do sítio e do projeto em andamento] Aí depois deu 
uma parada, ficou só com pasto, ficou meio, que nem leite, nem cria, nem engorda, 
ficou meio e agora... está começando a ir para o leite, definir, especializar mais em 
cima do leite... no caso, nós já definimos para o gado de leite, não é? Pelo tamanho 
da propriedade, hoje o mais viável é mais o leite, a carne não é viável [a Associação é 
para isto?] A Associação, ela serviria em várias coisas, seria mais basicamente para 
compra e venda, você comprar digamos insumos, tudo que você vai comprar você 
pode comprar em conjunto que aí você tem um preço melhor e a venda também, 
porque se você for vender leite sozinho você vai ter que entregar para um laticínio se 
você, digamos, aí o pequeno produtor, digamos aí que ele entregue cem litros de leite, 
ele vai ter um digamos x de valor, se você une entre pelo menos uns 10, você já pega 
um volume maior, você já pode depositar esse leite em um local, um resfriador, você 
já adquire um preço melhor... [E esse resfriador seria em conjunto?] Seria em 
conjunto [Onde?] É, geralmente monta em uma das propriedades, contanto que a 
Associação tenha a sede que é no mesmo local, geralmente é na associação, às vezes 
se você montar a associação, mas se você não tiver ainda um prédio, uma coisa mais 
adequada, você divide os produtores mais ou menos onde vai ser a linha que vai ter 
ali e coloca mais ou menos no meio onde fica mais próximo para todos, fica mais 

                                                
25 A criança, João Pedro, com pouco menos do que quatro anos em uma das entrevistas, cantou no microfone do 
gravador uma música, improvisando sua letra naquele momento, de modo a depois ouvir sua própria voz. A 
música inventada por ele era repleta dos elementos do sítio camponês: o cavalo, a cerca, o boi etc. Ele já está 
sendo introduzido no universo camponês adulto, por exemplo, participando da cavalgada e ganhando um pônei, 
ou seja, um animal para ele próprio montar. (João Pedro é o menino das Fotografias 101 e 102). 
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fácil... [E o investimento para isso, é alto?] Nesse caso, resfriador não chega a ser 
muito alto se você fazer coisa, porque os próprios laticínios eles até emprestam o 
resfriador, eles alugam, tem alguns que emprestam, outros alugam, você pode alugar 
não do mesmo laticínio que você vai entregar, mas de outra empresa, porque no caso 
do laticínio eles também têm interesse porque para ele sair coletando esse leite, 
digamos que tem cem produtores, tem que entrar em cem propriedades, pega o latão e 
a qualidade do leite também é outra. Agora vai pegar o leite só num lugar, o leite já 
está resfriado, está limpo, a qualidade melhor, eles também tem esse interesse, tanto é 
que eles pagam mais, eles também não iriam pagar mais só por achar bonito. Mas a 
grande vantagem mesmo são essas duas coisas: é a compra e a venda, porque se você 
for comprar, qualquer insumo que você vai comprar, se você for sozinho lá comprar 
‘ah, quanto que está esse adubo?’ ‘É tanto’, o cara vira as costas e não está nem aí 
com você. Agora se você tiver representando lá cinqüenta produtores, aí tudo muda, 
né? Você não vai comprar uma tonelada, talvez você vai comprar cinqüenta até cem 
toneladas, aí no volume que você ganha... no caso a Associação é infinito o que você 
pode estar fazendo com a Associação, é um plano de saúde, um plano de saúde hoje 
você vai pagar para uma pessoa... o meu menino eu pago sessenta reais, no caso da 
minha mãe se vai fazer hoje deve ser mais de duzentos, se você vai fazer por exemplo 
a partir de quinze pessoas... já entrava no plano, você pagaria o mesmo que eu estou 
pagando para o João Pedro que tem quatro aninhos... [Pergunto se a idéia dele é 
parar com o trabalho que faz na fábrica do tio.] Não, por enquanto não, enquanto 
estiver dando para conciliar as duas coisas eu vou tocando... [O trabalho que você faz 
não tem que estar de tal hora a tal hora lá?] Não, o que eu faço mais é a parte 
administrativa, né? Então no caso dele [do irmão], que nem, a gente está fazendo aqui 
a parte mais daqui, o que poderia fazer, o que dá para fazer, a outra parte mais 
comercial mesmo, eu daria para mim fazer... Agora, é claro que se a gente fizer aqui, 
se for viável, eu não pensaria duas vezes [em sair do emprego]), vich!... [...] 

 

Tal como no caso de Jaú, vê-se também em Meridiano o piqueteamento do 

pasto, permitindo o auferimento de uma maior renda da terra e permitindo, inclusive, 

que mais membros da família estejam não apenas participando diretamente do 

processo de trabalho como também usufruindo a mesma renda. 

Percebe-se no diálogo como as falas dos irmãos se sobrepõem e se 

complementam, revelando a própria complementaridade que têm no trabalho. A ação 

de cada um deles é pensada no sentido “coletivo” da família, decidindo passo a passo 

qual será a próxima ação deles próprios enquanto membros desta unidade. Assim é 

que, por exemplo, um dos irmãos – o caçula – já está trabalhando diretamente na terra, 

deixando o emprego que tinha na cidade. O próximo passo, se obtiverem êxito com o 

projeto de piqueteamento, será a vinda também do irmão mais velho. 
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Portanto, verifica-se que os mecanismos encontrados pelos camponeses - nesse 

caso fazendo cursos e especializando-se - são sempre voltados para o controle da renda 

da terra, buscando segurá-la o máximo possível em suas mãos. 

É nesse sentido que a formação da associação surge como uma possibilidade de 

duplo controle da renda da terra: primeiro, no momento da compra de insumos, já que 

ao conseguir comprar por um preço melhor, os camponeses evitam que parte da renda 

seja apropriada pelo capital industrial. E, segundo, no momento da venda do leite em 

conjunto, já que dessa forma evita-se que parte da renda seja também apropriada pelo 

capital comercial/industrial (os próprios camponeses resfriam o leite que, dessa forma, 

é comprado pelo laticínio por um valor maior). Esse procedimento fica absolutamente 

claro na fala do camponês quando afirma que: “A Associação... seria mais 

basicamente para compra e venda... tudo que você vai comprar, você pode comprar 

em conjunto que aí você tem um preço melhor e a venda também, porque se você for 

vender leite sozinho você vai ter que entregar para um laticínio.... não iriam pagar 

mais só por achar bonito”. 

Outra forma de evitar que parte da renda seja apropriada pelo capital comercial 

é utilizando o esterco dos suínos na adubação do pasto, técnica também empreendida a 

partir do curso realizado: “é, o que você ia jogar de adubo químico você já está 

usando o esterco, se você não precisar comprar o esterco, melhor ainda, o custo é 

menor”. 

Estas técnicas têm sido, portanto, incorporadas pelos camponeses a partir da 

percepção que têm da possibilidade de maior controle da renda da terra. Por isso um 

dos camponeses afirmou a respeito do próprio uso do esterco suíno: “São essas 

técnicas novas que a gente precisa mudar, entendeu?” Ou seja, a mudança se dá pela 

incorporação de técnicas, que evidentemente não estão restritas ao universo camponês, 

mas que permitem uma flexibilidade maior na relação com o mercado.  

Ao falarem da recusa dos mais velhos em incorporarem as novas técnicas, 

atribuem ao fato de já “terem sido muito usados” e portanto, tornaram-se ariscos. Não 
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cabe dúvida de que a expressão “muito usado” reflete a vivência desse grupo, que 

experienciou um processo extremamente tenso de resistência para que pudesse 

permanecer na terra, enfrentando e sofrendo a ação de agentes “públicos”. Por isso, o 

adjetivo “arisco” é revelador, ele demonstra o “medo” criado a partir da coação e da 

violência. 

A continuidade do diálogo com a família revela outros aspectos que merecem 

ser discutidos:  

[Pergunto qual a área do sítio] São 12 hectares, 12,1... [Quantas cabeças ele sustenta?] 
No sistema convencional, quer dizer, se falar igual antigamente, seria em torno, a 
média nacional é em torno de uma, não chega a duas cabeças por hectare, agora no 
sistema de piquete, que nem a gente está fazendo, já montou os piquetes aqui já... 
[Vimos a cerca elétrica representada nos croquis e na Fotografia 96] Nesse sistema aí, 
e mais uma complementação dá para você colocar até 13 cabeças por hectare, isso 
depende do pasto, por exemplo esse pasto aí, porque aí tem um intervalo, que vai ter 
que complementar com ração, fazer um canavial tem que por a cana e mais um 
suplemento para poder ter um período que é da época da seca26, esse capim 
principalmente aqui a mombassa ele tem um intervalo que não adianta nem você 
jogar água nele que ele não brota.  
Jaime - Mombassa é um tipo de colonião melhorado, tem esse, tem o tanzânia...  
Jacinto - tem um período que é esse período agora que ele solta um pendão, passou 
aquilo, dali ele não brota, mas se tiver frio também, que a temperatura para você 
adubar o pasto, para jogar água e adubar tem que estar acima de quinze graus, se 
tiver menos que isso não adianta você jogar que ele até brota um pouquinho, mas não 
compensa, o que você vai irrigar não vale a pena o investimento, então aí dá, na 
época das águas, aí dá para colocar bem mais que isso daí, tem pessoas aí colocando 
ish, mas para você manter o manejo certinho, tem que ser em torno de 13, 14 [cabeças 
por hectare].  
Jaime - É que você vai melhorando o pasto, a terra, então você vai ter que ir 
tratando... [Eu pergunto melhorando com o quê.] Com esterco, a maior parte é 
esterco, porque o adubo químico, ele funciona rápido, mas o resíduo dele não é igual. 
Ele não deixa resíduo.  
Jacinto – A planta não absorve... 
Jaime  – E no melhorando com esterco a terra vai, com o passar do tempo a terra vai 
te dar o retorno. 
Jacinto – Porque as terras já estão muito degradadas, antigamente o pessoal não 
fazia curva, não sabia o que que era curva de nível, o sistema também, no começo 
quando foi desmatado, desmatou, aí começou, a terra era boa, não é? Aquela cultura, 
igual hoje o pessoal faz no Mato-Grosso, desmatou a mata, é claro, aquilo está uma 

                                                
26 Vê-se no segundo croqui que esta área que o camponês designou como “pasto” com previsão de ser “roça” é 
justamente a área à qual ele se refere em seu depoimento a ser cultivada com cana para suplementar a 
alimentação do gado.  
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riqueza danada, só que aí vai lá e colocava fogo, porque não tinha maquinário para 
mexer, o pessoal ia queimando, então a matéria orgânica ia ficando a nada, ainda 
depois plantaram braquiária e braquiária é um capim que é da pior coisa que 
inventaram no mundo, foi o tal da braquiária para acabar com a terra, ela não repõe 
nada de matéria orgânica para a terra, a matéria orgânica dela simplesmente não 
tem valor.  
D. Jandira (mãe): O pasto que o gado come só braquiária o esterco deles não presta, 
vira areia. 
Jacinto – Se você pegar o esterco e amontoar num lugar, se você pegar, por exemplo, 
um colonião, ele vai entrar em decomposição, vai formar húmus, fica bonito, do 
braquiária não, você coloca ele ali, ele vai espalhando, vai ficando cinza e vai 
sumindo... [O gado que cresce comendo braquiária é mais fraco?] Se você deixar só na 
braquiária, só, com certeza dá menos leite. 
D. Jandira – A única bondade dele é que ele resiste. 
Jacinto – É, mas resiste igual o seguinte: eu ponho um prato para você aqui. Qual a 
comida que você não gosta? Que às vezes eu vou falar jiló e você fala: não eu adoro 
jiló. [Eu digo pode ser jiló.] Então coloca um jiló e qual outra comida assim gostosa, 
que você acha, macarrão? Então, qual que vai acabar primeiro? O macarrão. Então 
é assim que funciona, às vezes tem tempo, ainda tem até hoje tem alguns agricultores 
que dizem: não a braquiária, a de cume, é a melhor braquiária que tem, realmente 
entre as braquiárias é a melhorzinha, porque ela resiste, é na seca ela está assim tal, 
mas o coitado está ali, ele só come porque não tem outra coisa mesmo, porque se 
tiver, é igual faz aqui, põe: aqui embaixo é mombassa, lá em cima, lá não é nem de 
cume, é braquiarão, é melhor que a de cume... deixa os dois pastos abertos para ver...  
D. Jandira (mãe) – Eles não vão lá para cima. 
 

Vê-se no discurso desses camponeses, tal como foi visto no caso de Jaú, a 

incorporação de conhecimentos técnicos e científicos ao arcabouço tradicional 

camponês, expressa na maneira como falam do novo sistema de pasto e também, no 

vocabulário por eles utilizado, falando em massa, quantidade de matéria, proteína, 

húmus etc. 

Esse conhecimento técnico está sendo somado àquele tradicional, 

incrementando-o. Pode-se inclusive ver que a maneira como avaliam a qualidade do 

capim consumida pelo gado é pautada pelo conhecimento tradicional da observação 

das fezes do gado: se mais friável, mais clara e de mais rápida decomposição, isto 

indica um valor protéico menor. Tanto esse conhecimento é herdado das gerações 

anteriores que a mãe intercepta a fala dos filhos para explicar os detalhes dessa 

avaliação. 
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Ao explicar a escolha do gado pelo capim de maior valor nutritivo, o camponês, 

de forma figurativa, o “antropomorfiza”, utilizando o exemplo da escolha do alimento 

pelo ser humano, a partir daquilo que ele mais gosta de comer. Esta 

“antropomorfização” dos animais e dos vegetais é extremamente corriqueira entre os 

camponeses, denotando, na maior parte das vezes, uma relação de afeto, além é óbvio, 

da relação de proximidade com a natureza27. Na seqüência do diálogo há a explicação 

de como funciona o processo de piqueteamento do pasto: 

[Pergunto como o piquete funciona] 
Jacinto – O piquete é o seguinte: o pasto, na verdade, cada capim, ele tem um período 
que seria o ciclo dele, não é? Se você pegar uma grama tifiton, o ciclo dela é de 18 
dias, de 18 a 20 dias, máximo de 20 dias... para ela brotar, digamos, ela está aqui, o 
gado vai pastorear ela, ela vai brotar para estar no ponto ideal do gado comer ela, 
são de 18 a 22 dias, no caso do mombassa o ciclo dele já é de 28 dias, 28 a trinta 
dias, então como que funciona: se você pegar essa área todinha e por um pasto só, o 
gado vai sair comendo aqui e ali e pisotear, quer dizer, ele estraga mais do que ele 
aproveita, se você fazendo o sistema de piquete, então você vai colocar no caso do 
mombassa 28 piquetes, você vai começar com esse, você coloca o gado aqui hoje, aí 
amanhã você passa para o outro piquete seguinte no dois, no outro dia para o número 
três,  você vai atrás numa época de período de seca, você vai adubando se tiver de 
irrigar, você vai adubando e irrigando, então ele está descansando, quando você 
chegar no final, no piquete 28, o primeiro já está com 28 dias livre brotando... [Muda 
todo dia?] Todo dia o animal está no pasto novo28. 
Jaime – Depende do manejo, tem propriedade que eles mudam duas vezes num dia, de 
manhã coloca em um piquete e à tarde em outro, porque aí assim, aí depois ele vem 
com o gado, para você ter uma idéia, o gado solteiro, que são as vacas secas que não 
estão produzindo, então elas vêm por trás repassando. O capim melhor é para as 
vacas que estão produzindo.  
Jacinto – É uma escada, quanto maior a produção... 
Jaime – E aí que se você colocar, por exemplo, um dia ou só 12 horas, vai sobrar 
comida ali, vai sobrar capim, não é? Então você entra com outro gado, as novilhas ou 
as vacas que não estão produzindo. 
Jacinto  – Às vezes o cara até aluga para outros quando ele não tem gado suficiente 
para fazer o manejo, ele pega e ele aluga para o outro fazer o repasse atrás. 
Jaime – Por isso que no final dá aquela quantia que ele falou de 13, 15 por hectare, 
fazendo desse jeito, é o sistema rotacionado, então por isso é que no final um pasto 
bem cuidado, vich, agüenta muito e muito! 
Jacinto – Aí a vida dele vai depender do trato que você vai fazer. 
Jaime – Pode durar até cem anos, se você tratar. 

                                                
27 Ver Castro Oliveira (1991) e Brandão (1995). 
28 Vê-se no segundo croqui o número exato de piquetes: o camponês desenhou 28 retângulos representando cada 
um dos piquetes. Vê-se também que ele representou inclusive o corredor de acesso do gado em meio às quatro 
carreiras de piquetes. 
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Jacinto – Você não precisa de renovar ele, assim no caso de tirar aquele e plantar 
outro, é só você ir cuidando dele, não esquecer da matéria orgânica no caso que é o 
esterco... [O de boi?] Pode ser tanto o de boi, pode ser o suíno, é ótimo, no caso do 
suíno eles fazem o churume, lava o chiqueiro... o churume e usa, é ótimo e também o 
esterco de galinha, não é? É ótimo... [pergunto como faz quando elas são criadas 
soltas] nesse caso aqui não se aproveita, aí para aproveitar precisa ser sistema de 
granja mesmo, fechado, no caso aqui tem que ser comprado. [E dos porcos, 
aproveita?] Dos porcos dá, basta lavar o chiqueiro e recolher. 
Jaime - Já está com idéia já de, hoje mesmo eu estava começando a lavar, para 
começar a aproveitar...  
Jacinto – É, o que você ia jogar de adubo químico, você já está usando o esterco, e se 
você não precisar comprar o esterco, melhor ainda, o custo é menor. 
Jaime - É igual a gente falou no começo: são essas técnicas novas que a gente precisa 
mudar, entendeu? Aprende nesses cursos essas coisas. 
D. Jandira - Nós já tivemos mais de cem cabeças de porco, não é Jaime? E jogava 
tudo... 
Jacinto – Às vezes o que que está acontecendo, o que é que acontecia? Aí fazia tudo 
isso aí e não dava lucro, não é? Porque às vezes o lucro estaria no esterco do porco, 
que era uma coisa que você estava jogando fora, então você tem que aproveitar o 
máximo para diminuir o custo e aumentar o lucro. [e quem inventou esse sistema 
desses piquetes?] Isso aí é pesquisa, né, da Embrapa, aí o pessoal vai por si mesmo...  
[...] 
Jaime – É que ela estaria assim, igual você planta um pé de alface, se você deixar 
passar aquele ciclo ali, ele vai endurecer, então o capim é a mesma coisa, você tem 
que por o gado, e se você colocar ele antes também, não vai estar bom. Tem que ser 
mais ou menos na hora que o capim está bom para ser comido, que aí vai ter as 
proteínas, as coisas vão estar tudo certinho. [Por que o capim é mais vantajoso do que 
aquela grama que você falou?]  
Jacinto  – A tifiton, a vantagem dele é que ele brota mais, ele resiste mais ao período 
de seca, ele responde melhor no período de seca...  
Jaime – Dá mais massa também, maior quantidade de matéria. 
Jacinto – A monbassa, tanzânia, eles dão, como ele é descendente do colonhão, eles 
dão em soqueira, já a grama não, ela espalha, ela fecha mais, aproveita melhor o 
espaço. [Pergunto quando começaram com o gado e deixaram a agricultura.] 
Jacinto – Porque nesse meio aí, no caso foi o meu irmão, porque eu tinha saído, que 
eu fui pra São Paulo, eles continuaram mexendo com horta, foi em 88 que eu fui pra 
São Paulo... 
Jaime – Na verdade nós paramos com a horta em 98, aí depois... 
Jacinto – Aí depois desse período foi só pasto. [Por quê?] O pasto no caso é porque só 
ia ficar os meus pais aí... [a mãe diz: ele foi trabalhar na fábrica] a horta, no caso, não 
estava sendo viável, ele teve que sair também, casou, saiu e só estavam meus dois 
pais, aí então, para eles não tinha como eles continuar trabalhando. Pasto só leite é 
mais fácil... [Digo que em muitos sítios têm gado.] 
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Jaime – É a pequena propriedade, hoje a coisa mais viável está sendo o leite. O gado, 
a agricultura, não é assim que não dá, mas é bem mais gasto, né? Tem que ter uma 
boa produção29.30 

Foi possível observar que há um manejo desse pasto formado pelo capim mais 

apropriado, de modo que o melhor valor nutritivo seja consumido pelas vacas que 

estão fornecendo leite. A palavra que o camponês encontra para definir essa 

otimização dos recursos no próprio sítio é “escada”: “O capim melhor é para as vacas 

que estão produzindo... é uma escada, quanto maior a produção...”. A escada dá a 

idéia de hierarquia, e é exatamente esse o procedimento, há uma hierarquização dos 

animais em função do estágio em que se encontram. Assim, a vaca que está 

fornecendo leite deve ser melhor alimentada, de modo que a produção seja maior. 

Pode-se verificar ainda nesse diálogo outra expressão de como o tipo de 

atividade desenvolvida no sítio é reflexo do número de braços disponíveis e vice-

versa. A família empreendeu a cultura de horta enquanto o filho mais novo era solteiro 

e morava e trabalhava com seus pais; na medida em que o rapaz casou e foi trabalhar 

na cidade, o quadro de mão-de-obra disponível foi completamente alterado e o casal 

cessou a atividade, dedicando-se exclusivamente à criação de gado, que demanda 

muitíssimo menos mão-de-obra. 

A incorporação das novas técnicas ao arcabouço de conhecimento do camponês 

tem permitido – tal como no caso de Jaú - que a família camponesa passe a  

reproduzir-se com maior renda e que maior número de membros estejam presentes na 

terra.  

É assim que os filhos camponeses estão construindo o sonho de retorno ao 

trabalho na terra. O filho mais velho, que tem um cargo de gerente na empresa em que 

trabalha, está utilizando diretamente os recursos de seu trabalho/salário na implantação 

do piqueteamento no sítio. Esta realização do sonho acalentado fica explícita quando 

                                                
29 Esta fala, comparando a agricultura à pecuária, reflete a concepção construída pelas gerações anteriores que 
vivenciaram a queda na produção de sua lavoura tradicional, avaliando a impossibilidade da agricultura 
camponesa competir com a capitalista nos cultivos aos quais se dedicaram por décadas. 
30 Entrevista com a Família Pacheco, realizada em julho de 2004. 
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afirma: “... Agora, é claro que se a gente fizer aqui, se for viável eu não pensaria duas 

vezes [em sair do emprego], vich!” A interjeição “vich” expressa de maneira 

inequívoca a vontade do jovem em trabalhar na própria terra que, aliás, foi ampliada, 

posto que comprou a parte da herança de suas tias no sítio vizinho ao de seus pais. 

A trajetória de proletarização – mesmo que em uma condição socialmente 

valorizada e diferenciada, já que ele ocupa um cargo alto na hierarquia do trabalho  – é 

vista com recusa pelo campesinato. 

Neste caso, o que se tem é um processo exatamente contrário daquele que a 

maior parte da literatura tem previsto para o campesinato: o camponês que se 

proletarizou utiliza os recursos de seu trabalho assalariado para se “recampenizar”. 

Evidentemente, esta ação não é isolada; mesmo com trajetória urbana, o 

desenho da vida dos filhos é traçado no âmbito da família. A família pauta o 

direcionamento de cada um de seus membros, decidem em conjunto a maneira como 

devem proceder. 

Fica também explícito que todas as estratégias utilizadas pela família se dão em 

torno da reprodução da unidade camponesa, mesmo quando ficaram apenas os pais na 

terra. As decisões são tomadas em torno da manutenção desse núcleo, que é a unidade 

territorial – sítio. A sua preservação/reprodução está no centro do direcionamento de 

seus membros, seja com a saída de parte deles, seja com os seus retornos. 

De todo modo, assiste-se no caso da Fazenda Jacilândia - apesar de todos os 

conflitos pelos quais as famílias passaram, mesmo entre elas – a constituição da teia de 

relações que está sempre presente nos bairros rurais. As rezas, as novenas e as festas 

de santos, são, nesse sentido, emblemáticas: 

Ah, sou devoto de São João, é Nossa Senhora Aparecida, é esses santos assim... Ali 
tem São João, São Pedro e Santo Antonio, um de cada lado [no mastro]. [Pergunto se 
no dia de São João eles fazem festa.] Dia de São João reza um terço. Esse ano eu não 
rezei, mas nos outros anos todos eu rezava, foi ficando difícil para caramba, vai rezar 
tem que fazer qualquer coisa, e as coisas estão muito difícil. Esse ano eu não rezei e 
essa bandeira aí ainda é do ano passado, num é desse ano, ela já fez um ano que ela 
está aí... eu rezava dia 23 de junho, você pode rezar dia 13 que é dia de Santo 
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Antonio, pode rezar dia 23 que é dia de São João, nós rezamos dia 23 e pode rezar 
dia 29 que é dia de São Pedro. [Pergunto se toda vez ele oferece comida.] Ah, tem que 
dar qualquer coisa, o povo vem rezar, fica aí a noite inteira aí, em riba de uma 
fogueira feita aí, o nego fica aí pisando nela, então tem que ter alguma coisa, 
[Pergunto se outros também trazem alimento.] Só o dono da casa que faz, ele é o dono 
do barulho, não é?! [Pergunto quem vem na reza.] Nossa Senhora! Vem gente de tudo 
que é lugar! Eu sou conhecido velho aqui, vem gente de Votuporanga, vem gente de 
Fernandópolis, vem gente de Santa Isabel do Marinheiro, vem gente de Valentim, vem 
de todo lado [E os vizinhos?] Vem! Os vizinho vem, tudo!... Eles já sabem que todo 
ano eu rezo, então não precisa avisar, porque eu rezei esse ano, o ano que vem não 
precisa avisar, já sabe que o ano que vem eu vou rezar, que nem eu não rezei esse 
ano, então eu tenho que avisar todo mundo que eu não ia rezar porque se eu já estou 
rezando não precisa convidar, já sabe: ‘lá no João Baiano tem um terço, nós vamos 
para lá’.31  

É de se notar que quando perguntado sobre quem vai à reza, o camponês 

prontamente responde que vêm pessoas de diversos lugares, dos bairros rurais, até das 

cidades vizinhas. Seus vizinhos - de seu bairro rural - já estão pressupostos em sua 

resposta, isto significa que esta é a primeira teia de relação sobre a qual estas 

atividades estão atadas. 

Percebe-se que o primeiro santo de sua devoção é São João, em homenagem a 

quem seu nome foi dado, tanto assim que tem por apelido “João Baiano”, mesclando 

sua terra de origem ao seu nome. 

A bandeira com os santos está presente em praticamente todos os sítios  

(observar a Fotografia 103). Esta prática marca a vida social camponesa e é referência 

para os calendários dos acontecimentos. Os camponeses lembram-se, como foi visto, 

de alguns eventos em função da proximidade com as festas juninas. 

Há um elemento muito importante que caracteriza o bairro rural da Fazenda 

Jacilândia, a origem baiana de seus camponeses. Esta origem está territorializada em 

seus sítios naquilo de específico que produzem e, em conseqüência, nas estruturas nele 

presentes. 

                                                
31 Entrevista com o sr. João Baiano, realizada em Julho de 2004. 
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Refiro-me especialmente ao cultivo de mandioca empregado na grande maioria 

dos sítios. Sua farinha é apreciadíssima, assim como todos os seus derivados 

(polvilhos) empregados na elaboração de diferentes biscoitos doces e salgados. 

A prensa de fazer a farinha, assim como o forno para torrá-la, são comuns nos 

sítios. Se um dos parentes não tem a prensa, leva a mandioca no sítio do outro para 

fazer a farinha32. 

O amálgama do bairro rural, expresso nas rezas, festas, troca de informações, 

saberes e dádivas, entre outros elementos, é também revelado de maneira direta na fala 

dos camponeses.  

No depoimento seguinte o camponês fala sobre a missa no Bairro. Como o 

bairro está em dois municípios diferentes (Meridiano e Valentim Gentil), eles 

pertencem a dioceses diferentes, um à de São José do Rio Preto e outro, à de Jales. 

Assim, a parte do bairro que está em Meridiano tem Igreja33, mas a de Valentim Gentil 

não tem. Nesse caso, a missa é rezada cada mês na casa de um camponês, mas como 

ficará claro, tanto os camponeses de Valentim Gentil freqüentam a missa de 

Meridiano, quanto os de Meridiano freqüentam as missas realizadas nos sítios, 

evidenciando que a unidade territorial do Bairro Rural extrapola sua fronteira político-

administrativa, ainda que também secionada pela Igreja: 

É, aqui reza uma missa em cada casa, porque aqui não tem a Igreja, lá como tem a 
Igreja, já não reza nas casas, já reza na Igreja e todo mundo vai na Igreja. [Mesmo 
os de Valentim Gentil?] Vai lá também! O dia da missa vai lá também... o Padre vem 
de Fernandópolis... aqui, por exemplo, tem missa em Valentim... mistura tudo... [todos 
do bairro, embora sejam de municípios diferentes] [Pergunto se nas casas as famílias 
de Meridiano vêm também.] Vêm! Por exemplo, quarta-feira rezou aqui em casa, já 
avisa... reza no terreiro, ou no alpendre, outra hora reza dentro de casa... agora o 
voto é... quem é de Valentim, vota em Valentim... todo mundo é Jacilândia, porque 
aqui é Bairro de Jacilandia, pertence a Valentim, e de lá é Jacilândia, mas pertence a 
Meridiano, o município é Meridiano. 

O camponês deixa explícito que a divisão do bairro é “política” quando explica 

que votam em municípios separados, ou seja, são separados “politicamente” no 

                                                
32 Ver as Fotografias 84, 85,108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, e 115. 
33 Ver Fotografia 79. 
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momento da eleição. Entretanto, ao explicar o Bairro, afirma “todo mundo é 

Jacilândia”, mostrando claramente que embora de municípios diferentes, o bairro é o 

mesmo. 

Tal é a teia de relações formada no bairro rural que a despeito da organização 

da Igreja, tão fundamental na sociabilidade camponesa, dividir, por assim dizer, o 

bairro, os camponeses a freqüentam duplamente. 

Esta unidade territorial - bairro rural – é tão tecida pelo convívio, pelo 

relacionamento e pela sociabilidade camponesa que lhes dá o sentimento de 

pertencimento, criando, portanto, uma identidade territorial, expressa na fala “todo 

mundo é Jacilândia”.  


