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Resumo 

 

O presente trabalho buscou compreender a reprodução dos camponeses que participam 

da feira ―Corujão‖ no município de Rio Claro – SP e os conflitos vividos pelo uso de 

agrotóxicos nos canaviais. Esta pesquisa se desenvolveu através da leitura dos 

principais teóricos que estudam o campesinato enquanto classe social contraditória e 

combinada ao desenvolvimento do modo de produção capitalista (MARTINS, 1979; 

OLIVEIRA 2007; BOMBARDI 2011). Paralelamente, foram realizadas entrevistas, 

visitas e participação em feiras e cursos, que atendiam os camponeses, para entender as 

estratégias do capital para promover a sujeição da renda da terra e a resistência 

camponesa. Acompanhamos a violência sofrida pelo uso de agrotóxicos nos canaviais 

que compromete a reprodução camponesa. De maneira geral, é possível afirmar, a partir 

desta pesquisa, que o campesinato exerce um importante papel na soberania alimentar 

do município e o impacto dos agrotóxicos é parte da luta de classes no campo. 

Palavras chave: reprodução camponesa, renda da terra, agrotóxicos, luta de classes. 

 

ABSTRACT 

This research analyzes the reproduction of peasants participating in the "Corujão" open 

market within the municipality of Rio Claro - SP and the conflicts resulted from the use 

of pesticides in the sugarcane plantations. This study was organized through the reading 

of the main scholars who investigate the peasantry as a contradictory social class 

combined with the development of the capitalist mode of production (MARTINS, 1979; 

OLIVEIRA 2007; BOMBARDI 2011). Concurrently, we carried out interviews, visits 

and participated in open markets and courses that were available to peasants to 

understand the strategies aimed to the subjection of income from land to capital and the 

resistance of the peasants that followed. We have monitored the violence derived from 

the use of pesticides in sugarcane plantations that also compromise peasant 

reproduction. In general, it is possible to affirm, from this research, that peasantry plays 

an important role in the food sovereignty of the municipality and the impact of 

pesticides is part of the ongoing class struggle in the countryside.    

Keywords: peasant reproduction, land income, pesticides, class struggle. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação é o produto de um trabalho que se iniciou ainda no período de 

graduação, com a disciplina geografia agrária ministrada pela professora Larissa. 

Identifiquei-me com a questão agrária, ao ouvir de uma camponesa que decidira entrar  

para o movimento de luta pela terra, depois que seu filho lhe pediu que comprasse um 

vaga-lume, e ela então percebeu que deveria ensiná-lo que nem tudo se pode comprar. 

Porém, apenas após alguns anos graduada, de lecionar e me tornar mãe, iniciei uma 

trajetória para entender e conviver com o campesinato e lutar, por uma sociedade mais 

solidária. 

Nesta pesquisa procuro analisar a reprodução de famílias camponesas que 

comercializam na feira Corujão no município de Rio Claro-SP, as estratégias de 

domínio do processo de produção e circulação dos produtos, os conflitos vividos com o 

uso de agrotóxicos e a estratégia das empresas no atual estágio de desenvolvimento do 

capitalismo no campo, para promover a sujeição da renda da terra camponesa. 

 Para entender a reprodução camponesa e os conflitos com o capital, as bases 

teóricas e metodológicas que serão aplicadas neste trabalho vão expor a visão de mundo 

da autora, fruto do período histórico em que vive, trazendo uma contribuição ao debate 

e um ―olhar‖ da geografia para os estudos na agricultura.  

Portanto, partimos da análise do território como proposta por Raffestin, que 

entende o espaço como ―matéria-prima‖, ―preexistente a qualquer ação‖ e o território  

um ―espaço onde se projetou um trabalho‖, portanto revela ―relações marcadas pelo 

poder‖(RAFFESTIN, 1993, p.143 e 144). 

Raffestin coloca o território como o objeto a ser estudado pela geografia, 

enfatizando o papel do ―poder‖ presente nas relações sociais sobre o espaço e tempo. 

Nesta mesma linha, Karl Marx, afirma que ―o trabalho é o pai da riqueza material, como 

diz William Petty, e a terra é a mãe‖(MARX, 2013 p.121), ou seja, toda produção da 

riqueza depende de uma relação humana com o espaço, e dentro do capitalismo, é fruto 

da desigualdade no acesso, que garante uma relação de poder e exploração do trabalho 

de uma classe social sobre outra.  Para Bombardi, ―ao trabalharmos com a concepção de 

que o território é forjado a partir das relações sociais estabelecidas em um dado espaço 

ao longo do tempo significa que na atualidade ele é a materialização do modo capitalista 

de produção‖(BOMBARDI, 2000 p.24). 
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Portanto, o território não é estático, e seu movimento vem da ―concepção 

materialista dialética de espaço e tempo‖ que entende que ―a matéria em movimento é a 

base de tudo o que existe (...) em suas diversas manifestações‖ (OLIVEIRA, 1996, 

p.90). Para Konder, na acepção moderna, dialética significa ―o modo de pensarmos as 

contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente 

contraditória e em permanente transformação‖ (KONDER, 2008 p.7 e 8)‖. 

Desta maneira, uma análise do território busca entender a materialização, no 

espaço, das relações de poder que ocorrem no tempo. A dialética,  concebe nas 

contradições o movimento da sociedade; neste aspecto, então o território é a 

materialização destas contradições, em constante transformação. Na atualidade, o modo 

de produção capitalista e as contradições e desigualdades inerentes ao seu 

desenvolvimento, constroem a realidade estudada. 

Portanto, o presente trabalho faz uma análise do território fruto do 

desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo que promove a ―Criação e 

Recriação do Campesinato‖ no campo brasileiro (OLIVEIRA, 2007 p.11).  

Entendemos que o campesinato, de forma contraditória e combinada,  constrói 

seu território a partir do trabalho familiar e das relações que estabelece com o espaço no 

tempo, ou seja, produz riqueza sem a necessidade da exploração da mais-valia, vive da 

renda da terra e não do lucro. Neste aspecto, por ter a possibilidade de produção 

primitiva de capital (LUXEMBURGO, 1970 p.15), é uma classe social de dentro do 

capitalismo, mas que não depende das relações capitalistas (OLIVEIRA 2007). 

A partir desta reflexão, pretendemos apresentar, no primeiro capítulo, a 

reprodução do campesinato em Rio Claro refletindo sobre uma classe social não 

especificamente capitalista (TAVARES DOS SANTOS, 1978), a partir das relações de 

trabalho que estabelece com a família e seus pares e da relação com a terra. 

No segundo capítulo apresentamos o processo de sujeição da renda da terra, 

vivido pelo grupo entrevistado, a partir da substituição de matérias primas produtos de 

objetos de trabalho por mercadorias industriais (MARX, 2013). Pretendemos mostrar 

como esta substituição está engendrada no desenvolvimento do capitalismo monopolista 

que desqualifica o saber local e introduz um modelo de produção que limita a soberania 

alimentar e promove a sujeição da renda da terra ao capital.  

No terceiro capítulo, apresentamos a resistência camponesa que mantém a 

possibilidade de criação e recriação a partir do domínio sobre as matérias primas, à 

circulação da sua produção e do conhecimento. Entender esta especificidade é 
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fundamental para entender seu poder diante do capital e na relação com o espaço e 

tempo.  

No quarto capítulo, mostramos os conflitos vividos com o uso de agrotóxicos 

pela agroindústria canavieira,  o silêncio dos camponeses diante da violência sofrida e 

as estratégias das empresas de veneno no atual estágio de desenvolvimento do 

capitalismo no campo.  

 Nas considerações finais fazemos um esforço de síntese para indicar caminhos e 

possibilidades do campesinato permanecer com a terra de trabalho e lutar para seu 

desenvolvimento como possibilidade de uma sociedade mais solidária. 

 

METODOLOGIA 

 

 Partindo da premissa de que nenhum conhecimento é neutro, e que a ciência não 

deve se estruturar  ―para reproduzir as idéias necessárias à reprodução da desigualdade 

social‖ (BOMBARDI, 2007, p.317), neste trabalho  encontramos na ―Pesquisa 

Participante‖ a metodologia para ―colocar o conhecimento social, obtido através de 

procedimentos científicos, a serviço de alguma forma de ação social transformadora‖ 

(BRANDÃO e STRECK 2006, p.10). Portanto, as entrevistas e as visitas, durante a 

pesquisa e seu resultado buscaram compreender os conflitos e soluções que o 

campesinato pode trazer para uma sociedade mais solidária. 

Num primeiro momento, buscamos uma bibliografia sobre a reprodução  

camponesa, o uso dos agrotóxicos e suas implicações nas questões de saúde humana e 

socioambiental. Nas disciplinas de pós-graduação, buscamos um aprofundamento do 

método geográfico para uma análise do território, do campesinato e do modo de 

produção capitalista na agricultura. Além disso, foi necessário acompanhar as leis, 

decretos e medidas provisórias que o Estado brasileiro adota e que alteram as relações 

de poder sobre o trabalho e a natureza e dados do IBGE, INPE, INCRA, ANVISA, 

IBAMA. 

Paralelamente, para a realização deste estudo, durante os anos de 2015 e 2016 

realizamos entrevistas com camponeses, que comercializam o mel e produtos de 

hortifrutigranjeiro, na ―Feira do Produtor Rural‖, denominada ―Corujão‖, em Rio Claro 

SP. Estas entrevistas, no trabalho de campo, trouxeram dados quantitativos e 

qualitativos para entendermos o campesinato, a formação da renda da terra e os 

conflitos vividos.  
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A partir de uma ―pesquisa participante‖ (BRANDÃO 2006, p.26) a relação 

desenvolvida permite ―dar a voz‖ ás famílias camponesas compartilhando a historia de 

suas vidas, as práticas agrícolas adotadas e de comercialização, trocas e consumo dos 

produtos produzidos. Adotamos uma opção teórico-metodologica indicada por Oliveira, 

de que ―a realidade é a única referência para submetermos à discussão nossas 

concepções teóricas‖ (OLIVEIRA, 1999, p.65), pois a teoria e a prática são 

indissociáveis.   

A feira, onde uma parte da pesquisa foi realizada,  é o resultado de um trabalho 

de organização dos camponeses que, perceberam a necessidade de controlar a circulação 

da produção excedente do que produziam para entregar ao PAA (Programa de aquisição 

de alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Nas reuniões 

mensais da Associação dos Agricultores Familiares de Rio Claro e Região, um pequeno 

grupo se organizou, e com o apoio dos gestores públicos,  iniciou a feira em 2013 no 

espaço da Secretaria de Agricultura. Após um ano, a feira foi transferida para o espaço 

livre da vila Martins, local em que hoje ocorre ás terças e sextas feiras. 

Foi durante estas reuniões, no ano de 2014, que ocorreu a minha aproximação 

com o grupo que seria entrevistado. Porém, como nem todos os Associados 

participavam das reuniões, dei inicio ás entrevistas com os camponeses que 

comercializavam na feira e delimitei este grupo.  Entre os anos de 2015 e 2016 além das 

entrevistas na feira, realizei as visitas nas unidades produtoras em Rio Claro. 

Ao limitar as entrevistas aos camponeses que comercializavam na feira, ocorreu 

uma proximidade e contato maior com o grupo. Porém, de acordo com o estatuto da 

feira,  os camponeses podem comercializar apenas aquilo que cada unidade produz, e 

como a oferta de hortaliças era grande, observei que ocorreram algumas desistências de 

produtores. Desta maneira, as entrevistas foram realizadas com o grupo de 17 famílias 

no qual mantive o contato durante esses três anos. 

O questionário utilizado (ANEXO 1) serviu como roteiro para as conversas e 

para conhecer sua realidade, pois o diálogo semanal e nas propriedades foi o que definiu 

o que seria trabalhado na dissertação.  As visitas eram agendadas com as famílias após o 

contato inicial na feira e ocorriam de acordo com a disponibilidade em me receber. 

Durante os dias de feira, as famílias camponesas não gostavam de receber a visita, pois 

eram dias de trabalho intenso e com o tempo programado. Por isso, como as visitas 

ocorriam em dias alternados ao da feira e de outras entregas, não consegui realizar as 
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visitas em quatro propriedades que ficavam fora do município de Rio Claro 

(Corumbataí, Ipeúna e Limeira).  

Nas visitas ás unidades produtoras, a entrevista ocorria, principalmente, na horta, 

onde as famílias camponesas mostravam o fruto do trabalho e o manejo. Parte das 

entrevistas foi gravada e outras não, pois semanalmente a pesquisadora freqüentava a 

feira e conversava com os camponeses. Neste  trabalho, cada família é indicada com as 

iniciais dos nomes das pessoas que foram entrevistadas, para garantir o anonimato das 

histórias e não sofrerem qualquer tipo de perseguição, visto que os conflitos de classes 

seriam expostos. 

Algumas entrevistas ocorreram no Centro Comunitário da Associação Terra 

Boa, no Assentamento Araras III onde foi realizada a oficina de ―compostagem‖ 

promovida pelo ITESP e realizado pelo Coletivo Pés Vermelhos de Agroecologia da 

UFSCAR de Araras.  

Outras entrevistas ocorreram no sítio onde moramos e foram realizados os 

cursos do SENAR de ―Olericultura Orgânica‖ de Março a Novembro de 2016, de 

―Meliponicultura‖ em Setembro de 2016, ―Minhocultura e produção de Humus‖ em 

Agosto de 2016. Também acompanhamos os cursos de ―Controle de Formigas‖ e de 

―Aplicação de Agrotóxicos com Pulverizador Costal Manual‖, oferecido pelo SENAR, 

no Centro Comunitário do Assentamento do Horto de Camacuã, em Novembro de 2016.  

A rotina na área rural contribuiu com as leituras de teóricos voltados para a 

questão agrária, para entender os assuntos tratados com os camponeses e a relação com 

quem oferece a assistência técnica. A materialidade da vida no campo nos ajudou a 

enxergar a maneira como o capital tem monopolizado o processo de produção, de 

circulação, do consumo que nos aliena da produção de alimentos e da reprodução da 

vida. Foi no primeiro mês, capinando e aprendendo a trabalhar com a enxada, que 

entendemos o ―mata-mato‖.  
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CAPITULO 1 :  A REPRODUÇÂO CAMPONESA  

  

O Campesinato 

  

A importância de se estudar o campesinato se dá pelo seu papel na soberania 

alimentar do país e do município, visto que, segundo o Censo Agropecuário de 2006 do 

IBGE, produz 70% dos alimentos no Brasil e em Rio Claro abastece os Programas  

PAA (Programa de aquisição de alimentos), PNAE (Programa Nacional de alimentação 

escolar) e diretamente aos cidadãos nas feiras e mercados .  

Segundo a Via Campesina, a soberania alimentar é ―o direito dos povos a alimentos 

nutritivos e culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável e 

ecológica, e o direito de decidir seu próprio sistema alimentar e produtivo‖ (Via 

Campesina Internacional, 2007). Este conceito, que se contrapõe ao de ―segurança 

alimentar‖, apresenta o papel político da alimentação nas questões sócio-ambientais, e o 

papel do campesinato neste processo. 

Na atualidade, segundo Oliveira (2007), existem três principais correntes teóricas 

marxistas que buscaram entender o desenvolvimento do capitalismo no campo e o papel 

do campesinato. A primeira corrente de pensamento acredita que ocorreria uma 

―diferenciação interna” no campo, e que ou o camponês acumula capital e torna-se um 

capitalista da terra, ou empobrece e torna-se um proletário. Uma segunda corrente 

apóia-se na idéia de que haveria uma ―modernização‖ no campo,  e que a penetração de 

relações capitalistas geraria uma ―sujeição formal do trabalho‖ do camponês ao capital. 

Estas duas correntes teóricas indicam o fim do campesinato na sociedade a partir do 

avanço do capitalismo no campo. 

 Uma terceira corrente defende que o capitalismo se desenvolve de forma 

contraditória, portanto ―cria e recria relações não capitalistas de produção‖, pois o 

capital, em sua forma primitiva, é produzido a partir de relações não capitalistas, e o 

campesinato é visto como uma classe de dentro do capitalismo, (OLIVEIRA, 2007, p.10 

e 11), por isso é uma classe que não desaparecerá. 

Esta terceira corrente, na qual se baseia esta pesquisa, parte da teoria defendida 

por Rosa Luxemburgo que, ao analisar a produção e reprodução do capital, pontua que 

―somente o cultivo da terra, a utilização dos animais domésticos e o rebanho para fins 
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de alimentação tornam, porém, possível a alternativa regular de produção e consumo, 

que constituem a nota característica da reprodução‖(LUXEMBURGO 1970 p.12). Jose 

de Sousa Martins também diferencia a produção e a reprodução do capital, indicando 

que só a ―reprodução é capitalista‖, ou seja, a produção nunca é produto de relações 

capitalistas de produção (MARTINS 1981, p.170). Daí a importância do campesinato 

dentro do capitalismo e sua permanência na atualidade. 

Para José Vicente Tavares dos Santos, no processo de trabalho camponês ―não 

se realizam todas as condições fundamentais da relação social de produção capitalista‖, 

pois embora sejam produtores de mercadorias e criador de trabalho excedente a partir da 

propriedade da terra e dos meios de produção, o processo de trabalho do camponês não 

é especificamente capitalista (TAVARES DOS SANTOS, 1978, p.23).   

A partir deste embasamento teórico, na realidade camponesa que foi 

acompanhada, encontramos uma classe social que detém a possibilidade de produzir 

riqueza e reproduzir a vida sem estabelecer relações pautadas na produção de mais-

valia. Porém, em determinadas situações, esta classe subordina a renda da terra ao 

capital industrial, financeiro e comercial mantendo-se na terra em áreas de minifúndio e 

pequenas propriedades.  

Esta reflexão inicial traz o embasamento para discutirmos o conceito de 

camponês. Para Bombardi, a partir dos estudos em teóricos como Shanin e Woortmann, 

é preciso  incorporar um debate sobre a ―ordem moral camponesa‖ que está indissociada 

dos aspectos econômicos e políticos de classe, mas se distingue da ―ordem econômica‖ 

capitalista, pois: 

Embora os camponeses estejam totalmente inseridos no mercado - sabemos que o mercado 

sempre fez parte da vida camponesa - esta relação é o meio para manter e ampliar a 

sobrevivência e não o fim e objetivo da vida. Se assim não fosse, após diversos anos de 

sucessivos "prejuízos" os camponeses venderiam a terra e deixariam de ser camponeses, como o 

caminho apontado por Lamarche (1993). Entretanto, não é isto o que observamos acontecer, é 

recorrente ouvir o seguinte comentário a respeito dos "prejuízos": "Fazer o que? Nós só tá 

trocando chumbo. O trabalho nosso é esse mesmo ". Esta fala é reveladora de uma questão que é 

fundamental: o camponês não computa seu trabalho quando fala do preço de seu produto.(...) 

esta ordem moral só existe pois é indissociada da condição camponesa (BOMBARDI, 2003) 

 A autora mostra a capacidade de resistência do campesinato ao capital e outra 

racionalidade diante da vida e do trabalho. Isto implica em reconhecer o poder desta 

classe diante dos caminhos propostos pela sociedade capitalista. 
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 Estas questões puderam ser identificadas em  visita a uma família camponesa 

que herdou a terra da família e produziu ―algodão até o bicudo não deixar mais‖, 

depois passou a produzir o milho para as empresas Granja Ipê e Korin e mandioca ―até 

o javaporco acabar com tudo”. Quando o Banco do Brasil negou-se a renovar o Pronaf 

exigindo o título de propriedade separada dos irmãos, passaram a ser ―fornecedores‖ de 

cana para a usina e agora arrendam. Na atualidade, além da cultura de cana, produzem 

frutas, verduras e legumes, que abastecem a família, e o excedente é comercializado nos 

programas governamentais (PAA e PNAE), e na feira.  

A realidade vivida por esta família camponesa mostra uma classe que estabelece 

uma relação com o mercado e com a natureza para produzir riqueza e reproduzir sua 

vida. Na produção do algodão e do milho, identificam a natureza limitando a produção 

como o bicudo e o javaporco. Porém, a negação do banco estatal ao financiamento 

direto ao produtor, os levou a um financiamento para a produção de cana junto à usina 

que acaba monopolizando a produção e a circulação da mercadoria (OLIVEIRA, 2007).  

O que esta família nos mostra é que a relação com a usina, embora estabeleça uma 

subordinação da renda da terra ao capital industrial, financeiro e comercial privado, foi 

um mecanismo de resistência para permanecer na terra, como mostra o dialogo a seguir 

Cecília: Mas, e se não fosse a usina entrar nesse processo, vocês iriam fazer o que? 

Camponês: ah!! E agora?! Fazê o quê?! Ia ter que cercá de arame a terra pra cê plantá. Por 

que a cana (o javaporco), estraga, mas não estraga muito. Ele não tem paciência de chupá 

cana. Hahaha. É mais difícil... mas milho e mandioca! 

Cecília: Mas o senhor pensava em vender a terra ou coisa assim? 

Camponês: Não! Nunca pensei em vender a terra. Nunca pensei! 

Cecília: Por quê? 

Camponês: Ah! Acho que as coisas que o pai deixou, cê tem que mantê! 

Neste diálogo o camponês mostra o esforço para manter a terra produzindo e não 

abrir mão dela, pois representa uma herança da família, ―que o pai deixou‖. 

Por outro lado, com os outros produtos obtidos na unidade familiar mantêm a 

comercialização na feira e nos programas governamentais, e criaram estratégias para 

que a família ainda mantenha o controle sobre a produção e a circulação das frutas, 

verduras e legumes ali produzidos. 

 Entretanto, quando questionados sobre o preço do milho e a criação de galinhas 

no quintal, indicando um prejuízo monetário pelo preço do insumo, do frango e de ovos 

se comparado ao mercado local, a camponesa responde: ― eu saio no quintal e tem um 

franguinho, um ovinho, vou na horta e faço um abafadinho e tá bom!‖(entrevista 
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realisada com Dona M. em janeiro de 2016). Nesta entrevista, a família mostra que a 

―produção não visa o lucro‖, mas o abastecimento imediato presente no ―quintal‖. 

Desta maneira, o campesinato enquanto classe social, contraditória ao modo de 

produção capitalista, se reproduz produzindo, consumindo e comercializando a partir do 

seu trabalho com a terra e permanece no município de Rio Claro. Este foi um exemplo, 

mas que se repetiu entre as outras famílias camponesas entrevistadas e será exposto 

neste trabalho. 

 

 As relações de trabalho  

 

Na unidade camponesa, a produção é resultado de relações de trabalho não 

especificamente capitalista e o excedente entra no processo de circulação na forma de 

mercadoria para ser trocada por dinheiro, ou por outra mercadoria ou até por trabalho. 

(OLIVEIRA, 2007, p.42) .  

A produção camponesa, segundo Tavares dos Santos (1978), possui como 

elementos estruturais a mão de obra a familiar, a parceria, a ajuda mútua e o 

assalariamento, que se diferenciam da produção capitalista. Nas entrevistas, como 

apontado na tabela a seguir, essa diversidade de relações foi constatada. 

Tabela 1 : força de trabalho presente nas unidades camponesas entrevistadas:  

Entrevistados Força de trabalho 

Sr A. e Dona S. familiar e diarista 

Sr.A. e Sra.A. familiar e parceria e ajuda mútua 

Sra.R. familiar e ajuda mutua 

Sr.C. familiar e parceria e diarista 

Sr.J. B. familiar e diarista  

Sra.A. e Sr. A. M. familiar e parceria 

Dona H.  e filho L. familiar 

Dona M. e Sr. L. familiar e diarista 

Sr.F, Sra.S e filha C. familiar 

Sr. I. familiar e parceria 

 Sr. A. (T) familiar  

Sr.  G e S. familiar 

Sr.M. B. familiar ,  parceria e assalariamento 

Sr. J. O. e Dona A. familiar, parceria, diarista 
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Sra.L e Sr.S. familiar e assalariamento 

Sr. O. e dona S. familiar e diarista 

G. e M.e filhas C.e A. familiar 

 

A participação da família na produção camponesa estava presente em todas as 

entrevistas, pois ―cada pessoa da família camponesa desempenha um trabalho útil e 

concreto, segundo o momento e a necessidade‖ (TAVARES DOS SANTOS, 1978, 

p.34). 

Na feira a presença da família na barraca de comercialização ocorreu inclusive 

com a participação das crianças, que ajudavam a embalar o produto, informar aos 

consumidores sobre os preços e até elaborar o troco quando a criança já está 

familiarizada com os números e as operações matemáticas. Este processo de 

―socialização do camponês‖ (TAVARES DOS SANTOS 1978, p.44) que incorpora a 

criança ao trabalho familiar, respeitando suas habilidades, apresenta o conhecimento 

intelectual indissociado da reprodução da vida. Enquanto o ―trabalho infantil‖ na 

sociedade capitalista representa a exploração do trabalho da criança como forma de 

obter mais-valia, ou seja, uma relação tipicamente capitalista, na socialização 

camponesa o trabalho da criança não está separado do trabalhador familiar, pois 

representa uma unidade.   

Estas relações de trabalho, não especificamente capitalistas, também ocorrem 

fora da família, e foi relatada quando um camponês precisou sair de uma área arrendada 

onde fazia sua horta e uniu-se a outros dois camponeses que abandonavam a produção 

de tijolos de sua olaria:  

CAMPONES RENDEIRO: Ele é o meu parceiro de serviço. E ele também é proprietário daqui 

da terra também. 

CECILIA: e vocês já trabalhavam com horta?  

CAMPONÊS PROPRIETÁRIO: não, fazia tijolinho, mas não tem venda, teve que parar. 

CAMPONÊS RENDEIRO: Eles tinham uma olaria aqui. Pra mim foi bão, né! 

CAMPONÊS PROPRIETÁRIO pra nóis também!  

CAMPONÊS RENDEIRO e eles gostam de vir aqui, e eu precisando de serviço e eles faltando 

serviço... então vamos juntar as duas partes, então,né. 

CAMPONÊS PROPRIETÁRIO: e quase não deu certo, a gente tava vendo de arrenda para a 

cana, né, Amadeu. Mas é melhor pra horta. (entrevista realizada com Sr. A .em Maio 

de 2016) 

A relação do camponês proprietário com o camponês rendeiro, que trabalham 

em parceria com a terra de trabalho, fica evidente na fala: ―eu precisando de serviço e 
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eles faltando serviço (...) então vamos juntar as duas parte‖. Como a olaria não estava 

mais garantindo a reprodução da vida das famílias proprietárias, a parceria para a 

formação da horta garantiu o ―serviço‖ para outra família, e a partir desta relação 

conseguem viver da renda da terra camponesa, sem estabelecer relações de trabalho 

capitalistas. 

Entre os apicultores entrevistados, observamos que a ajuda mútua ocorre de 

forma constante. A produção de mel inicia-se com o trabalho de capturar os enxames 

em áreas onde as abelhas estão ―enxamenando‖. Depois, é preciso esperar 

aproximadamente um mês, para o enxame se fixar e seja transferido para o apiário 

definitivo.  Após esse processo, precisam ―dar o trato‖(alimentação) nas abelhas, para 

garantir sua reprodução até que o enxame reconheça o novo local. Os camponeses 

produtores de mel possuem apiários no Horto e em propriedades arrendadas com áreas 

de mata.   

Deste período inicial até a coleta do mel e dos outros produtos, os apicultores 

visitam seus apiários de acordo com a estação do ano, do local onde foi colocado e das 

condições ambientais da região. A retirada do mel vai começar após 4 a 6 meses,  e 

neste período, além das visitas e inspeções que fazem de caixa em caixa,  eles aprendem 

a conhecer suas abelhas, identificando quais produzem enxames mais fortes, ―como uma 

criação”. Os apiários precisam ficar em locais de difícil acesso, para que não ocorram 

acidentes nas proximidades, por isso, os apicultores trabalham em dupla fazendo 

revezamento nas visitas e a coleta em conjunto.  

Desta maneira, os apicultores unem-se para conseguir áreas com vegetação para 

a produção do mel e  dividir o trabalho de deslocamento para o manejo dos apiários.  

Acompanhamos que os apiários são colocados próximos pois durante a fase de coleta de 

mel e reposição das placas de cera, quando o trabalho é intenso e a roupa de proteção 

gera desconforto térmico, a ajuda mútua garante uma renda maior para o dono da 

abelha.  

Entretanto, o campesinato ainda busca outras relações de trabalho para obter a 

renda e permanecer na terra, como a ―jornada de trabalho assalariada‖. Este trabalhador 

assalariado, presente nas unidades camponesas, ocorre de forma periódica ou 

permanente, quando a força de trabalho familiar é insuficiente ou em momentos críticos 

do ciclo agrícola (TAVARES DOS SANTOS, 1978, p.40 e 41) . Nas entrevistas o 

―assalariado‖ foi apresentado como ―funcionário‖ e esta relação pode ser acompanhada  

pelo relato a seguir: 
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Na hortaliça eu fiz parceria com meu cunhado, tocando junto. É, a propriedade é minha, só que 

eu fiz uma parceria na produção da hortaliça. Entendeu. Porque hoje a dificuldade nossa é a 

mão de obra, não sei se o pessoal diz o contrário, mas o problema é a mão de obra. E a roça de 

horta é muito artesanal, não é uma coisa que você faz com muita máquina. É manual a coisa. 

(...) Na granja, eu trabalho pra Korin, frango orgânico. Eu faço uma integração. Integração é o 

seguinte, eles fornecem os pinto de 1 dia, leva o alimento e tira em 43 dias. Hoje eu to com 20 

mil, lá. Mas daí eu tenho um funcionário(...). Tem meu filho também, que acabou pegando gosto 

na coisa, e não saiu de lá. Aquele é da terra, mesmo. Os outros dois estão fora. (entrevista 

realisada em outubro de 2016) 

 O camponês retornou para o sítio quando estava próximo de se aposentar e fez 

parceria para a produção de hortaliças com o cunhado, por ser ―artesanal‖, demandar 

muito trabalho, e não ter como ―usar máquina‖. O que o camponês evidencia é que na 

horticultura o capital industrial possui limitações para se inserir, visto que são poucas 

máquinas que entram no processo produtivo quando ocorrem no solo. Por isso o 

interesse atual dos monopólios industriais dominarem os mercados de adubos, sementes 

e agrotóxicos.  

Porém, na produção de frango precisa de um funcionário assalariado, visto que a 

maneira como as empresas estabelecem a ―integração‖(que será aprofundada no 

capítulo 3) exige um trabalho acelerado em função do volume do frango, que deve ser 

produzido em um curto período de tempo. O assalariamento está diretamente vinculado 

ao processo produtivo, à diminuição de outros membros da família e sua capacidade de 

pagar, que não se limita à integração, visto que este camponês recebe aposentadoria e 

ainda comercializa outros produtos na feira. Este camponês reconhece que hoje seu 

principal problema seja a falta de mão de obra, pois para o trabalho no o sítio apenas um 

dos filhos ―pegou o gosto‖, saiu da cidade e retornou para o campo. 

Esta diminuição dos membros da família no trabalho direto na unidade 

camponesa, para Oliveira expõe a forma como o capitalismo expropria o campesinato 

da terra, pois: 

(...)‖ o capital, que talvez mais sabiamente expropria as possibilidades de os filhos dos 

camponeses poder também ter terra para continuar camponeses. É por isso que, na maioria dos 

casos, são os filhos dos camponeses que se proletarizam.(OLIVEIRA, 1999, p.83) 

 

Para Tavares dos Santos, esse assalariamento presente nas unidades camponesas 

não se caracteriza como uma reprodução de capital, uma mais valia gerada pela força de 

trabalho, pois ―a forma salário ocorre no interior da produção camponesa em função do 

ciclo  de existência da família‖, pois a diminuição dos membros da família gera uma 
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―redução do rendimento familiar‖(TAVARES DOS SANTOS,1978 p.43). Esta 

diminuição na renda camponesa, decorrente do assalariamento permite que o capital 

industrial que promove a integração, não se comprometa com os encargos sociais e 

trabalhistas diante de uma variação do comercio da carne. 

 Outra forma de manter-se na terra e produzindo, ocorre quando o próprio 

camponês trabalha como assalariado de forma periódica para obter uma renda monetária 

e suplementar ao rendimento agrícola. Para Tavares dos Santos a ―atividade acessória‖ 

ocorria de forma constante entre os camponeses por ele estudados, uma combinação 

técnica e econômica de otimização da força de trabalho familiar durante os ciclos 

agrícolas. (TAVARES DOS SANTOS, 1978, p.39) 

Neste aspecto alguns camponeses relataram durante as entrevistas a necessidade 

de trabalharem, não apenas de forma periódica, mas parcial como operários da 

mineração, fábrica de balas, na educação e no comércio local, até que o trabalho com a 

terra pudesse suprir toda a necessidade da família.  

Uma família camponesa relatou-me que, durante anos, o pai e a mãe trabalharam 

com uma granja para a produção de ovos com o irmão na terra obtida por herança, 

enquanto ela e seu esposo trabalhavam na educação e na mineração de areia. Com a 

chegada do Programa PAA e PNAE, os dois começaram uma horta e uma granja numa 

parte do sitio ―do pai‖ e trabalharam por 2 anos, na terra e na cidade. Após este período, 

quando os instrumentos de trabalho, como equipamentos de irrigação, estavam pagos, o 

esposo deixou o trabalho na mineração para dedicar-se apenas ao trabalho no campo, 

enquanto ela ainda mantém seu trabalho na educação, em períodos parciais. 

O trabalho acessório de um dos membros da família foi fundamental até que 

ocorresse o pagamento dos instrumentos necessários para a produção. 

O relato a seguir mostra este aspecto do trabalho do camponês com a terra e 

como operário em tempos parciais. 

Eu nasci na terra, só que eu fiquei 15 anos fora. Eu era de Pacaembu, a terra era nossa, a terra 

é da família. Aí eu vim pra Rio Claro, trabaiá numa firma. Agora faz 3 anos que eu saí da firma 

e voltei pra roça. Mas memo assim, eu trabaiava na firma e arrendava um sitio, também. De 

2000 a 2005 eu arrendei aqui no bairro dos Lopes, do Pedro Gabriel, e pagava por mês. Eu 

comecei pagando 250 por mês e terminei em 2005 pagando 350. Mas tinha que da uns pulo pra 

paga isso aí. (...) ai não deu mais pra pagá. Tava muito caro. Eu trabaiava meio período na 

firma, e o outro meio período eu ia no sítio. Tinha veis deu levanta 4 horas da manhã pra 

arrancá mandioca, pra entregar.(...) era sofrido. Aí eu fiz cirurgia no coração, voltei pra firma, 

fiquei mais 4 anos, aí dispensou eu.. 58 anos não volta mais pra firma. Aí eu fui pra roça, eu sei 
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que é sofrido, mas eu gosto. Agora eu to arrendando em Ipeúna, tem meu irmão que mora lá e 

eu fico mais na parte de venda.(entrevista realizada em outubro de 2016) 

Nesta entrevista, a relação com a terra está presente na vida do camponês desde 

a infância, porém, após alguns anos morando na cidade, voltou a arrendar um sitio, 

mesmo trabalhando na ―firma‖ como operário. Nesta situação é importante perceber 

como o valor do arrendamento interfere na situação de trabalho acessório e o 

assalariamento garante uma renda monetária para garantir o pagamento mensal da terra. 

Segundo Marta Inêz Marques, ao analisar o processo de descampenisação e 

recampenisação na recriação do campesinato dentro do desenvolvimento do capitalismo 

no campo estas questões da proletarização são identificadas:  

O camponês brasileiro é um migrante e sua expropriação não tem representado uma ruptura total 

de seus vínculos com a terra. A maioria deles mantém alguma relação com o campo, seja ela 

mais próxima ou mais distante – relação direta de trabalho, vínculos familiares, relação de 

origem etc. O que explica, em parte, a permanência entre eles de um conjunto de símbolos e 

valores que remetem a uma ordem moral ou lógica tradicional e a possibilidade de o acesso à 

terra se apresentar como uma alternativa para pobres do campo e da cidade que buscam 

assegurar a sua sobrevivência mantendo a dignidade de trabalhador.(MARQUES, 2008, p.65) 

O que a autora nos aponta é que a renda no trabalho proporcionado pela terra, e 

o rendimento monetário obtido na cidade permite que o campesinato permaneça como 

migrante e trabalhando.  

Os relatos das famílias camponesas vão expondo uma variedade de relações de 

trabalho que possibilitam a renda na terra de trabalho. A relação direta entre o 

proprietário da terra, os parceiros, diaristas e funcionários mostram a importância em 

documentar a diversidade de relações concretas para se produzir, contrapondo-se ao 

modelo capital-trabalho, lucro-salário, explorador-explorado também presente no 

campo.   

Chayanov, funcionário do governo socialista da Russia, percebeu a dificuldade 

de aplicar a teoria marxista sobre o capitalismo nas terras camponesas, pois ―todos os 

princípios da nossa teoria – renda, capital, preço e outras categorias – foram elaboradas 

no âmbito de uma economia baseada no trabalho assalariado e visando a maximização 

dos lucros‖ (CHAYANOV, 2014 p.99). Desta maneira, para este autor, era necessárias 

teorias de sistemas não capitalistas para entender o camponês russo durante a revolução.  

Esta diversidade nas relações de trabalho foi acompanhada com outra família 

camponesa, proprietária de 15ha obtidos por herança. O filho mais velho produz apenas 

berinjela o ano todo e comercializa na feira da ―água Branca‖ em São Paulo. A filha 
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trabalha como professora de geografia em tempo parcial e cuida da comercialização 

direta com o grupo CSA Rio Claro. O pai, trabalha numa roça diversificada com a 

esposa e outros diaristas, porém, para a produção do tomate, faz parceria com uma única 

família no ―terço‖, que mora em uma casa dentro da sua unidade. 

Outra família camponesa rendeira optou por produzir tomate orgânico, sem 

certificação. A relação de trabalho entre cunhados é de assalariamento, porém o 

―funcionário‖ pode colher o tomate para vender na feira sem pagar pelo produto retirado 

da roça, e na feira cada cunhado (patrão e empregado) possui uma banca. 

Outra família camponesa, com dois filhos adultos e solteiros, relata que o filho 

mais velho trabalha na cidade e vai ao sítio nos finais de semana para ajudar, porém o 

filho mais novo trabalha com a família na roça que mantém a produção e abastecem a 

feira, os programas do governo e cestas.   

É importante registrar a dificuldade dos camponeses em relatar as relações de 

trabalho que desenvolvem na unidade, pois quando ocorria a relação com registro, não 

houve dificuldade em expor o assalariamento, mas nas outras relações, que envolviam 

um compromisso de trabalho e tempo, a figura do diarista surgiu num momento como 

parceria, em outros como assalariado.  

 Nestes relatos buscamos entender as diferentes formas de organização do 

trabalho produtivo do camponês que não são especificamente capitalistas. Porém, é 

preciso entender a maneira como o capitalismo se desenvolve no campo, no acesso à 

terra. 

 

 O Acesso a Terra  

 

Para que o camponês tenha o domínio sobre a produção, inicia-se com o acesso a 

terra, pois é ela que garante a base para a produção da agricultura.  

Neste aspecto, Marx, ao analisar o processo de trabalho, contribui com a 

reflexão sobre a importância do espaço para o processo produtivo, pois: 

A terra (que, do pondo de vista econômico,também inclui a água), que é para o homem uma 

fonte originária de provisões, de meios de subsistência prontos, preexiste, independentemente de 

sua interferência,como objeto universal do trabalho humano. Todas as coisas que o trabalho 

apenas separa de sua conexão imediata com a totalidade da terra são, por natureza, objetos de 

trabalho preexistentes. Assim é o peixe, quando pescado e separado da água, seu elemento vital, 

ou a madeira que se derruba na floresta virgem ou o minério arrancado de seus veios. Quando, ao 

contrário, o próprio objeto do trabalho já é, por assim dizer, filtrado por um trabalho anterior, 
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então o chamamos de matéria prima.(...) Toda matéria prima é objeto do trabalho mas nem todo 

objeto do trabalho é matéria prima. O objeto de trabalho só é matéria prima quando já sofreu 

uma modificação mediada pelo trabalho. (MARX 2013, p.256 grifo meu) 

 

Para Marx, a natureza é a fonte originária de provisões, de objetos de trabalho e 

matéria prima. O acesso a terra garante o alicerce para a produção, pois dela é possível 

criar matéria prima para a produção camponesa (como adubo, sementes, e repelentes 

contra pragas), portanto é necessário que se reflita no poder de quem a detém.  

Entre as famílias camponesas entrevistadas o acesso a terra ocorreu de forma 

diversificada pois alguns herdaram, outros compraram, outros arrendam e outros 

ocupam, como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 2 : acesso a terra e área utilizada 

entrevistados Acesso a terra área 

Sr A.e DonaS. 

Compra - Trocou pela casa e trabalha na área da 

filha 5 hectare 

Sr.A e Sra.A arrenda e ocupa horto 2 hectare 

Sra.R ocupa horto Extrativismo mel 

Sr.C. herança (arrenda dos 5 irmãos) 20 hectare 

Sr.J. B. herança  24 hectare 

Sra A e Sr A.M. herança e faz parcerias e arrendamentos 13 hectare 

Dona H. filho L. Compra - Trocou pela casa e arrenda do vizinho 2,5 hectare proprio e 2 arrendado 

Dona M. e Sr. L. Herança 20hectare 

Sr. F. Sra S. herança e arrenda 2,5 hectare  

Sr. I. Arrenda 5 hectare 

Sr. A. Arrenda 2 hectare 

Sr.  G e  Sra.S compra  5,5 hectare 

Sr.M.B. herança  6 hectare 

Sr. J.O. e Dona A. Herança 12 hectares  

Sra.L.e Sr. S arrenda de familiares 5000m2 

Sr. O. e Dona S. Herança 20hectare 

G. e M. arrenda\ aluguel 2000 m2 

 

Nesta tabela 11 famílias possuem a propriedade da terra, fruto de herança dos 

bisavós ou compra. Destes entrevistados, 8 camponeses precisam arrendar ou por não 

serem proprietários ou por não possuírem terra suficiente para a produção. Os 
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produtores de mel (2), ocupam  áreas do ―Horto‖
1
 e arrendam áreas de outras pessoas 

com pagamento em mel ou dinheiro. 

Dos que receberam a terra por herança entre os entrevistados, a história de vida 

se repete, pois a terra, um dia adquirida por bisavós, no processo de sucessão, foi 

―dividindo, dividindo, dividindo‖ até se transformar na terra de trabalho da família atual. 

O relato a seguir (entrevista realizada com Dona H. em Maio de 2016) mostra 

um dos processos de compra da terra de trabalho que ocorreu entre os entrevistados: 

Que eu tenho a minha terra mesmo, faz treze anos, que  gente comprou, assim. Mas desde 

pequena eu trabalhava em sitio, na fazenda são Rafael em Ajapi, mas lá a gente trabalhava de 

empregado. Primeiro trabalhava no terço, plantava arroz, feijão e milho. Daí, parou. Aí a gente 

passou pra empregado da fazenda e ele tirou a terra. Era uma colônia.  Aí entrou a cana e a 

gente ficou de empregado. Aí meu pai trabalhava lá e nós ficamos lá enquanto eu era solteira. 

Aí depois eu casei, e fui trabalhar um tempo na granja Ypê, aí a gente começou a fazer horta, 

arrendou um pedaço ali perto da madeireira. Nós ficamos 5 anos lá. Arrendado. De primeiro 

nós vendia na rua, de porta em porta, meus filho era pequeno ainda, o Luis tinha 6 anos quando 

nós começamos a fazer horta e o outro tinha 15, o mais velho. Daí, a gente, não deu mais certo, 

porque o homem, o dono não quis mais, ele mesmo ia planta. Só que depois nós saiu, e ele 

abandonou tudo. Ai...Aí nós mudamos para Ajapi, tinha uma casa em ajapi, aí arrendamos uma 

terra lá de novo. Durou mais 5 anos lá. Tudo de novo! Daí a gente resolveu comprar a da gente. 

A gente tinha a casa e aí a gente trocou pela terra. Só que não tinha água, não tinha força, não 

tinha nada e nos fomos com a fé mesmo. Meu esposo fez uma casa, dois cômodo, de tijolo, sem 

forrá, sem nada. 

 Nesta fala, a camponesa relata que sua família trabalhava no terço, mas passou 

para empregado com a chegada da cana, quando o dono da fazenda ―tirou a terra‖. Esta 

mudança na relação com a terra a partir da introdução da cana na fazenda onde morava 

com seus pais, foi documentado por Bombardi (2005). A migração vivida pela família 

após o casamento, levou a camponesa a se proletarizar por um período e iniciar os 

arrendamentos, que ocorrem por curtos períodos. A entrada na propriedade da terra de 

trabalho, chegou após abrir mão da terra de moradia que tinha no distrito de Ajapi. A 

troca da casa por uma terra de trabalho onde ―não tinha nada‖, para a camponesa  foi um 

ato de fé.  

                                                           

1 Durante as entrevistas, todos camponeses identificaram a área como sendo do ―Horto‖. 

Porém hoje a área é juridicamente uma ―Floresta Estadual Navarro de Andrade‖, embora a 

maior parte das espécies presentes seja de eucalipto. 
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A compra da terra representa a renda da terra capitalizada (OLIVEIRA, 2007) 

porém a propriedade da terra aparece como a possibilidade de autonomia entre os 

camponeses, como apontado por Tavares dos Santos (1978,p.137) pois a produção no 

―terço‖ ou nos ―arrendamentos‖ são constantemente interrompidas e marcados por 

migrações. 

A trajetória de outra família camponesa também é marcada pela migração, pois 

para obter o dinheiro necessário para a compra da terra, Sr.A e Dona S. precisaram 

trabalhar,  acompanhando a família proprietária da fábrica da ―Varek‖ (empresa de água 

sanitária) até a Itália. O casal deixou a filha no Brasil com os avós para continuar 

estudando, enquanto trabalharam na casa desta família por 3 anos , a fim de  juntarem o 

dinheiro necessário para a compra da terra de trabalho. 

Esta migração camponesa na busca pela terra de trabalho, retratada pela maioria 

dos camponeses que não receberam a terra por herança, foi documentada por diversos 

autores. 

Segundo Marta Inêz Medeiros Marques : 

Em contraste com o forte enraizamento territorial que caracteriza o camponês europeu, a 

trajetória do nosso campesinato é marcada por uma forte mobilidade espacial. O predomínio de 

sistemas de posse precária da terra nas formas de existência desenvolvidas por essa classe social 

tem resultado numa condição de instabilidade estrutural, que faz da constante busca por novas 

terras uma importante estratégia de reprodução social (MARQUES 2008,p.60) 

A garantia do acesso a terra é fundamental para o camponês, visto que é a base 

para a reprodução de sua vida. O arrendamento representou uma etapa da sujeição da 

renda da terra camponesa ao capital, pois parte da renda foi destinada ao proprietário da 

terra. Para Tavares dos Santos, ―a necessidade de despender dinheiro na compra de 

terras diminui a massa do mesmo que poderia ser investida na produção‖ (1978, p.48)  

 Para Oliveira, a partir dos estudos de Tavares dos Santos, mostra que a terra é 

um meio de garantir o trabalho e a renda do camponês e não para obter lucro. 

Segundo Oliveira, dentre os elementos estruturais da produção camponesa  

a propriedade da terra - é, na unidade camponesa, propriedade familiar, privada para muitos, 

porém diversa da propriedade privada capitalista (a que serve para explorar o trabalho alheio); na 

propriedade familiar se está diante da propriedade direta de instrumentos de trabalho que 

pertencem ao próprio trabalhador, é terra de trabalho, é propriedade do trabalhador, não é, 

portanto, instrumento de exploração; nesse particular, três situações podem-se colocar para o 

camponês: ele ser camponês proprietário, ser camponês-rendeiro (pagar renda para poder ter 

acesso à terra), ou ser camponês-posseiro (recusar-se a pagar a renda e apossar-se da terra) 

(OLIVEIRA 2007, p.40) 
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De forma contraditória, a propriedade da terra camponesa garante a reprodução 

da vida, porém a propriedade capitalista subordina sua renda. A luta entre a propriedade 

capitalista e a camponesa está engendrada no processo de formação do território 

brasileiro, pois, até 1850 a terra era livre, enquanto o trabalho era escravo (MARTINS, 

1979), ou seja, a terra não era uma mercadoria, mas a força de trabalho sim. Após 

quatro séculos de apropriação de terras através das concessões de sesmarias, a ―lei de 

terras‖ passa a admitir sua comercialização e o domínio aos camponeses que nela 

trabalhavam. Deste processo forma-se o latifúndio e a pequena propriedade, a 

propriedade capitalista e a camponesa, ambos com direito a terra, porém com acesso 

desigual. 

A mercantilização da terra e da força de trabalho está inserida no processo de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Para Martins, o capitalismo no campo possui 

particularidades: 

A terra é, pois, um instrumento de trabalho qualitativamente diferente dos outros meios de 

produção. Quando alguém trabalha na terra, não é para produzir a terra, mas para produzir o 

fruto da terra. O fruto da terra pode ser produto do trabalho, mas a própria terra não o é. A terra 

não pode ser confundida com o capital; não pode ser analisada em suas consequências sociais, 

econômicas e políticas como se fosse capital igual àquele representado pelos outros meios de 

produção. Nesse sentido, ocorre em relação à terra o mesmo que ocorre com o trabalho. Este 

também não é produto do próprio trabalho, não contém valor. No entanto, o capital, 

monopolizando os meios de produção, impede que o trabalhador trabalhe por sua conta; só 

lhe resta trabalhar para o capital.(...) Assim como o capital pode se apropriar do trabalho, 

também pode se apropriar da terra; pode fazer com que ela, que nem é produto do trabalho e nem 

do capital, apareça dominada por este último. Mas assim como o capitalista precisa pagar um 

salário para se apropriar da força de trabalho do trabalhador, também precisa pagar uma renda 

para se apropriar da terra. Assim como o trabalhador cobra um salário para que  a sua força de 

trabalho seja empregada na reprodução do capital, o proprietário da terra cobra uma renda para 

que ela possa ser utilizada pelo capital ou pelo trabalhador (MARTINS 1981 p. 159 a 164 grifo 

meu) 

 

Para Martins, o avanço do capitalismo no campo ocorre na monopolização do 

processo produtivo pelo capital que permite a exploração da terra e do trabalho pelo 

capitalista. Portanto, a compra da terra pelo capitalista é, também, uma forma de 

impedir o trabalhador de ter o acesso ao meio de produzir e reproduzir sua vida, e do 

capital se apropriar da renda da terra, fruto do trabalho do camponês. 
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Para tentar inibir esta prática, e impedir que uma pessoa compre uma área para 

deixá-la fora do processo produtivo e apenas especular, a legislação brasileira exige que 

toda propriedade cumpra sua ―função social‖ (Art.186 Constituição Federal 88). Porém, 

na atualidade esta lei é cumprida com a pressão dos camponeses.  

Analisando a importância do setor primário (agropecuária) no PIB municipal, 

veremos que a compra de terra é uma contradição dentro do capitalismo se nos 

pautarmos no rendimento do capital e no valor imobilizado pela compra (OLIVEIRA, 

1999) 

Tabela 3  Produto Interno Bruto dos Municípios 2013 Rio Claro - SP 

Agropecuária 38.580 mil reais 

Indústria 2.769.765 mil reais 

Serviços  3.061.968 mil reais 

Administração pública 695.377 mil reais 

Valor bruto total 6.565.690 mil reais 

Impostos 1.099.328 mil reais 

PIB Total 7.665.019 mil reais 

PIB per capita 38.944,11 reais 

Fonte: IBGE  

 O que esta tabela mostra é que a ―agropecuária‖ é o setor que menos contribui 

com o PIB municipal. Portanto, a importância da propriedade está na relação social que 

ela possibilita ao capitalista em transformar a renda da terra em capital. Desta maneira, a 

permanência da terra improdutiva, na atualidade, é, também, uma forma de o capital 

pressionar o camponês a subordinar sua renda.  

Além de estabelecer esta relação com o campesinato, a propriedade da terra 

possui outra função, pois segundo Oliveira: 

(..) a terra, na sociedade brasileira, é uma mercadoria toda especial. Muito mais do que reserva 

de valor, é reserva patrimonial. A retensão da terra não é feita com fins de colocá-la para 

produzir, motivo pelo qual a maioria das terras deste país mantém-se improdutiva. Mais do que 

isso, esta terra improdutiva é retida com a finalidade de constituir instrumento a partir do qual 

vai se ter acesso por parte, evidentemente, das  elites às políticas do Estado. (OLIVEIRA, 2001, 

p.199) 

 

Nesta relação entre área improdutiva e crédito público, no Estado de São Paulo, 

o valor pago pelos arrendamentos é alto em função das políticas públicas voltadas para a 

produção de álcool e açúcar, que proporcionou o avanço dos canaviais e a concentração 

de usinas. Segundo Oliveira , o ―mar de cana‖ que se formou no Estado de São Paulo 
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pós-64, manteve-se até a atualidade, através da exportação massiva de produtos 

agrícolas para manter pagamento da dívida (OLIVEIRA, 2001, p.469) 

Neste contexto a compra da terra torna-se inviável para a maioria dos 

camponeses rendeiros, e os arrendamentos tornam-se cada vez mais caros, na região de 

Rio Claro.  

Esta dificuldade foi relatada por uma família camponesa que é proprietária de 

um minifúndio de 13 hectares e faz ―parcerias‖ com outros proprietários de terra para a 

produção de milho crioulo, feijão e outras culturas. Eles relatam a dificuldade em 

encontrar parceiros ou arrendatários que aceitem o pagamento da renda da terra ao final 

da produção, visto que a usina paga os arrendamentos mensalmente. (entrevista 

realizada com Sr. A.M. em janeiro de 2016). 

Para os camponeses, a terra é a garantia de reprodução da vida, pois garante a 

produção imediata de alimentos e o excedente pode abastecer o município. O que ficou 

evidente neste grupo é a necessidade da terra de trabalho, afinal oito camponeses 

entrevistados são rendeiros ou possuem uma área de tamanho insuficiente para produzir, 

como apontado na entrevista a seguir. 

 É, porque o pedaço aqui ( 2 hectare) pra mim, pra nós, se for ver, quando eu tava sozinho era 

muito. Agora trabalha eu, ele e o irmão dele. Então se for ver, dá correria, mas se for ver, acaba 

ficando pequeno (...) se for plantar coisas que demora mais, como abobrinha, mandioca daí 

demora mais, aí acaba sendo pequena.(...) Pra cultivo assim, de longo prazo, tem que ser uma 

área maior (entrevista realizada em Junho de 2006) 

 O que este camponês mostra é que a área atual não é suficiente para as famílias 

que ali trabalham, pois para aquelas culturas que demandam mais tempo no solo, 

acabam ocupando um espaço que não possuem, portanto precisam da ―correria‖ para 

rotacionar a produção e garantir a produção. Para Tavares dos Santos, a ―jornada de 

trabalho‖ do camponês ―é marcada pelo desempenho de um trabalhar árduo e constante‖ 

(1978, p.61), presente nos camponeses entrevistados. 

Portanto, é preciso refletir sobre a estrutura fundiária neste município, que 

segundo dados do INCRA, apresenta-se em Rio Claro:  

Tabela 4: Estatísticas cadastrais INCRA – Rio Claro - SP .  

 2014 2014 

Classificação Fundiária 
Imóveis 

TOTAL 

Área (ha) 

TOTAL 

TOTAL 1.641 42.960,34 

MINIFUNDIO 903 5.759,01 

PEQUENA PROPRIEDADE 602 15.521,94 
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MÉDIA PROPRIEDADE PRODUTIVA 36 3.133,50 

MÉDIA PROPRIEDADE*** IMPRODUTIVAS 63 5.938,60 

GRANDE PROPRIEDADE PRODUTIVA 8 7.745,80 

GRANDE PROPRIEDADE*** IMPRODUTIVAS 9 4.659,29 

Não Classificada 20 202,20 

Fonte: INCRA- Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR ) 

 

Esta tabela apresenta estrutura fundiária no município de Rio Claro em 2014, 

com o número de propriedades de acordo com seu tamanho (minifúndio,pequena, média 

e grande), a sua utilização (produtiva ou improdutiva) e a área que ocupa.   

A partir dos dados do INCRA, constata-se que existe uma concentração 

fundiária neste município, pois metade da área é ocupada por 1.525 propriedades 

(minifúndio e pequenas propriedades). As propriedades médias ocupam 21% da área do 

município, sendo que quase dois terços são ―improdutivas‖. As grandes propriedades 

ocupam 29% da área do município, e pouco mais de um terço é ―improdutiva‖. Esta 

desigualdade no acesso á terra e as áreas que permanecem improdutivas resultam nos 

casos de arrendamento, que levam o campesinato a sujeitar parte da renda da terra ao 

proprietário. 

Porém, estes números podem não refletir a realidade, pois muitas cavas de 

mineração ocorrem em áreas de 30 a 50 hectares. Portanto, este  número de pequenas e 

médias propriedades pode ser uma estratégia do setor minerador, presente no município, 

caracterizar o ―pequeno porte‖ da sua ação e deixar de apresentar laudos ambientais. 

Para Oliveira, esta também é uma estratégia da elite, pois a partir da constituição de 

1988 as pequenas e médias propriedades não podem ser desapropriadas para fins de 

Reforma Agrária, então o ―desmembramento de grandes propriedades improdutivas em 

várias outras propriedades pequenas e médias (improdutivas) como forma de burlar a 

lei‖ (OLIVEIRA, 2016 p.335) 

Nas entrevistas, acompanhamos as dificuldades vividas pelos camponeses 

proprietários, que possuem áreas pequenas, para produzir e precisam arrendar. 

Acompanhamos também os camponeses rendeiros, que precisam migrar 

constantemente, para produzir e manter os pagamentos para não perderem as parcerias 

para as usinas. O conflito vivido com os arrendamentos e a propriedade da terra está 

engendrado no processo contraditório e combinado do desenvolvimento do capitalismo 

no campo, e evidenciam a luta de classes materializada na propriedade da terra de 

trabalho e de negócio. 
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Porém, outras relações com a terra foram acompanhadas com os apicultores. 

Entre as famílias camponesas entrevistadas uma ocupa apenas a área do horto para a 

produção de mel, própolis e cera; outra família ocupa o horto e arrenda duas outras 

áreas com pagamento em dinheiro e em mel; e outra produz para o consumo da família 

e para venda no grupo de consumo coletivo. A importância da apicultura neste grupo 

pode ser acompanhada pelo relato a seguir. 

Cecília :E você nunca teve um pedaço de terra? 

Não, nunca tive. (...) sempre tive terra que arrendava e trabalhava né. Tanto meu pai como meu 

vô me ensino a sempre ter um serviço de empregado e arrendando e trabalhando e fazendo 

plantio. Ai nisso eu cresci, fui estudá, e depois com 14 anos eu fui trabalhar na Ludval, trabaiei 

4 anos na Ludval. Depois eu saí de lá e fui trabalha na (...)1 ano. Depois eu fui trabalhar numa 

marcenaria onde eu fiquei 18 anos. Só que, nessa caminhada toda,  eu trabalho com abelha 

também. Já faz 20 anos que eu trabalho com abelha. A maioria fica em Brotas, mas eu tenho 

aqui, também e no horto. Uns enxame mais novo que eu to fazendo, também. Em Brotas é tudo 

arrendado também. A gente paga anual e tem um espaço arrendado pra gente pôr as colméias. 

CECILIA: Mas você paga em dinheiro ou em mel? 

Tem lugar que é no dinheiro e tem lugar que é mel. E assim vai. E no meu caso é eu e o meu 

primo que é sócio. Nois já trabalhava com apicultura. Aí, há uns 7 anos atrás eu comecei a 

mexer com tomate, lá na Águas Claras (bairro). Ali eu fiquei dois anos. Aí ficou pequeno, lá. 

Porque era eu e o Luis Fernando que mexia lá. Depois ele ficou só na associação, eu toquei 

mais um pouco lá, foi quando eu tive uma ideia, porque eu sempre quis sai pra trabaia na roça. 

Aí passei um dia na casa desse amigo meu(...) porque se eu encontrasse um lugarzinho que eu 

arrendasse e pudesse trabaia . Porque daí eu fazia a parte apícola e a parte agrícola... aí foi 

quando apareceu esse pedaço aqui, aí ele arrendou pra mim. Agora faz 3 anos que eu só 

dependo daqui e da abelha.(entrevista realizada em Maio de 2016) 

 

A relação de ensino e aprendizagem vivida pelo camponês, seu pai e avô reflete 

a ―socialização camponesa‖ , discutida por Tavares dos Santos (1978, p.44), que 

transmite a prática agrícola e o manejo de culturas ao reconhecer a inserção da criança e 

do jovem no trabalho como parte da reprodução camponesa. O trabalho exercido no 

campo e na cidade mantém o rendimento familiar e a possibilidade do trabalho livre. 

O ―estudo‖ que se antepõe ao trabalho na indústria e iniciou-se aos 14 anos, 

demonstra a ausência da fase da adolescência e o papel da escola na formação para o 

trabalho assalariado, em um período que manteve o trabalho com as abelhas. 

A convivência do camponês com seus genitores se refletem na atualidade, com o 

trabalho na roça e na cidade, e, também em sua prática agrícola, que será discutido nos 

próximos capítulos. 
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O camponês expõe a busca pela autonomia no trabalho a partir do controle sobre 

o espaço e o tempo (OLIVEIRA, 1996, p.9), por isso ―nessa caminhada‖ a busca por 

uma terra para ―trabaiá‖, presentes na fala. 

Neste relato, o camponês mostrou que, a partir do trabalho com apicultura, a 

possibilidade de incorporar a agricultura foi crescendo e concretizou-se. A relevância da 

reflexão proposta pelo grupo que trabalha com a apicultura ocorre com a utilização do 

horto para a produção apícola, pois expõe a produção a partir de outra concepção de uso 

e propriedade. 

Para Bakunin, outra forma de relação com a terra é possível: 

―É preciso que reconheça que a terra, dom gratuito da natureza a cada um, não pode e não deve 

ser propriedade de ninguém. Mas que seus frutos, enquanto produto do trabalho, devem reverter 

unicamente para os que cultivam com suas próprias mãos.‖ (BAKUNIN 1871, p.52)  

Os apicultores, ao ocuparem o Horto para produzir, demonstram que a terra não 

precisa ser ―propriedade de ninguém‖, como apontado por Bakunin, é ―dom gratuito da 

natureza‖ porém o mel, fruto do trabalho da apicultura é recolhido por cada camponês 

que ali se instalou.  

Embora este espaço utilizado pelos camponeses apicultores seja uma área 

pública, o controle é feito pelo governo do Estado. Em 11 de Junho de 2002, através do 

Decreto n.º 46.819, o Horto Florestal ―Edmundo Navarro de Andrade‖ foi transformado 

em Floresta Estadual ―Edmundo Navarro de Andrade‖ 

Decreta: Artigo 1º: O ‗Horto Florestal ‗Edmundo Navarro de Andrade‘, localizado nos 

Municípios de Rio Claro e Santa Gertrudes, com área de 2.230,53 hectares, fica transformado na 

‗Floresta Estadual ‗Edmundo Navarro de Andrade‘‘, com a finalidade de proteger, conservar e 

manejar de forma sustentável todo o complexo florestal, ambiental e cultural ali existente, desde 

espécies vegetais, animais, cursos d‘água, o Museu do Eucalipto e demais elementos dos 

componentes do acervo da área. (Plano de Manejo FEENA, 2005). 

Os apicultores ali instalados trabalham a partir da diversidade de eucaliptos de 

idades diferentes e de outras flores para produção apícola de mel, própolis, geléia real, 

pólen, cera, rainhas, colméias e garante a polinização à vegetação ali presente 

contribuindo para a manutenção e expansão da diversidade.  

Segundo os apicultores, a diversidade de flores é necessária para que as colméias 

não recebam alimentação externa e não seja necessária a migração em busca de 

floradas. Mas essa diversidade também é fruto do trabalho dos polinizadores, dentre eles 

das próprias abelhas ali instaladas. Para Diegues ―mediante grande conhecimento do 

mundo natural, essas populações (tradicionais) foram capazes de criar engenhosos 
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sistemas de manejo da fauna e da flora, protegendo, conservando e até potencializando a 

diversidade biológica‖(DIEGUES 2008, p.15). Desta maneira, a apicultura ao mesmo 

tempo que produz a partir de uma relação extrativista com a natureza, potencializa sua 

produção a partir da polinização. 

A apicultura não depende de grandes extensões de terra, pois as colméias 

ocupam pequenas áreas do terreno, e muitas vezes são utilizadas no entorno da horta, 

como ocorre em duas unidades camponesas. Porém, o pasto apícola é extenso, pois as 

abelhas ―apis melífera” chegam a buscar o pólen a 3 km de distância da colméia 

(FREITAS 2012). Neste aspecto, o horto, por possuir extensa área entre os municípios 

de Rio Claro e Santa Gertrudes, garante pasto apícola para diversos apiários de 

diferentes produtores. 

 

Mapa dos apiários no Horto 
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No Plano de Manejo da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (2005, 

p.83), os apicultores (com os apiários localizados no mapa em laranja) são descritos 

como : ―invasores‖ com ―atividades conflitantes e ilegais‖. Embora este documento 

reconheça a importância da polinização para a ―produção de sementes de boa 

qualidade‖, que garante um processo de reflorestamento efetivo, a falta de um 

―controle‖ por parte do Estado da produção apícola e da possibilidade de 

―acidentes‖com visitantes envolvendo as abelhas, intensifica o conflito. Porém, o 

principal conflito, na atualidade, é com o capital, que será discutido no capitulo 4. 

Entender o papel da propriedade da terra na reprodução social camponesa é 

fundamental, para entendermos o campesinato enquanto classe social contraditória e 

combinada ao processo de produção e reprodução capitalista.  

A concentração fundiária interfere diretamente no tamanho da propriedade da 

terra que os camponeses possuem ou arrendam e está engendrada no processo de 

desenvolvimento do capitalismo no campo.  A ocupação do horto pelos apicultores 

deixa evidente a necessidade de terra para o campesinato, entretanto, este grupo traz 

outra perspectiva para o acesso a terra. 
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CAPITULO 2 : O PROCESSO DE SUJEIÇÃO DA RENDA DA TERRA AO 

CAPITAL 

  

 O campesinato vive da renda da terra, como aponta MARTINS 1981, e 

OLIVEIRA 2007. A renda da terra camponesa se difere da renda capitalista, pois ela é 

diretamente produto excedente, ao contrário da renda capitalista que é sempre, sobra 

acima do lucro, fração da mais-valia. (OLIVEIRA 2007, p.44).  

Segundo Oliveira 

No trabalho camponês, uma parte da produção agrícola entra no consumo direto do produtor, do 

camponês, como meio de subsistência imediata, e a outra parte, o excedente, sob a forma de 

mercadoria, é comercializada. Por isso é mister a distinção entre a produção camponesa e a 

produção capitalista. Na produção capitalista, ocorre o movimento de circulação do capital 

expresso nas fórmulas: D — M — D na sua versão simples, e D — M — D‘ na sua versão 

ampliada. Já na produção camponesa, se está diante da seguinte fórmula M — D — M, ou seja, a 

forma simples de circulação das mercadorias, onde a conversão de mercadorias em dinheiro se 

faz com a finalidade de se poder obter os meios para adquirir outras mercadorias igualmente 

necessárias à satisfação de necessidades. É pois, um movimento do vender para comprar. 

(OLIVEIRA, 2007 p.40) 

No campo, a renda da terra, como aponta Oliveira (2007), vai se diferenciar de 

acordo com o trabalho empregado: na propriedade capitalista o trabalho é assalariado, 

desta maneira o capitalista inicia a produção a partir do capital, e o fruto do trabalho (a 

mercadoria) pertence ao proprietário que, ao colocar em circulação, apropria-se da 

mais-valia.  

Para Martins (1981) o modo capitalista de produção é produtor de mais-valia e a 

mercadoria é a forma de o capital retê-la. Desta maneira, a relação do capital com o 

campesinato não pressupõe uma sujeição formal do seu trabalho, e sim da renda da 

terra. Para Martins: 

Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha sem o recurso do 

trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu trabalho e o da sua família, ao mesmo tempo 

cresce a sua dependência em relação capital, o que temos não é a sujeição formal do trabalho ao 

capital. O que essa relação nos indica é outra coisa, bem distinta: estamos diante da sujeição da 

renda da terra ao capital. (MARTINS, 1981 p.174 e 175) 

Nas unidades camponesas como discutido anteriormente, a produção de 

mercadoria é fruto do trabalho excedente e não para reter uma mais valia. Dessa 

maneira o processo produtivo inicia-se com a compra de mercadoria (instrumentos de 
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trabalho), que garantem a possibilidade de produzir e obter o dinheiro que será utilizado 

na reprodução da vida e da continuidade do trabalho.  

Durante as entrevistas, foi possível constatar este processo na fala do camponês 

Sr. A. 

(...) Porque no caso meu, eu não tenho mercado grande pra fazer entrega, assim, é mercadinho 

pequeno, assim. Só pra pagar as despesas,o combustível. O que ajuda mesmo é a feira, a minha 

esposa que vende em casa, lá na porta de casa, e essas entregas PAA e na prefeitura (merenda). 

Por exemplo, essa semana mesmo, eu liguei lá pra oferecer o repolho e a alface, mas essa 

semana não tem pedido. Cê entendeu? Ela tava lá com 15 kg de berinjela de pedido. Mas essas 

mercadoria que nem o repolho que poderia enviar, não tem pedido. (...) Mas a feira, a feira é 

importante porque, eu saio daqui com a verdura, vende, eu já pego o dinheiro, entende, e já dá 

pra eu continuá o trabalho. Pode vende mais ou pode vende menos, não tem uma média, não tem 

como você fazer uma previsão do que você pode tá fazendo. Tem o PAA, o PNAE e a feira, mas 

das três, a mais importante é a feira, cê entendeu?.(entrevista realizada em Maio de 2016) 

 A maneira como as famílias camponesas controlam o processo de circulação da 

mercadoria interfere diretamente na produção, como a fala do camponês que na feira 

―pega o dinheiro e já dá pra continuá o trabalho‖. Essa fala revela o que foi discutido 

por Oliveira, pois o camponês a partir da sua mercadoria consegue o dinheiro para 

novamente transformá-lo em mercadoria e permitir ao campesinato ―repor a cada ciclo 

da atividade produtiva, os meios de produção e a força de trabalho para a repetição pura 

e simples dessa atividade produtiva‖ (OLIVEIRA, 2007  p.42).  

 Diferenciar a produção camponesa da produção capitalista é fundamental, para 

entender os conflitos vividos no campo e o poder de cada classe diante dos 

enfrentamentos. Na atualidade, no processo de industrialização da agricultura, o capital 

cria estratégias para controlar a circulação subordinando a produção, ou, na produção, 

subordinando a circulação. Como conseqüência desse movimento, temos o monopólio 

do capital ora na produção, ora na circulação. (OLIVEIRA, 1999 p.80) 

Na produção camponesa as matérias-primas, como os adubos que produzem o 

solo, as sementes e os produtos que controlam e repelem as pragas como caldas e 

agrotóxicos, podem ser ―objetos de trabalho‖ (MARX, 2013), adquiridos diretamente da 

natureza, ou fruto do trabalho direto de camponeses, ou introduzidos pelo capital. 

 

Domínio sobre a matéria prima 
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O processo histórico que inseriu o Brasil na mundialização do capitalismo, 

permaneceu no campo e provoca, na atualidade, um ―inter-relacionamento intenso entre 

a indústria e a agricultura‖ (OLIVEIRA, 2001 p.470). Nesse processo, o capitalista para 

garantir a reprodução ampliada do seu capital, promove a sujeição da renda da terra do 

camponês, monopolizando os instrumentos de trabalho (OLIVEIRA 2007 p.11).  

Para Marx, como apontado anteriormente, existem matérias-primas obtidas a 

partir do trabalho direto com a natureza (objeto de trabalho) e matérias primas que 

dependem do trabalho humano. Ao fazer esta distinção, o autor reconhece a 

possibilidade da produção camponesa de matérias primas como adubos, sementes e 

caldas para controle de pragas sem a subordinação do trabalho ao capital 

Na produção dos camponeses entrevistados durante a pesquisa, observamos esta 

distinção, pois na horta, que é reconhecida como sendo um trabalho ―artesanal‖, o uso 

do maquinário necessário para fazer os canteiros é mínima, possibilitando o aluguel ou a 

compra ou até o uso dos próprios braços.  

A principal demanda na atualidade é com relação à irrigação, com a compra de 

mangueiras de gotejo, aspersores e bombas, como mostra o relato a seguir. 

(...) no dia de hoje, é mudou bastante coisa de antigamente, né. Hoje tem muito mais recurso que 

antigamente. Se a gente tinha uma horta tinha que moía na mangueira. Hoje se você for moía 

isso aqui na mangueira você fica parado, entendeu. Naquela época não tinha os recursos que 

tem hoje. Só que naquela época tinha muitas pessoas que trabalhavam e plantavam, então o 

pouco que plantava ainda sobrava. Hoje na verdade a maioria quase não planta e poucos 

plantam. Então esses poucos não vence atendê. Porque o consumo é grande, né: Aí usa esses 

recurso, né. É bomba, gotejo, (...) É cobertura (estufa), sê vê esses tomate aqui, com cobertura 

eu já perdi vários pé. Sem cobertura eu teria perdido todos! Tomate é melindroso! 

O camponês percebe a importância do uso de instrumentos de trabalho 

decorrente da diminuição da mão de obra no campo, pois naquela época tinha muitas 

pessoas que trabalhavam e plantavam (...)e hoje poucos plantam. Esse camponês 

reconhece que, como apontadas por Tavares dos Santos, estes instrumentos de trabalho 

―são simples extensão do braço humano‖ (1978, p.59) 

Porém, outras mercadorias industriais foram introduzidas na produção 

camponesa em substituição aos insumos próprios. Esta substituição ocorreu no Brasil a 

partir de uma política pública do governo ditatorial com a introdução do pacote da 

Revolução Verde no país,  financiando a produção atrelada ao uso de agroquímicos 

(TERRA e PELAEZ 2012 p.13), junto a estratégia das empresas em oferecer a 
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assistência técnica e extensão rural (ATER) (PERES e ROSEMBERG 2003 ). Neste 

processo o campesinato passou a subordinar parte da sua renda ao capital.  

A autonomia no processo produtivo pelo domínio da adubação, da semente e 

indução ou não ao uso de agrotóxicos é fundamental para entender o poder do 

campesinato diante do capital e da reprodução da vida. Entretanto é preciso entender as 

estratégias das empresas neste processo. 

 

O domínio sobre o adubo na produção de solo 

O domínio sobre o próprio adubo é fundamental para a produção e a renda 

camponesas, pois, como foi exposto anteriormente, a terra não é fruto do trabalho, 

porém o solo sim. A tabela a seguir expõe as matérias primas utilizadas pelas famílias 

camponesas  para a produção de solo. 

 

TABELA 5 : Matéria Prima utilizada para a produção de solo 

entrevistados Adubo 

Sr A e DonaS cama de cavalo do haras vizinho e químico 

Sr.A e Sra. A cama de frango e químico 

Dona R.  Enxames retirados da natureza 

Sr. C cama de frango, esterco próprio  e químico 

Sr JB cama de frango, esterco de vaca e químico 

SRA A e SR AM químico e esterco 

Dona H e filho L esterco 

Dona M e Sr. L químico e esterco 

Sr. F. Sra S e C cama de frango própria e químico 

Sr. I cama de frango e químico 

Sr A(T) cama de frango e esterco  

Sr.  G e Sra S. esterco e químico 

Sr. M.B cama de frango própria e químico para hidroponia 

Sr. J.O. Dona A. cama de frango orgânica 

Sra. L e Sr. S cama de cavalo e hidroponia químico 
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Sr. O e dona S químico 

G e M 

Substrato ensacado- composto preparado  com palha pasteurizada, 

outros elementos químicos  

 

Nesta tabela identificamos quais foram os produtos utilizados na adubação para 

a produção do solo. A cama de cavalo é obtida da mistura da serragem com o esterco  

de onde o cavalo dorme, a cama de frango é obtida da serragem com o esterco de 

galinha de granjas da vizinhança ou galinheiros próprios e o esterco de gado é recolhido 

de vacas  da vizinhança ou próprias. A maior parte das unidades camponesas compra 

esses produtos produzidos por outros camponeses (cama de frango, de cavalo e esterco), 

porém, também utilizam os adubos químicos produzidos por indústrias (NPK).  

 Dentre os produtos utilizados para a adubação da terra e produção de solo, duas 

unidades utilizam a ―cama de cavalo‖ de Haras da região, nove unidades utilizam a 

―cama de frango‖ e sete utilizam o ―esterco de vaca‖. três famílias camponesas precisam 

comprar substratos específicos para a produção de shimeji e hidroponia. Porém, a 

maioria relata que utilizam estes produtos junto com os adubos químicos indústriais 

―NPK‖, como mostra o relato a seguir.  

Naquela época usava mais esterco de vaca, não tinha esterco de galinha. Hoje já tem granja, e o 

esterco de gado fica mais difícil de você usar. E a gente também não gosta do esterco de gado 

numa área grande, porque vem muita sementeira no gado. Empregueia . Já o esterco de galinha 

não tem esse problema. Só que por outro lado, o de galinha vem com fungo e dá problema nas 

planta. Por isso tem que ter cuidado pra usa ele. Mas hoje em dia tem um monte de recurso de 

(adubo) foliar, né. Tanto químico como o natural, né. Esse aqui é o bokachi liquido que eu 

comprei lá na feira. Tem esse aqui que é de peixe. Tem esse aqui que é químico, mas é 

líquido.(...) Eu uso os dois! Quando eu vejo que a planta tá suficiente,  eu uso mais o natural. Eu 

vô até aonde eu consigo. Mas quando geou,a planta sofreu,  eu já tenho que entrar com alguma 

coisa mais rápida. Então a parte química é mais rápida pra recuperar a verdura. Cê entendeu. 

Agora a parte natural, ela já é mais lenta, cê vê, o adubo cê jogô na terra, a planta pego, pego, 

não pego vai embora. Esse aqui(natural), cê joga na terra, se a planta não pegá, ele vai ficando. 

Se não pego dessa vez, na outra vai pegá. Ou seja, cê já vai engordando a terra.(entrevista 

realizada em Maio de 2016) 

O uso do adubo químico industrial e o natural mostram o processo contraditório 

e combinado do desenvolvimento do capital no campo. O esterco de galinha, fruto do 

processo de industrialização da avicultura, promove a adubação natural quando trocado 

na vizinhança. O bokachi comprado na feira é feito por um agrônomo que já trabalhou 

na Korin e comercializa em pequenos frascos os ―microorganismos eficientes‖. O adubo 

químico industrial entra para ―acelerar‖ o processo de nutrição da planta.  
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Neste relato, o camponês também estabelece uma relação dos adubos industriais 

e naturais com o tempo. A relação entre tempo, espaço e trabalho não existe 

separadamente, pois em uma área de 20.000m2 arrendada, o trabalho para produzir 

precisa ser acelerado com os adubos industriais. 

A diferença entre os adubos de origem industrial e camponesa está na relação 

social que ele representa. Para Karl Marx, ao analisar a divisão do trabalho, explica que 

a conexão entre trabalhos autônomos do criador de gado, do curtidor de couro e o 

sapateiro é a existência de seus produtos como mercadorias, enquanto que na, divisão 

manufatureira do trabalho, o trabalhador produz uma parcela da mercadoria. (MARX, 

2013 p.429) 

Na realidade camponesa que pesquisamos, o produtor do esterco, da cama de 

frango e da cama de cavalo  produz uma mercadoria, pois trabalha com leite, ovos, 

frango e cavalos, próprios de uma divisão natural-espontânea do trabalho (MARX 2013, 

p.153). Enquanto que o adubo industrial (NPK) é fruto do trabalho parcial de vários  

trabalhadores, de uma relação de produção capitalista. (MARX, 2013 p.429). 

Portanto, a adoção de adubos industriais na produção camponesa é uma forma 

do capital industrial apropriar-se de parte da renda da terra camponesa, enquanto que o 

uso do esterco da vaca, da cama de frango e do cavalo da vizinhança permite a 

reprodução de um grupo de camponeses. 

 A entrada dos fertilizantes industriais nas unidades camponesas, é fruto da 

monopolização do capital internacional. Segundo Oliveira, este processo faz parte de 

uma ―aliança de classe‖ da burguesia mundial, do processo neoliberal de mundialização 

do capital, que se reflete nas formações de monopólios sem o controle estatal 

(OLIVEIRA, 2016). No caso dos fertilizantes: 

Com as políticas neoliberais da década de 90 e a privatização da Petrofértil, em 1994, setor de 

fertilizantes ficou controlado pelo oligopólio privado das três tradings companies 

multinacionais: a norueguesa Hydro/Yara, a holandesa Bunge/Fosfertil e norte-americana 

Cargill/Mosaic. Juntas dominam 90% do fornecimento de adubos e fertilizantes, ficando o grupo 

capixaba Heringer como a última empresa nacional no setor (OLIVEIRA, 2016, p.470) 

 

 O crescimento das vendas de fertilizantes, a formação de monopólios e a ação 

estatal mostram o poder do capital sobre o território, haja vista a sua presença entre os 

camponeses entrevistados. Mas a autonomia sobre o adubo é uma questão importante 

entre os entrevistados, principalmente para quem tem áreas pequenas e precisam 

produzir a partir de substratos ou diretamente de insumos industriais. 
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 Uma família camponesa rendeira de uma área de 5000m2, possui o chão cheio 

de ―pedras‖ pois ali, anteriormente, funcionava uma fábrica. Como não possuíam 

―solo‖, começaram a produzir hortaliças no sistema hidropônico, porém buscaram uma 

alternativa aos insumos industriais e passaram a fazer testes para alterar o processo para 

aquaponia. Para isso, iniciaram a criação de peixes na piscina de sua unidade e 

posteriormente construíram um pequeno lago para aumentar a criação e utilizar a água 

no sistema semi-hidropônico. Reconhecem a dificuldade em produzir neste novo 

sistema, pois ainda não conheceram alguém que o fizesse em escala maior que a 

doméstica e a assistência técnica comercial ―nunca dá o pulo do gato‖ (entrevista 

realizada com Sra L. e Sr S. em Maio e Junho 2016). Para a produção em hidroponia, a 

renda da terra fica ainda mais comprometida, pois os elementos químicos que são 

utilizados na água são todos comprados de uma indústria química, portanto não 

conseguem produzir a alface tão barato como os outros camponeses da feira. 

Esta sujeição também ocorre na produção de cogumelo Shimeji. A família 

camponesa aluga uma casa em um terreno com 2.000m2 na periferia da cidade. 

Começaram a produzir em 2015, após estudarem a produção em um trabalho de 

conclusão de curso em biologia e construíram estufas no quintal. Porém, precisam 

comprar os sacos com o substrato já inoculado de empresas que ficam em Valinhos. 

Para substituírem este substrato, buscaram assistência técnica em diversos locais, porém 

foi com um dos clientes da feira, que é pesquisador da UNESP no assunto, que 

conseguiram informações mais práticas. Buscaram o material para produzirem o 

substrato em unidades produtoras de feno e chegaram a roçar a braquiária do sítio onde 

eu morava para iniciar os testes. Embora tenham desenvolvido um processo de 

produção de substrato a partir da compostagem do feno e até um sistema de 

pasteurização, ainda não conquistaram a autonomia no processo. 

 As duas famílias reconhecem o ―peso‖ dos insumos para a produção, porém a 

hidroponia foi a única alternativa encontrada para uma área que anteriormente era uma 

indústria e possui o chão coberto de pedras. O cogumelo foi a alternativa possível para 

um quintal considerado grande dentro da cidade, porém pequeno para outras culturas. 

Nestes dois relatos, a opção pelo cogumelo e hidroponia está vinculada ao tamanho da 

área, porém, a dependência à industria química e à empresa produtora de substrato traz 

um impacto na renda das famílias. 

Outro fator é fundamental para entender o uso dos fertilizantes industriais é a 

cultura. Durante as entrevistas, duas famílias que arrendam parte do sítio para a usina 



41 
 

plantar cana, relatam que nestas áreas utilizam apenas o NPK no solo. Isso também 

ocorreu com outras famílias produtoras de laranja e milho. Para Tavares dos Santos, em 

pesquisa realizada na década de 80, os fertilizantes químicos entravam apenas na cultura 

comercial, como a uva (TAVARES DOS SANTOS 1978, p.58). Nestas culturas 

comerciais, onde se exige a padronização e a orientação técnica é obtida diretamente no 

comércio varejista, a utilização do pacote tecnológico da Revolução Verde fica ainda 

mais evidente. 

 Na atualidade, nas culturas produzidas em áreas maiores e onde a máquina pode 

entrar, os adubos industriais são utilizados como única fonte, confirmando os dados 

divulgados por Oliveira (2016 p.470) de que em 2010 o consumo de fertilizantes 

industriais foi direcionado 35% para soja, 15% para o milho e 15% para a cana.  

Portanto, construir uma autonomia em relação ao próprio adubo é o movimento 

de resistência camponesa à sujeição da renda da terra ao capital. Porém este processo 

não pode ser compreendido separado de outros fatores, como o acesso a terra, à 

organização do trabalho e da cultura produzida que se desenvolvem dentro do 

capitalismo. 

. 

Domínio sobre a  semente 

  

Para a obtenção de sementes, observamos que a maioria dos camponeses 

entrevistados compra sementes comerciais na forma de mudas ou em pacotes, 

principalmente para as hortaliças, brócolis, couve flor, repolho, rabanete, beterraba, 

cenoura, quiabo, couve, abobrinha e o tomate. O uso de sementes ou ramas próprias 

ocorre quando a produção é de culturas como mandioca, pepino, chuchu, parte da 

berinjela, abóbora, alho, e outros. As mudas de frutas foram obtidas por meio de compra 

apenas na unidade produtora de laranja, enquanto que as outras frutas estão presentes, 

principalmente nas áreas que são próprias, e abasteciam as famílias antes da 

comercialização na feira, como mostra a tabela a seguir. 

 

TABELA 6: PRODUÇÃO E SEMENTES 

entrevistados Produção semente 
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Sr A e DonaS 

Com 5 hec próprio, produz hortaliças, abóboras e 

frutas. Criação de peru e galinha para consumo da 

família. 

mudas comerciais e 

sementes próprias 

Sr.A e Sra. A 

Arrenda 2 hectares e produz  hortaliças, tomate, 

poucos legumes e mel. Criação de galinhas e ovos 

para consumo das famílias e amigos. 

mudas comerciais e 

sementes comerciais 

Dona R. mel  apiários próprios 

Sr. C 

Em Área própria planta  legumes, hortaliças e 

tomate. Possui gado para comércio e consumo da 

família. 

mudas comerciais e 

sementes comerciais 

Sr JB 

Em área própria, arrenda parte para a cana de açúcar, 

produz legumes, hortaliças e frutas. Criação de 

galinhas para consumo da família e amigos. 

Mudas comerciais e 

semente comerciais 

Sra. A e Sr. AM 

Em área própria produz frutas e legumes (banana, 

milho, mandioca, alho, berinjela, e outros) em áreas 

de parceria produz milho crioulo para Korin, feijão e 

outros. Possui criação de gado, galinha e porcos para 

o consumo da família semente própria  

Dona H e filho L 

Em área própria e arrendada produz legumes, frutas e 

hortaliças. Possui criação de gado e galinhas para o 

consumo da família. 

mudas comerciais e 

sementes próprias 

Dona M e Sr. L 

Em área própria arrenda parte para a produção de 

cana de açúcar e produz frutas (abiu, manga,coco, 

goiaba e outros), hortaliças e mandioca.Possui 

criação de porco e galinhas para o "gasto" da família. 

mudas comerciais e 

sementes e ramas próprias 

Sr. F. Sra S e C 

Em área própria produz ovos, frutas, hortaliças, 

tubérculos e milho. Possui criação de gado para o 

"gasto" da família 

mudas comerciais e 

sementes próprias 

Sr. I Em área arrendada produz hortaliças e legumes Mudas comerciais 
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Sr A(T) 

Em área arrendada produz Tomate como principal 

cultura para comercializar, porém começaram a 

produzir legumes como quiabo, pimenta e abóbora. 

mudas de sementes 

industriais 

Sr.  G e Sra S. 

Em área própria de 5 hectare produz legumes e 

hortaliças e criação para o gasto da família 

mudas comerciais e 

sementes próprias 

Sr. M.B 

Em área própria produz hortaliças hidropônicas, 

legumes e frutas no solo e frango para corte no 

sistema de integração 

mudas comerciais e 

sementes próprias 

Sr. J.O. Dona A. 

Em área própria produzem Hortaliças e legumes com 

certificação orgânica, frutas e tomate.  

semente da empresa voltada 

para a produção orgânica e 

próprias 

Sra. L e Sr. S 

Em 5000m2 em área arrendada produzem Hortaliças 

hidropônicas, couve e ervas no solo e frutas (mamão) 

e criação de galinhas e gansos ornamentais mudas comerciais 

Sr. O e dona S 

Em 3 áreas próprias,  produzem Laranja, mexerica, 

milho mandioca, e outros legumes. 

mudas comerciais e rama de 

mandioca própria 

G e M 

Em área arrendada produzem frutas, legumes e 

galinhas para consumo próprio e shimeji para 

comercializar na feira. compra espólio 

 

 Durante as entrevistas, observamos que a diversidade de produtos está presente 

nas unidades produtoras camponesas. Essa diversidade é responsável pelo 

abastecimento interno das famílias e também um banco genético de alimentos (SHIVA, 

2002), que foram mantidos por anos por essas famílias. Entretanto, a incorporação de 

sementes industriais, através da compra de mudas, passou a fazer parte da produção de 

diversas unidades, principalmente para culturas como hortaliças, legumes e tubérculos. 

 O domínio sobre a semente também deve ser analisado dentro do atual processo 

de desenvolvimento mundial do capitalismo monopolista, visto que a concepção de 

―propriedade‖ se estendeu até a vida através da normatização sobre cultivares e 

patentes. Para Vandana Shiva, o desenvolvimento em biotecnologia transformou 

―recursos biológicos do bem comum em mercadoria‖(SHIVA 2002 p.146). Estas 

sementes que são geneticamente modificadas e patenteadas por monopólios industriais 

trazem riscos e incertezas quanto à segurança ambiental, sanitária e econômica. 

(FERMENT, 2007 e ZANONI 2011) 

 Assim, as sementes livres de patentes (crioulas), que são o resultado do manejo 

de milhares de anos de camponeses, quilombolas, indígenas e outras comunidades 

tradicionais, perdem espaço dentro da ideologia da Revolução Verde.  
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Entendemos a  ideologia como uma idéia que oculta a realidade social e legitima 

as relações de poder, e dentro do capitalismo,  as relações de exploração e subordinação 

(CHAUI, 1980 p.8).  A substituição das sementes próprias por comerciais representa 

uma face do capital, para se apropriar de parte da renda camponesa e diminuir sua 

autonomia na produção. Desta maneira, enquanto a multiplicação de sementes crioulas e 

próprias foi relatada de forma parcial entre os entrevistados (6), a utilização de sementes 

comerciais através de ―mudas‖ e ―latinhas‖ é constante (15). 

Produzir a própria semente de hortaliças e tubérculos (beterraba e cenoura), é 

algo que demanda trabalho, espaço e tempo da produção no solo, pois é preciso esperar 

a cultura ―amadurecer‖, gerar flores e depois as sementes.  

No curso de olericultura orgânica promovido pelo SENAR, nós tentamos 

produzir sementes de alface, brócolis, rúcula, chicória, cenoura, coentro, e outros. 

Constatamos que este é um processo possível, porém longo e o espaço ocupado muitas 

vezes pode fazer falta para a família camponesa. Além disso, o trabalho ideológico das 

empresas em divulgar e difundir o uso de suas sementes é muito forte. 

Durante a pesquisa, este processo de introdução de sementes patenteadas através 

da comercialização de mudas, foi acompanhado numa palestra da Sakata (empresa de 

sementes) que ocorreu na unidade produtora de uma família camponesa em Araras e na 

feira Hortitec em Holambra no ano de 2016.  

A palestra realizada na unidade de uma camponesa que passou a produzir mudas 

a partir da ATER da Tomatec (empresa de venda de insumos agrícolas de Campinas), 

juntamente com a SAKATA (empresa de sementes), mostra esse processo. Diante de 

uma platéia com mais de 50 camponeses, com direito a churrasco no final, os 

agrônomos das empresas apresentaram as vantagens e características  de suas sementes 

de hortaliças e legumes com genéticas que indicavam uma menor chance de 

desenvolvimento de pragas e maior ―produtividade‖.  

Nessa palestra, ficou evidente a estratégia das empresas produtoras de sementes 

patenteadas introduzirem suas mercadorias através da ATER de camponeses que se 

especializam na produção de mudas.  

Na HORTITEC 2016, o discurso das empresas de sementes patenteadas estava 

alinhado com a palestra: genética que garante padrão, ―vacinadas contra pragas‖ e maior 

produtividade.  

Este discurso da seletividade das sementes patenteadas foi acompanhado durante 

as entrevistas, pois na fala de alguns camponeses, havia uma preocupação em produzir 
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algo que tenha ―comércio‖ e ―padrão‖. Embora a compra de sementes (em saquinhos ou 

na forma de muda), esteja relacionada á necessidade de circulação da mercadoria e à 

abertura de espaço nos canteiros, os discursos das empresas começam a ser 

incorporados por alguns camponeses, como relatado a seguir.  

Semente, eu compro muda lá da IBS (empresa de mudas), compro no Caritá (empresa de mudas) 

alguma coisa, mas semente, semente de abóbora ou alguma outra coisa assim, como o quiabo, 

eu gosto de comprar no comércio, de saquinho, latinha, lá na Contato (comércio varejista)  

Cecilia: Mas vc não pega semente da própria... 

Não, muito difícil. Ás vezes eu até arrisco jogar umas de abóbora, mas não é muito legal, sai 

umas coisas assim, meio sem padrão. Pra entregar(PAA e PNAE), tudo bem que não exige, mas 

pra vender assim, aqui na feira é um negócio assim meio complicado, viu. Vou pegar uma 

abobrinha assim... aí não tem padrão?.(entrevista realizada com Sr. J.B. em 2016 ) 

O camponês expõe a dificuldade de comercialização de produtos sem o padrão 

prometido pelas empresas de sementes, mostrando que o discurso foi incorporado, 

também, pelos consumidores. 

Outro exemplo acompanhado durante a pesquisa  foi na produção de tomate, 

visto que seria necessário apenas a coleta da semente do fruto maduro para reproduzi-lo. 

Quatro camponeses (2 rendeiros e 2 proprietários), admitem que compram a muda ou a 

semente e pagam um valor alto por elas, para manterem o ―padrão‖.  

A substituição da semente própria por sementes comerciais é alimentada pelo 

discurso ideológico das empresas de sementes. Porém, embora as empresas vendam 

suas mercadorias alimentando uma expectativa,  no folheto entregue pela empresa 

Bayer, que comercializa sementes através da marca Nunhens, a contradição fica 

explícita. No folheto, a empresa apresenta as características que a semente vai oferecer 

ao produto e, na seqüência, nega-se a garantir o efeito desejado. 

 

IMAGEM 1 : PORTFOLIO DA BAYER  
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RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO: A informação fornecida pela Nunhems do Brasil Comércio 

de Sementes Ltda não significa garantia alguma de resultado. As descrições, recomendações e 

ilustrações contidas nos catálogos, folhetos e website estão baseadas na experiência prática 

adquirida mediante programas de ensaios. A Nunhems do Brasil Comércio de Sementes Ltda 

não se responsabiliza por resultados diferentes. O comprador é quem deve avaliar se os 

produtos e dados são adequados para o cultivo pretendido e se podem ser adaptados as 

condições da região. 

ILUSTRAÇÕES DOS PRODUTOS: Todas as variedades mostradas foram cultivadas sob 

condições favoráveis. Não se garantem nem se pressupõe resultados idênticos para quaisquer 

condições de cultivo. 

Nunhems BV, 2016. Todos os direitos reservados pela NunhemsBV ou suas afiliadas sobre 

quaisquer questões aqui descritas ou apresentadas 

A Bayer, que comercializa as sementes através da marca Nunhens do Brasil, 

afirma no mesmo folheto que, embora esteja comercializando sementes que vão 

apresentar determinadas características, como apresentado na primeira imagem, ela não 

garante que isso irá ocorrer, como descrito na ―recomendação de cultivo‖.  

Portanto, a semente patenteada precisa ser analisada dentro da teoria 

desenvolvida por Marx sobre o caráter fetichista da mercadoria. Para Chaui, a 
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mercadoria se apresenta como ―uma coisa que existe em si e por si e as relações de 

trabalho como relações materiais entre sujeitos humanos e como relações sociais entre 

coisas‖ (CHAUI, 1980, p.23).  

Dessa maneira, a semente patenteada não é apresentada como uma relação de 

poder, que promove a separação entre o trabalho humano, os objetos de trabalho e 

meios de produção e a reprodução da vida. Não mostra seu papel na exploração da 

renda camponesa e do trabalho humano a partir de uma apropriação privada de um bem 

comum, ela é apenas uma mercadoria na prateleira que pode ser trocada pelo dinheiro 

(outra mercadoria). 

 Entretanto, o acesso à semente crioula ou patenteada vai depender, também, do 

que cada camponês produz, pois os grandes monopólios já dominam o mercado de 

sementes transgênicas como soja, milho, e outras comodities (OLIVEIRA, 2016). 

Para a produção de milho, durante a pesquisa encontramos um único produtor 

que estava trabalhando com milho crioulo, em parceria com a empresa Korin para a 

fabricação de ração orgânica. Outras duas  famílias camponesas, uma que trabalha com 

galinha poedeira e outra que produz milho para vender na feira, admitem utilizar a 

semente transgênica patenteada, pois é ―a única para comprar na 

cooperativa”(entrevista com Sra S. e Sr. F e Sr. O. e Dona S.). Para a produção de 

cana-de-açúcar em duas unidades, as mudas também são com genética específica 

fornecida pela própria usina. 

A utilização de mudas ou sementes ou o tipo de cultura a ser produzido, vão 

depender de outros fatores, como: o tamanho da área, o tempo de permanência da 

cultura no solo, a quantidade de mão de obra que cada família camponesa possui para 

produzir e colher. Portanto, o controle das sementes não pode ser acompanhado 

separado do tamanho e a posse da terra, pois o uso de mudas muitas vezes respondem à 

necessidade em economizar espaço,  tempo e trabalho.  

 Uma família camponesa proprietária de 13 hec. relatou que não tem horta e 

prefere trocar verduras na feira, mas produz frutas e legumes de acordo com o que 

possui de braços e máquinas. Multiplicam a produção de bananas, de brotos das 

bananeiras, e legumes de frutos maduros, portanto utilizam apenas sementes próprias. 

(entrevista realizada em 2015) 

 Outra família camponesa, proprietária de 20 hectares e que vive na unidade 

―desde sempre‖, produz hortaliças, mandioca e frutas que retiram de uma área que eles 

chamam de ―brejo‖. O tempo que permaneceram na terra permitiu que produzissem 
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frutas como ―abiu‖, manga, abacate, fruta pão e outras que demandam um tempo para 

produção muitas vezes superior a 10 anos e se multiplicaram na própria unidade. Para a 

produção na horta compram mudas de hortaliças, mas multiplicam pepino, chuchu, 

couve e abóbora da própria produção. (entrevista realizada em 2015) 

 As famílias rendeiras produzem, principalmente, culturas de ciclo curto, como 

hortaliças. A produção de alguns legumes, tubérculos, tomates, mamão e abacaxi, 

ocorrem em função do tamanho da área e do período do arrendamento, que não passa de 

5 anos. 

 Embora tenha sido acompanhada de uma diversidade de produtos entre as 

famílias camponesas entrevistadas, ocorreu, neste grupo, a introdução de sementes 

patenteadas e industriais através da compra de mudas e ou por ser a única opção de 

compra no comércio varejista local. Esta substituição de matérias primas, que poderiam 

ser obtidas através da terra, que é fruto de objetos de trabalho, promove a sujeição de 

parte da renda da terra camponesa. 

Através da estratégia das empresas em oferecer ATER e sementes para os 

produtores de mudas e do apelo ideológico que desqualificam as sementes próprias 

(crioulas), o capital retira uma parcela de autonomia na produção destes camponeses.  

  

O uso de agrotóxicos 

O uso de agrotóxicos, como apontado por Peres e Rosemberg (2003, p.334), foi 

justificado e estava relacionado à assistência técnica presente entre camponeses, que 

legitimavam seu uso e minimizavam seus riscos. 

Durante as entrevistas, um dos questionamentos era entender onde as famílias 

camponesas recebiam a orientação técnica, visto que os dados do IBGE mostravam que 

a maior parte dos camponeses que utilizam agrotóxico, não as recebe, como mostra o 

Censo Agropecuário do IBGE de 2006 na tabela a seguir.  

 

Tabela 7: Orientação Técnica Recebida entre os estabelecimentos que utilizaram 

agrotóxicos em 2006 

Orientação Técnica Número de estabelecimentos 

Ocasionalmente 316.181 

Regularmente 294.498 

Não Recebeu 785.398 

Total  1.396.077 

Fonte: IBGE Censo Agropecuário 2006 
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Esta tabela evidenciou que entre os 1.396.077 estabelecimentos que utilizaram 

agrotóxicos em 2006, 785.398 (56%) não receberam orientação técnica, 316.181 (23%) 

receberam ocasionalmente e apenas 294.498 (21%) dos estabelecimentos que utilizaram 

agrotóxicos em 2006, receberam orientação técnica regularmente.  

Esta informação revela uma ilegalidade presente na comercialização dos 

agrotóxicos, pois, de acordo com a lei 7.082 no Art. 13. ―a venda de agrotóxicos e afins 

aos usuários será feita através de receituário próprio, prescrito por profissionais 

legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que forem previstos na regulamentação 

desta lei‖.  

Desta maneira a venda estaria condicionada a uma orientação técnica e deveriam 

ser acompanhadas de uma indicação e orientação quanto ao uso. Ao mesmo tempo, 

revela a facilidade de acesso ao agrotóxico e a dificuldade de obtenção da orientação. 

Outra informação divulgada pelo censo Agropecuário de 2006 foi sobre  a 

origem da orientação técnica recebida, revelando as formas de acesso. Segundo o Censo 

Agropecuário de 2006 do IBGE, dos estabelecimentos que utilizaram agrotóxicos em 

2006 e receberam orientação técnica, 35% foi prestada por técnicos dos governos 

federal, estadual ou municipal, 25% por técnicos de cooperativas,19% por técnicos de 

empresas integradoras, 15% por técnico contratado diretamente pelo produtor ou 

quando o próprio produtor é um profissional habilitado, 8% de técnicos contratados pelo 

estabelecimento de empresas privadas de planejamento, 2% de outra origem e menos 

de1 % de ONGs. 

 Neste sentido, busquei entender a origem da orientação técnica que chegava aos 

entrevistados questionando  ―onde‖ e ou ―com quem‖ os camponeses obtiveram 

informações sobre o manejo da cultura. Todos os entrevistados afirmam que não 

possuem acesso ao técnico (Agrônomo) para orientá-los na produção, pois este é um 

serviço com custo elevado para a família. O acesso ao técnico do governo, presente na 

CATI de Rio Claro e Corumbataí, ocorreu apenas para viabilizar a documentação para 

obtenção da DAP (documento de aptidão ao Pronaf) e não para orientação quanto 

manejo da cultura.  A presença dos técnicos de cooperativas (COOPLACANA e 

COOPERCITRUS) orientava as unidades onde se produz o milho transgênico, a cana de 

açúcar e laranja, entretanto, elas trabalham como empresas varejistas. A única empresa 

integradora, que prestou orientação técnica entre os entrevistados, foi a Korin nas 

unidades onde se produziu milho crioulo e frango de corte orgânico. A orientação 

técnica ocorreu, de forma mais constante,  com os profissionais que realizam a venda de 
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mercadorias em empresas varejistas para as unidades entrevistadas, vinculando a 

orientação mediante uma compra e ou garantindo a venda mediante a orientação. 

  Neste grupo que participou da pesquisa, observamos que a orientação para o 

manejo das culturas ocorre, principalmente, com outros camponeses e familiares que 

ora podem induzir ao uso, ora podem alertar para os riscos dos agrotóxicos, como 

mostra a tabela a seguir. 

TABELA 8 : Orientação técnica presente entre os camponeses 

entrevistados Onde buscam Orientação Técnica 

Sr A e DonaS TV,  familiares, outros camponeses e comércio varejista 

Sr.A e Sra. A Internet e familiares camponeses e comércio varejista 

Dona R.e filho R Aprendeu com outro camponês apicultor 

Sr. C cursos, internet, e outros camponeses e comércio varejista 

Sr JB Filha estudante de agronomia e familiares camponeses 

SRA A e SR AM Familiares camponeses e Korin para milho crioulo 

Dona H e filho L Familiares camponeses 

Dona M e Sr. L Cooperativa cooplacana e familiares camponeses 

Sr. F. Sra S e C Familiares camponeses, Internet, cursos e pesquisa acadêmica 

Sr. I Familiares camponeses 

Sr A(T) Familiares e com outros camponeses 

Sr.  G e Sra S. Familiares camponeses 

Sr. M.B. 

Korin para criação de frango de corte, empresa varejista vinculada 

à hidroponia  e familiares camponeses 

Sr. J.O. Dona A. 

ATER da empresa certificadora  de orgânicos e outros camponeses 

que trabalham na mesma linha 

Sra. L e Sr. S  Internet, outros camponeses e cursos do Senar  
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Sr. O e dona S Cooperativa Coopercitrus para laranja e outros camponeses 

G e M 

Outros camponeses produtores de cogumelo, empresa varejista do 

setor e pesquisa acadêmica 

 

Nesta tabela observamos a importância do conhecimento de outros camponeses 

e familiares para obter orientação quanto ao manejo da cultura e controle de pragas. 

Para Tavares dos Santos, (1978, p.45), no processo de ―socialização do camponês‖, que 

inicia-se ainda na infância, quando se adquire o conhecimento e as práticas de manejo 

da família, o campesinato reproduz a força de trabalho.  

O conhecimento adquirido ainda na infância, ou depois de adulto entre outros 

camponeses, de forma contraditória permite a possibilidade de reproduzir o capital e 

subordinar a renda camponesa adotando um manejo com agrotóxicos ou não. Portanto, 

o manejo da cultura, quando é transmitido entre gerações, pode contribuir para um 

aumento do uso de agrotóxicos. 

Durante as entrevistas, alguns camponeses relataram a aplicação de agrotóxicos 

industriais em momentos e culturas específicas como cana de açúcar, bananas e laranjas 

com orientação de técnicos qualificados das cooperativas onde se compravam os 

insumos. Outros relatos foram acompanhados diretamente nas visitas, onde observei 

que utilizam inseticida para o controle das formigas cortadeiras, e o herbicida em locais 

onde precisava de ―limpeza‖, pois o fogo está proibido e ou os braços para capinas é 

reduzido, como nas cercas e caminhos. Segundo Tavares dos Santos, o uso de herbicida 

desempenhou o papel de poupar força de trabalho para facilitar seu uso em tarefas 

agrícolas. (TAVARES DOS SANTOS, 1978, p.58) 

Porém, outros agrotóxicos utilizados diretamente na produção, não foram 

acompanhados, pois os camponeses negam ou relatam o uso em momentos específicos 

pois admitem que buscam formas ―mais naturais‖ para controlar as pragas, como mostra 

o relato a seguir. 

Que nem o inseticida natural e o inseticida químico. No químico, o inseto, se você não souber 

usar , o que acontece naturalmente, eles vão criando uma resistência,sobre o químico. O natural 

já não, eles não cria resistência contra o natural. Só que o natural é mais lento. O químico cê 

passa já derruba. Que também não tá acontecendo mais, né. Tava vendo lá na TV, na plantação 

de soja, eles não sabe o que fazê porque eles já tão passando o máximo de inseticida e o inseto 

continua se modificando e resistindo.(entrevista realizada com Sr. A em Junho de 2016) 
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 Neste relato o camponês admite fazer o controle das pragas através de matérias 

primas fruto de objeto de trabalho, como os ―inseticidas naturais‖ e de mercadorias 

industriais como os ―inseticidas químicos‖. Porém, ele já percebeu que os inseticidas 

industriais geram uma resistência no inseto, pois é a ―solução‖ que gera um novo 

―problema‖ e mantém a produção subordinada ao capital.  Além disso, é possível 

observar o papel da mídia como a TV e da ATER na decisão sobre o uso de 

determinados produtos. 

 Outro camponês relata que com a diversidade de produtos nos canteiros, e o 

valor da produção ser baixo, o uso dos agrotóxicos ―nem compensa‖, e neste sentido ―é 

melhor passar o trator no canteiro‖ e iniciar nova produção (entrevista com Sr. M.B.). 

 Portanto, com relação aos agrotóxicos, observamos que não basta constatar a sua 

ocorrência ou não entre os camponeses entrevistados, pois era preciso, primeiramente, 

refletir sobre a conjuntura atual onde os aparelhos ideológicos do Estado e do capital se 

apóiam para manter e ampliar o seu consumo através da ideologia da Revolução Verde. 

 

A substituição do conhecimento camponês  

Segundo Marilena Chaui, a ideologia torna-se possível a partir do processo de 

alienação, da divisão do trabalho entre o braçal e o intelectual, pois ―enquanto o 

trabalhador for aquele que ―não pensa‖ ou que ―não sabe pensar‖, e o pensador for 

aquele que ―não trabalha‖, a ideologia não perderá sua existência nem sua 

função‖(CHAUI, 1980, p.8) 

Foi a partir desta divisão do trabalho que a ideologia da revolução verde 

desqualificou o trabalho e o conhecimento camponês. Para Shiva, o poder hegemônico 

trabalha para não reconhecer o conhecimento tradicional (SHIVA 2002). Daí o processo 

que leva o camponês a não aplicar o seu conhecimento vivido e dizer durante as 

entrevistas que ―eu não tenho estudo‖ (entrevista Dona M.).  

Paralelamente  ouvimos dos técnicos das empresas de agrotóxicos um ―novo 

ditado‖: “antes, quando a gente não queria estudar, a mãe falava que a gente ia pra 

roça. Agora, se você quer ir pra roça, tem que estudar!. A fala deste técnico revela a 

separação entre o trabalho de quem ―deve pensar‖ e ― quem deve ―trabalhar‖, como 

apontado por Chauí, como se quem trabalha na roça não tenha conhecimento.  

Por isso, a introdução dos agrotóxicos no processo de produção do campesinato 

precisou ser mascarada. Segundo Martins (1975, p.4), a história de Jeca Tatu é um 

exemplo dessa ideologia, pois o caipira doente é incapaz de desenvolver-se sem os 
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agentes urbanos como o médico e remédios industriais. Para Shiva (2002, p.21), a 

ideologia hegemônica nega o saber local, atribuindo a eles adjetivos como ―primitivo‖.  

Durante a pesquisa acompanhei algumas substituições do conhecimento 

camponês pelo técnico, que foram relatadas:  

Um camponês, que diz ter sido ―criado que nem índio no Mato Grosso‖, afirma 

que rotacionava a produção com gergelim quando ―dava muita formiga”, mas agora, 

―que tem coisa mais moderna‖, coloca o ―mirex‖(inseticida).  

Outro camponês relata que quando uma ―praga‖ tornava-se incontrolável, 

mudava-se a cultura, por isso desistiu do algodão por causa do ―bicudo‖, e do milho, 

por causa do ―javaporco‖. Com a cana-de-açúcar, antes colocava o ―fogo que matava 

todas as pragas‖, mas agora não pode.  

Outro camponês limpava o terreno fazendo o acero e colocando fogo, hoje, que a 

prática é criminalizada, passa o ―mata-mato‖. (exemplos relatados entre os camponeses 

entrevistados entre 2015 e 2016)  

Observa-se que junto ao processo de desqualificar o conhecimento camponês, 

algumas normas foram elaboradas pelo Estado para criminalizar a prática camponesa 

(FERREIRA, 2013), e outras promoveram a venda de agrotóxicos. Terra e Pelaez 

(2012) documentaram que, durante a ditadura militar, foi criado o Sistema Nacional de 

Crédito Rural que vinculava o acesso ao dinheiro à compra dos agrotóxicos. Junto ao 

financiamento, a assistência técnica e extensão rural foram introduzidas como estratégia 

das empresas para promover o uso entre os camponeses e seus riscos minimizados 

(PERES e ROSEMBERG 2003).  

Neste aspecto, Oliveira afirma que ―é preciso entender a produção de 

conhecimento no contexto histórico em que foi produzido e as condições materiais que 

permitiram essa produção de conhecimento ser produzida‖, pois, ―o modo capitalista de 

produção é também (...) o modo capitalista de pensar‖(OLIVEIRA 1982, p.68 e 69)  

Na comercialização, os técnicos responsáveis pela introdução dos agrotóxicos ou 

pela negação de sua periculosidade trabalham como mediadores do capital, e a 

alienação do trabalho alimenta o ciclo de venda e consumo,  pois segundo Oliveira  

A ideologia capitalista procura mostrar que o produto criado é produto do capital e não produto 

do trabalho, e que para o trabalhador garantir a sua sobrevivência, ele precisa, depende, do 

capital. É o capital que cria o trabalho, permitindo, assim, a sobrevivência do trabalhador Essa 

inversão faz com que o trabalhador não se veja na riqueza que cria, e que cresce sob a forma de 

capital, ou seja, o seu trabalho aparece como se fosse estranho a ele (OLIVEIRA 2007, p.37)  
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O que Oliveira nos aponta é que, no processo de alienação do trabalho, o 

resultado obtido não pertence a quem o executou. Neste aspecto, o trabalho do técnico 

que prescreve o receituário, ou do vendedor que executa a venda, está engendrado no 

processo de alienação capitalista, pois o seu trabalho representa apenas uma parcela  da 

circulação dos agrotóxicos,  e a reprodução de sua vida é vista como dependente deste 

capital. 

Segundo Peixoto (2008 p.42), embora fossem proibidos, eram os técnicos que 

atuavam na comercialização de agrotóxicos e elaboravam os projetos para o 

financiamento do crédito agrícola. A Revista Brasileira de Inovação publicou o texto de 

T.W.Schultz que relatava a importância da assistência técnica e extensão rural na 

introdução e indução de ―novas tecnologias‖ na prática agrícola, visto que ―os 

agricultores ligados à agricultura tradicional devem, de alguma maneira, adquirir, adotar 

e aprender a usar efetivamente um novo e lucrativo conjunto de fatores‖(SCHULTZ, 

1964 p.146 e 147) 

Esta reflexão inicial mostrou que o financiamento estatal dos agroquímicos 

acompanhou um processo ideológico de desqualificação e criminalização da prática 

camponesa,  e formou técnicos alienados do processo produtivo, voltados apenas para a 

mediação entre o capital e o trabalho na agricultura.  

 

Estratégias das Empresas durante a HORTITEC 2016 

 

Durante a visita à HORTTEC 2016 acompanhei algumas estratégias das 

empresas de agrotóxicos para promover o uso, através de seus técnicos. Na abordagem 

apontada por Schultz de que o ―camponês aprende na prática‖, a DuPont apresentou 

seus produtos, em parceria com outras empresas de fertilizantes e sementes, em campo. 

Neste local, diversos produtos de horticultura foram plantados e o uso dos agrotóxicos 

foi apresentado como ―essencial‖ para aumentar a ―produtividade‖. 

 

Imagem 2: Tecnocampo Holambra Hortitec 2016. 
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Foto da autora :  

Neste campo foram apresentados canteiros com hortaliças, onde se 

apresentavam canteiros onde o agrotóxico foi aplicado e onde não foi aplicado, com o 

técnico evidenciando o papel dos inseticidas ―Verimark‖ e ―Benevia‖, da empresa 

Dupont, na produtividade das culturas. 

Estes grandes monopólios já produzem agrotóxicos para a linha Hortifruti, 

trabalho desenvolvido pela agricultura camponesa entrevistada. Os folhetos distribuídos 

na feira Hortitec 2016, vão mostrar o trabalho ideológico para induzir a compra dos 

agrotóxicos. Sobre esses folhetos, Peres e Rosemberg afirmam que: 

O folder geralmente é constituído de apresentação gráfica elaborada, na qual pode ser encontrada 

uma série de ícones cientificistas, como gráficos, tabelas, nomenclatura científica etc. 

Aparentemente, a presença destes ‗ícones‘ é justificada como uma forma de legitimar o uso 

daqueles agrotóxicos; a ‗ciência‘, que nos apresenta provas irrefutáveis da eficácia de 

determinadas tecnologias, ali confere um caráter de ‗respeito‘ àqueles produtos, que passam, 

então, a ter o aval desta ‗ciência‘ ad hoc, tornando mais fácil o trabalho do comerciante em criar 

uma ‗necessidade‘ de uso dos referidos produtos.(PERES e ROSEMBERG 2003, p.340) 

 Além dos gráficos, tabelas e nomenclaturas científicas com respaldo de trabalhos 

desenvolvidos em universidades, nos folhetos entregues à pesquisadora durante a feira, 

encontramos imagens que comparam plantas que recebem a aplicação do veneno com 

plantas que não receberam como ocorreu no campo. Esta comparação entre fotos do 

cultivo junto a gráficos, mostravam uma ―produtividade‖, mas negligenciam sua 

―periculosidade‖, como mostram as imagens a seguir. 

 

Imagem 3: Folheto da DuPont apresentando os agrotóxicos Verimark e Benevia 
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Imagem 4 : Syngenta (inseticida Durivo) 

 

 

Imagem 5 : Folheto DOW (inseticida DELEGATE), 
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FONTE: Folhetos recebidos pela autora durante visita á Hortitec 2016 

 A imagem que compara uma planta que recebeu a aplicação do agrotóxico e a 

que não recebeu estava presente nos folhetos da DOW (inseticida DELEGATE), 

Syngenta (inseticida Durivo) e Du Pont (inseticidas VERIMARK e BENEVIA). Nestas 

imagens é possível observar que as plantas com agrotóxicos estão maiores e mais 

desenvolvidas, enquanto que as plantas que não receberam o agrotóxico estão menores e 

com aspectos degradados pelas ―pragas‖.  

Esta comparação pode induzir o agricultor a aplicar o agrotóxico como se fosse 

um adubo ―energizando as plantas‖  garantindo ―proteção‖ e maior produtividade. Se 

Peres e Rosemberg (2003) questionavam se o agrotóxico era ―veneno ou remédio‖, 

agora é preciso questionar se é ―veneno ou adubo‖, pois as imagens mostram plantas 

―maiores‖, como nas propagandas de adubos. 

Outro ponto importante, que deve ser observado na demonstração da aplicação 

dos agrotóxicos da Du Pont, foi aplicação sem a ocorrência da praga, que os agrônomos, 

durante a visita, chamaram de ―pré-emergência‖. Esta prática, além de induzir o 

agricultor a utilizar o veneno sem a necessidade, reforça a idéia de que é ―proteção‖ 

como um repelente e não um biocida, que mata seres vivos. 
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IMAGEM 6 : Folheto da DuPont orientando os períodos de aplicação de cada 

agrotóxicos, sem a ocorrência do problema. 

 

Fonte: folheto distribuído pela DuPont durante a HORTITEC 2016 

Neste folheto, a Dupont apresenta a ―época para a aplicação‖ dos inseticidas, 

orientando o ―Verimark‖ com a alface ainda na bandeja, o ―Benevia‖ a partir dos 7 dias 

após o transplante da muda para o solo  até o 21º dia, e de outro inseticida (―Rumo‖) 

aproximadamente até o 40º dia, garantindo a colheita com 45 dias. Desta maneira, a 

empresa recomenda o consumo da alface 5 dias após a última aplicação de veneno. 

Estas empresas ao apresentarem seus agrotóxicos como algo apenas benéfico, 

para ser utilizado sem a presença real do problema, podem mascarar sua periculosidade 

e induzir o agricultor a uma idéia de ―maior produtividade e rentabilidade‖. Porém, de 

forma contraditória, neste mesmo folheto da Du Pont, existe um aviso que ela não 

garante o que promete, pois afirma: 

O aumento da produtividade e rentabilidade foi observado em campos experimentais, onde 

foram utilizados os produtos Verimark e Benevia seguindo corretamente as informações de 

dosagem e aplicação. O aumento de produtividade e rentabilidade depende também de outros 

fatores como condições de clima, solo, manejo, estabilidade do mercado, entre outros. Dados 

disponibilizados pela área de Pesquisa da DuPont. (folheto Du Pont recebido durante Hortitec 

2016 – em Anexo).  

 

Este aviso no folheto do agrotóxico nos aponta que a produtividade e a 

rentabilidade não vão depender apenas do uso dos agrotóxicos, ou seja, do capital 

investido no veneno. O aumento da produtividade e da rentabilidade ainda vai depender 

de muitos outros fatores, dentre eles o manejo, a relação entre a oferta e procura da 

produção no mercado e da natureza. Desta maneira a empresa repassa ao próprio 
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agricultor a responsabilidade por eventuais prejuízos que possam ocorrer na safra e não 

expõe o calculo real de cada veneno que será aplicado relacionado ao preço da 

mercadoria que será vendida.  

Sobre a periculosidade dos agrotóxicos, os folhetos das empresas Syngenta, 

DuPont, Dow Agrosciences colocam um quadro de ―ADVERTÊNCIAS: Proteção à 

saúde humana, animal e ao meio ambiente‖. Neste quadro as empresas colocam parte da 

legislação que responsabiliza quem aplica o produto aos riscos (evite contaminação 

ambiental, preserve a natureza), faz alertas genéricos sobre os riscos (este produto é 

perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente) e um alerta para o principal 

mediador entre a empresa de veneno e o agricultor: (consulte sempre um engenheiro 

agrônomo) 

Neste aspecto Peres e Rosemberg afirmam que 

É muito comum, em rótulos de embalagens, material informativo e didático destinados às áreas 

rurais, e no discurso de uma série de profissionais ligados ao comércio/indústria ou ao poder 

público, a prática de ‗culpar‘ o agricultor pelo uso incorreto, e conseqüente exposição aos 

produtos agrotóxicos. Não se trata de culpa, propriamente dita, mas da delegação total de 

responsabilidades ao trabalhador, vítima deste processo; a indústria exime-se, assim, da 

responsabilidade sobre uma prática de venda agressiva, delegando a possibilidade do acidente ao 

‗ato inseguro‘ do trabalhador, que foi praticamente obrigado a adotar o uso deste produto, não 

recebeu treinamento/informação adequada sobre o manejo e agora é culpado no caso de um 

eventual acidente (PERES e ROSEMBERG 2003, p.344 e 345 grifo meu) 

Incorporando o discurso de repassar ao trabalhador a responsabilidade da 

exposição ao agrotóxico, a empresa BASF, além de apresentar seu folheto com os 

venenos mais indicados para as culturas de tomate, batata, cebola e uva, passou a vender 

o Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

IMAGEM 7: FOLHETO DO EPI DA BASF 
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Dentro deste folheto está escrito: 

Nas histórias, o herói sempre está protegido contra qualquer desafio, mas, na lavoura, não 

existe herói sem a proteção certa. Por isso, com o Programa EPI da BASF, o aplicador tem a 

segurança de contar com um dos melhores equipamentos de proteção do mercado, para ser um 

verdadeiro herói no campo.  

Certificação de qualidade (selo Quepia e Isso 9001-08) 

Maior conforto térmico (sistema brisa) 

Ótima relação custo-beneficio 

Treinamento técnico BASF 

Gestão de Vendas e apoio técnico on-line (www.comunicaepi.com.br) 

 

A associação do ―herói‖ com o trabalhador responsável por aplicar o veneno 

possui uma conotação de quem ―salva a lavoura‖, a mesma ideologia da mercadoria que 

induz a ―proteção‖ e de que ―sem agrotóxico‖ não é possível produzir. Com pesquisas 

mostrando que mesmo com a utilização do EPI não existe ―uso seguro‖ (ABREU 2015, 

RIGOTTO 2014), a empresa BASF encontrou uma nova mercadoria para reproduzir seu 

capital no campo.   

Neste contexto, onde o conhecimento camponês foi desqualificado, o uso do 

agrotóxico financiado pelo Estado, a produtividade exaltada e a periculosidade inibida, 

no Censo Agropecuário de 2006 elaborado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) identificou que 1.396.077 estabelecimentos (26,97% do total) utilizam 

agrotóxicos e ocupam uma área de 100.211.650ha (30,03% da área total). Destes 

estabelecimentos, 24,15%  possuem menos de 100ha, 0,92% possuem mais de 100ha e 

1,89% não possuem declaração da área. Mas esses números podem ser maiores, pois se 

somarmos as propriedades que ―utilizam, mas não precisaram usar em 2006‖, vamos 

concluir ―que mais de 1/3 do campesinato brasileiro usa veneno na produção‖ 

(BOMBARDI, 2011).Como esses valores são de 10 anos atrás, é possível que a 

realidade seja outra, visto que desde 2009 nos tornamos campeão no consumo de 

venenos. 

 

A fiscalização seletiva 

Se a partir da ideologia da Revolução Verde o capital desqualificou o 

conhecimento e as práticas camponesas e introduziu os agrotóxicos, o Estado 

regulamenta seu uso e fiscalização de forma parcial. Durante o curso oferecido pelo 

Senar sobre ―Aplicação de Agrotóxicos com Pulverizador Costal Manual‖ em 

http://www.comunicaepi.com.br/
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Novembro de 2016, o instrutor além de mostrar imagens de casos de intoxicação e 

morte por agrotóxicos, trouxe uma abordagem sobre a legislação e como se caracteriza 

um crime ambiental, a partir da lei 9.605,  

Na legislação brasileira, qualquer dano ambiental ou à saúde pública recai, 

principalmente, sobre quem o aplicou ou comercializou. A simples presença de uma 

embalagem de agrotóxico com mais de 1 ano dentro de uma unidade já caracteriza 

crime ambiental, pois as embalagens devem ser devolvidas em locais específicos, como 

mostra a legislação a seguir, mas eram desconhecidos dos camponeses que participavam 

do curso.  

 

No Decreto 4.074/2002, diz que: 

Art. 52.  A destinação de embalagens vazias e de sobras de agrotóxicos e afins deverá atender às 

recomendações técnicas apresentadas na bula ou folheto complementar. 

Art. 53.  Os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias, e 

respectivas tampas, aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, observadas as 

instruções constantes dos rótulos e das bulas, no prazo de até um ano, contado da data de sua 

compra. 

 

O § 1
o
 do art. 56 da Lei n

o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sobre as penalidades 

para os casos de contaminação ambiental, passa a vigorar com a seguinte redação: .  

§ 1
o
  Nas mesmas penas incorre quem:  

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as 

normas ambientais ou de segurança;  

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a 

resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento 

 

Porém, segundo o Censo agropecuário de 2006, das 1.396.077 unidades que 

utilizaram agrotóxicos em 2006, 60%  encaminharam as embalagens ao destino correto, 

e os outros 40% (grifadas de amarelo na tabela abaixo), foram vendidas, largadas no 

campo, reaproveitadas, enviadas para depósito de lixo comum, queimadas ou 

enterradas, o que caracterizaria crime ambiental. 

Tabela 9: Destino das embalagens de agrotóxicos utilizadas nas unidades produtoras 

que utilizaram agrotóxicos em 2006. 

Destino das Embalagens de Agrotóxicos 

Número de 

Estabelecimentos 

Vendidas 1.775 
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Largadas no campo 126.343 

reaproveitadas 16.628 

depósito de lixo comum 49.798 

queimadas ou enterradas 358.097 

devolvidas ao comerciante 538.934 

recolhidas pela prefeitura ou órgãos públicos ou entregue à central de coleta de embalagens 143.447 

depositadas no estabelecimento, aguardando para serem retiradas 185.483 

outro destino 26.985 

Fonte: IBGE Censo Agropecuário 2006 

O que esta tabela revela é que uma parcela grande dos estabelecimentos (40%), 

que utilizaram agrotóxicos em 2006, não destinava suas embalagens aos locais corretos, 

passível de crime ambiental. 

 É preciso entender a comercialização dos agrotóxicos a partir das questões 

ideológicas da Revolução Verde, que estão inseridas dentro do processo de expansão do 

capitalismo no campo e da alienação da prática camponesa que desqualifica seu 

conhecimento tradicional e do trabalho dos técnicos que fazem a mediação da  

circulação dos agrotóxicos.  

O movimento da sociedade civil para exigir ―comida sem veneno‖ precisa 

incorporar estas questões que não estão separadas do acesso a terra, ao adubo, às 

sementes e a indução ao uso dos agrotóxicos. 

Desta reflexão inicial, que será aprofundada no capítulo 4, buscamos 

compreender a reprodução camponesa de dentro do capitalismo e as formas como o 

capital busca se apropriar da renda da terra na indução ao uso dos agrotóxicos em 

substituição às matérias primas e conhecimento do campesinato. 
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CAPITULO 3 A RESISTÊNCIA CAMPONESA 

  

A resistência no controle sobre a circulação 

 

A produção camponesa configura-se em uma ―economia do excedente‖ 

(TAVARES DOS SANTOS, 1978p.70), pois a produção de alimentos abastece a 

família e o excedente é comercializado para garantir  a compra de mercadorias 

necessárias para a reprodução da vida dos camponeses. Alguns produtos são produzidos 

apenas para o consumo da família, para ―o gasto‖, como algumas criações e frutas, 

descritas na tabela que destaca a produção diversificada.  

Outros produtos são direcionados para a indústria, pois, como defendido 

anteriormente, no processo de sujeição da renda da terra ao capital, ora o campesinato 

perde seu domínio na produção substituindo matérias primas, fruto de objetos de 

trabalho, por mercadorias industriais e ora na circulação.  

Neste aspecto, entre as famílias camponesas entrevistadas, a participação na 

feira apresenta-se como uma  resistências do grupo, porém é necessário entender como 

o capital subordina a produção através da circulação. 

Este processo foi relatado por um camponês que participa da ―integração‖ da 

avicultura de corte. Ele afirma que ― trabalha para a Korin‖, uma empresa da região 

voltada para o mercado de ―orgânicos‖, porém, o que ocorre nesta relação é a sujeição 

de parte da renda da terra ao capital industrial para manter o vínculo com capital 

comercial (o frigorífico).  

 Esta relação fica mais clara quando o camponês compartilha sua história: 

Quando eu comecei, eu comecei criando frango por fora, depois eu passei para matriz para 

produzir ovo pra pintos de corte e depois disso é que eu passei pra frango de corte. Então 

quando eu comecei era galinha de postura, pra encubar. Não era ovo para comércio. Eu não 

vendia ovo, eu produzia ovo para a Granja Ypê, Era ovo pra encubatório. Foi feito aquele 

acordo, eu ponho a galinha pra você, você cuida, colhe o ovo e nós vamos buscar o ovo a tarde. 

Todo dia lá. Era uma parceria, uma integração, a mesma coisa, só que ao invés de ser frango de 

corte era  pra postura, com ovo,(...), Eu comecei com frango, sem integração, por conta. Até que 

dava, só que as vezes, o frango ficava no ponto, chegava o dia de ter que vender o frango, e você 

não tinha frigorífico pra vender o frango. Sabe.(A empresa dizia) Hoje eu não vou pegar mil, só 

semana que vem. E o frango, depois que deu os 45 dias, aí ele só vai comer e não vai produzir. 



64 
 

Sê não pode ficar com ele lá. (E vender direto?) Como você vai vender direto?! Todo esse 

frango?! Daí foi que eu parti para o frango da Korin. 

 

 Na fala do camponês, percebe-se que ele já produzia frango, ou seja, ele tem o 

conhecimento e domínio sobre o processo produtivo, possui todos os meios para 

produzi-los, como o galpão e outros instrumentos de trabalho. Porém, o capital controla 

a circulação através do ―frigorífico‖, que abate as aves dentro das normas sanitárias 

exigidas pelo Estado. Para controlar a produção, o frigorífico exige um frango 

―orgânico‖ que consome uma ração específica produzida pela própria empresa 

integradora. Desta maneira, o capital promove a subordinação da renda camponesa na 

produção e na circulação.  

 Segundo Bombardi: 

A agricultura, diferentemente da indústria, tem subjacente a ela a natureza, o tempo da natureza. 

Por mais tecnologia mecânica e/ou biotecnologia aplicadas às práticas agrícolas ou de criatório, 

que estabelecem controles maiores e redução do tempo de produção, a produção está sob os 

desígnios da natureza. Este elemento central que diferencia a agricultura da indústria dá a 

especificidade do desenvolvimento do capitalismo no campo que em momentos coexiste com o 

campesinato, em momentos o expulsa e, em muitos, subordina sua renda. (BOMBARDI 2013, 

p.5) 

 Neste processo vivido pelo camponês, como apontado por Bombardi, seu 

trabalho é fundamental para a indústria que produz frango de corte, portanto na 

integração, o capital subordina sua renda. Porém, na produção voltada para a feira, as 

famílias camponesas produzem hortaliças, frutas, legumes, ovos e outros produtos que 

possibilitam uma diminuição dessa subordinação.  

 A feira, onde o trabalho de pesquisa se desenvolveu, teve seu inicio a partir de 

uma articulação dos camponeses que se reuniam na Secretaria de Agricultura para as 

reuniões da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar de Rio Claro e Região. 

Com a organização do processo produtivo para entregarem ao PAA e ao PNAE, o 

excedente passou a ser discutido no grupo como algo a ser escoado.   

Em 2013 um grupo iniciou a feira no barracão da Secretaria de Agricultura do 

município, atendendo os moradores da região. Porém, com o aumento da clientela, 

passaram a discutir a mudança da feira para outro espaço na cidade, e iniciaram a feira 

no Espaço Livre da Vila Martins. 

 

Imagem 8 : A Feira 
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Fonte: a autora (Janeiro de 2016) na entrada e dentro da feira 

 A feira é um espaço onde as famílias camponesas trocam mercadorias entre si, 

compartilham conhecimento daquilo que produzem, e relacionam-se com os 

consumidores de forma direta, sem intermediários.  

Das  famílias camponesas entrevistadas, que comercializam na feira corujão, a 

maioria é de Rio Claro, apenas uma é de Corumbataí, duas são de Ipeúna uma é de 

Limeira. A proximidade das unidades camponesas ao mercado consumidor é 

fundamental para que o campesinato aproprie-se de uma parcela maior da renda da 

terra. Para Bombardi, este é um fator positivo que diminui a subordinação da renda ao 

capital. (2005, p.7) 

 Todos os camponeses que participaram da entrevista possuem outros locais de 

comercialização de seus produtos, como pequenos mercados de bairro, restaurantes e 

empórios, os programas governamentais ou diretamente para o consumidor como 

mostra a tabela a seguir.  

 

TABELA 10: Locais de comercialização da produção camponesa. 

entrevistados Locais de comercialização 

Sr A e DonaS PAA, PNAE, Feira 

Sr.A e Sra. A PAA, PNAE, Feira 

Dona R. PNAE, Feira e diretamente ao consumidor 

Sr. C PAA, PNAE, Feira, pequenos mercados varejistas 

Sr JB PAA, PNAE, Feira e restaurantes 

SRA A e SR AM PAA, PNAE, Feira e pequenos mercados varejistas 

Dona H e filho L PAA, PNAE, Feira e cestas de consumo coletivo 

Dona M e Sr. L PAA, PNAE, Feira 

Sr. F. Sra S e C PAA, PNAE, Feira 

Sr. I Feira 
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Sr A(T) Feira e mercados 

Sr.  G e Sra S. Feira e mercados 

Sr. M.B PAA, PNAE, Feira e Integração com a Korin 

Sr. J.O. Dona A. PAA, PNAE, Feiras e comércio próprio 

Sra. L e Sr. S Feiras e comércio próprio e venda direta ao consumidor  

Sr. O e dona S PAA, PNAE, Feira 

G e M Feira e restaurantes 

  

Esta tabela evidencia a importância da produção camponesa e seu papel no 

abastecimento interno do município. A feira é relatada por todos os entrevistados, por 

ter sido o local onde a pesquisa se desenvolveu, porém ela é um meio importante de 

comercialização, visto que permite que o campesinato obtenha uma renda maior. Outra 

forma de comercializar é através dos programas governamentais como o PNAE, que é 

intermediado pela Cooperativa dos Produtores Rurais de Rio Claro e Região e o PAA, 

que é oferecido diretamente à prefeitura. Os mercados e restaurantes locais, são 

comércios varejistas pequenos, onde o camponês abastece de verduras e legumes e 

realiza trocas. 

A maneira como o campesinato se relaciona em cada local de comercialização 

mostra seu papel no abastecimento da cidade e seu poder diante do enfrentamento ao 

―atravessador‖. Nos mercados de bairro e restaurantes, o processo de circulação está 

subordinado ao atravessador, porém como a relação é direta entre proprietário da 

mercadoria e o proprietário do estabelecimento onde a mercadoria vai circular, muitas 

vezes ocorrem trocas de mercadorias entre eles que não envolve dinheiro. 

No supermercado pequeno eu até troco. Vamo supor, eu entrego uma caixa de alface, vamo 

supor, são doze real lá, mesmo que eu não troque diretamente, eu vou lá na prateleira e pego um 

saco de arroz e não uso dinheiro. Sê entendeu. Não trocou diretamente, um alface pelo saco de 

arroz, mas é assim, eu falo vô deixar uma verdura aí essa semana e depois eu faço uma 

comprinha aí. Eu acho isso muito legal, por que tem muita mercadoria que vem de fora de rio 

claro, e o que vem de fora o dinheiro não fica aqui (entrevista realizada em Maio de 2016) 

 Neste relato, o camponês percebe que o controle sobre a circulação permite que 

sua produção seja trocada por dinheiro ou por outras mercadorias necessárias para a 

reprodução da vida. Na própria feira ocorrem trocas entre as famílias camponesas, e esta 

relação que é local se relaciona com outras que ultrapassam os limites municipais. 
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Nas entregas ao PAA, o camponês participa de uma chamada individual para 

entregar até R$8.000 por DAP (Documento de Aptidão ao Pronaf) dos produtos que são 

solicitados. Durante o ano de 2016, as entregas ao programa ocorriam ás terças-feira, e 

os produtos eram entregues em asilos, hospitais, ou  diretamente para pessoas que 

estavam inscritas no programa. Nas entregas ao PNAE, os camponeses entregavam até 

R$20.000,00 em produtos, por DAP, para a cooperativa dos agricultores familiares de 

Rio Claro e região, que havia ganhado a chamada pública para aquele ano. A 

cooperativa estabelecia um valor a ser pago por produto durante todo o ano, de acordo 

com a solicitação da nutricionista do município. 

Durante o ano de 2016, acompanhei algumas dificuldades para cumprir as 

entregas ao PNAE. A Secretaria de Educação, ao elaborar um cardápio único mensal 

que se repete durante o ano, não respeitava a sazonalidade dos produtos, dessa maneira 

solicitava mercadorias que estavam em falta entre os camponeses ou com o preço no 

mercado local muito acima da chamada pública. Outro problema era que a cooperativa 

havia estabelecido uma cobrança de 30% no valor da produção, para intermediar a 

entrega ao programa e transportá-la até as escolas. 

Os conflitos que ocorreram nesta relação entre a oferta, a procura e o valor 

estabelecido na chamada pública mostram, também, o poder do campesinato enquanto 

classe social detentora dos meios de produção e do fruto do trabalho. Quando o valor 

pago ao produtor passou a ser muito inferior ao que poderia ser negociado diretamente 

na feira, o campesinato nega-se a entregar ou faz outro uso, podendo incorporar na 

ração de outros animais na unidade camponesa ou vendendo diretamente para 

consumidores com preço baixo como forma de propaganda do produto. 

Entretanto, o controle sobre o preço da produção camponesa não está apenas na 

sua mão, pois, segundo Oliveira, na companhia de entrepostos e armazéns gerais do 

estado de são Paulo, Ceagesp, forma-se praticamente a base de todos os preços 

nacionais de produtos hortifrutigranjeiros do pais. (OLIVEIRA, 1999, p.95). 

Porém, diante do conflito, uma família camponesa produtora de ovos negou-se a 

entregar a mercadoria, pois não havia concordado com o preço da chamada pública e 

não conseguiu negociar com a cooperativa a ―taxa‖ de 30%. Outra família também não 

concordava em entregar pouco volume de mercadoria a cada semana, visto que produzia 

hortaliças que possuem um valor muito baixo para compensar o transporte e o 

combustível.  
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Embora esses conflitos ocorressem não se pode negar a importância dos 

programas governamentais para a produção camponesa, como apontado na tabela, pois 

foi a partir desta venda que a articulação entre os camponeses se concretizou. Esta renda 

é fundamental para a manutenção da ―roça‖, relatada por todos e documentada por 

Terena Castro (2014). 

Outra forma de comercialização dos camponeses é através da produção de 

―cestas‖ para grupos de consumo. Com o pagamento mensal antecipado, ocorre um 

controle maior da produção pela família, e a relação que se estabelece com os 

consumidores é de respeitar a sazonalidade da produção e a falta de determinados 

produtos ocasionados por chuvas de granizo, como ocorreu em 2016. 

 O controle sobre a circulação na feira permite ao campesinato a possibilidade de 

controle maior sobre a renda da terra e sua reprodução. A feira proporcionou ao grupo 

entrevistado um poder maior de negociação diante das imposições dos atravessadores, 

como na venda para a cooperativa e outros intermediários da circulação, porém não 

impediu que seus preços ultrapassasse um limite imposto pelo Ceagesp e Ceasa de 

Campinas. 

 

A resistência no controle sobre as matérias primas 

 

A busca por alternativas às matérias primas industriais é um movimento de 

resistência do campesinato, portanto não basta promover a substituição dos insumos e 

manter a subordinação ao capital. Desta maneira, o campesinato ao buscar a substituição 

do manejo ―convencional‖, próprio da Revolução Verde, por outro ―orgânico‖, pode 

manter-se subordinando sua renda ao capital a partir de uma normatização estatal.  

A maneira como as normas articulam o acesso à natureza, dificultam esse 

caminho na substituição dos insumos, como o relato de um produtor que participou da 

pesquisa. Este conflito entre a norma estatal e a produção camponesa foi acompanhada 

em uma unidade onde se produz hortifruti ―orgânicos‖ com certificação da 

―Ecoforte‖(empresa certificadora). A terra é fruto da herança dos bisavós, porém no 

processo de divisão e compra entre familiares, esta propriedade ficou na forma de um U, 

como mostra a imagem do croqui da propriedade a seguir.  

O proprietário vizinho (que fica no meio), produz frangos e ovos no sistema 

orgânico, portanto, segundo a legislação, num raio de 3 km de sua granja não se pode 

criar galinhas que não sejam no mesmo sistema.  A família camponesa entrevistada  
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construiu um galpão para começar a criar galinhas (apontado como ―galinheiro‖ no 

croqui), e com as sobras da horta alimentar as galinhas e retirar seu próprio adubo. 

Entretanto, são impedidos de produzir o próprio adubo em função da legislação imposta 

ao vizinho, criador de frango orgânico. 

Imagem do Croqui da unidade camponesa com a ―outra propriedade‖ ao centro. 

 

Fonte: Croqui elaborado por D., filha do Sr. O. e Dona A. para a pesquisa. 

 Neste aspecto, a criação de frango orgânico do vizinho impede que o camponês, 

produtor de hortifruti também orgânico, tenha o controle sobre o próprio adubo. A 

substituição do insumo, neste caso, foi impedida por uma normatização apresentada 

como ―sustentável‖. 

Para Carlos Walter Porto Gonçalves muitos projetos de desenvolvimento 

sustentável no Cerrado retiram dos lugares e seus moradores ―o poder e a possibilidade 

de traçar seus destinos‖ (GONÇALVES, 1999 p.12). Destes conflitos, outras 

racionalidades em ATER, passaram a ser incorporadas às discussões acadêmicas. 

As experiências que repensaram a extensão rural vêm da Agroecologia e 

Permacultura discutidas por Altieri (2004), Costabeber e Caporal (2000) e outros que 

defendem a racionalidade camponesa como a principal resposta aos desafios ambientais 

e sociais da atualidade.  

 Neste contexto, a formação de grupos de consumo coletivo, como o CSA 

(community Supported Agriculture) de Rio Claro, passa a exigir a produção de 
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alimentos sem veneno e os camponeses buscam alternativas ao uso de agrotóxicos. 

Porém, esse movimento que contesta o modelo de produção da Revolução Verde, 

também foi incorporado pelo capital para manter a sujeição da renda camponesa. 

 Segundo Costabeber e Coparal (2000) existem duas correntes teóricas que 

trouxeram uma resposta à Revolução Verde: a corrente ecotecnocratica e a ecossocial. 

 A corrente Ecotecnocrática, (COSTABEBER e CAPORAL, 2000), apresentada 

pelos autores, é uma apropriação do capital de uma teoria para vender novos produtos 

no mercado de ―orgânicos‖, pois empresas passaram a se apropriar da natureza e vender 

fertilizantes, e oferecer orientação ténica dentro destes princípios. Esta corrente coloca 

no desenvolvimento tecnológico e o conhecimento da natureza como uma mercadoria a 

ser consumida por poucos e propõe apenas a substituição dos agrotóxicos por outros 

produtos que seriam ―biológicos‖, ou até a produção de agentes ―predadores‖ no 

combate das pragas; 

 A corrente ecossocial (COSTABEBER e CAPORAL, 2000) segue os anseios 

dos movimentos sociais, contemplando aspectos sociais e fundiários no projeto a ser 

construído. Valoriza o conhecimento e a heterogeneidade das culturas tradicionais e dos 

elementos da natureza como patrimônio da humanidade que deve ser disponível a todos. 

Quanto aos agrotóxicos, esta corrente propõe uma busca pelo equilíbrio dos sistemas 

ecológicos, portanto não vai enxergar insetos e plantas indesejadas como pragas e sim 

como indicadores de algo que está ocorrendo na natureza. Partindo deste princípio, os 

insumos industriais são substituídos. 

 O que poderia parecer um conflito entre ―ambientalistas‖, na prática tornou-se 

um conflito entre classes. Se a corrente ―ecotecnocrática‖ representa os interesses do 

capitalismo, de uma revolução ―duplamente Verde‖, a corrente ―ecossocial‖ 

(COSTABEBER e CAPORAL, 2000), que possui ramificações em sua prática, 

representa os interesses das outras economias que se desenvolvem dentro do modo de 

produção vigente, mas promovendo a soberania alimentar.  

  Durante a pesquisa duas experiências podem ser relatadas, seguindo a corrente 

ecotecnocrática: a primeira através do curso de Olericultura Orgânica que o SENAR 

ofereceu no sítio onde morávamos e que foi acompanhado por uma das famílias 

camponesas entrevistadas. 

 Neste curso, o instrutor inicia mostrando os problemas ambientais, sanitários e 

sociais da agricultura convencional e os riscos do uso de insumos químicos na forma de 
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―sais‖ e dos agrotóxicos. Em seguida, apresenta os insumos que seriam substitutos: 

metalosates e agrotóxicos biológicos.  

 A empresa Nutriceler, que comercializa a linha de nutrientes ―metalosates‖ 

(produzido pela empresa estadunidense Albion) com certificação do IBD (Instituto 

Biodinâmico) para agricultura orgânica, foi a ―parceira‖ deste curso e forneceu as 

mercadorias em pequenas quantidades. Os agrotóxicos biológicos utilizados, fornecidos 

pelo SENAR foram: óleo de Neem, Beauvéria, Bacillus BT e Metarrizium. 

 Neste curso, a relação da indústria com o modelo de produção a ser seguido 

evidenciou a maneira como o capital se metamorfoseou de veneno químico para 

biológico e os nutrientes de ―sais‖ para ―metalosates‖, mantendo a subordinação.  

 Outra experiência dentro desta corrente ecotecnocrática foi relatada por um 

campones entrevistado que tentou plantar ―orgânico‖ por 3 anos, e desistiu. 

Até 18 anos eu trabalhava aqui (sitio), depois eu fui trabalhar na ferrovia e fiquei 23 anos, aí 

não guentei mais. Meu pai já tava bem de idade e precisando de ajuda, aí entrei em sociedade 

com um cunhado meu. Meu pai mexia com gado, plantava milho, mandioca, arroz, essas coisa... 

aí foi ficando com idade. Aí foi numa conversa com meu cunhado, que ele ia pra França e 

vamos fazer uma horta. Mas ele já tava com segunda intenção... já queria mexer com orgânico 

porque já tinha gente desenvolvendo agricultura natural lá na França e ele foi lá pra conhecer. 

E eu não sabia disso. Aí ele já voltou e já comprou ... já veio com a “espingarda armada”... Cê 

qué fazê, então vamo fazê! Cê sai da ferrovia e nois vamo... eu falei, ô loco! 23 anos! Não, é 

assim, fala lá com seu pai pra ver se ele arrenda um pedaço de terra pra nóis.... É 

brincadeira...hahaha.  

Ele (cunhado) só plantava se fosse orgânico, então a primeira coisa que ele foi fazer, arrumou 

uma documentação com o meu pai que tava arrendada por tantos anos e foi trabalhar atrás da 

certificação.  

CECILIA(Antes de plantar?)  

É, já foi que nem máquina de esteira, empurrando tudo! Já veio com plano de fazer as estufas, 

passou o trator aqui, tava naquela época de seca e ele falou: Vamos fazê as estufas! Já cotei o 

preço! É mas eu não tenho condição!Não, eu vou bancar, e mais futuramente eu vou 

descontando. 

CECILIA(E quem tava dando assessoria para ele?)  

Ele fazia parte da igreja, então, se eu não me engano, ele era gerente da empresa na época. 

Então ele tava engrenado... A gente planta aí vende para a empresa.. e vai sair ouro da terra 

aqui... essas coisas...E foi, não chegou nem a plantar nada e as estufas já estavam sendo feitas, 

aí já veio e fez o poço... aquelas coisas. Fiquei aqui um ano só administrando obra, poço, 

construção de barracão e plantando... tava uma loucura! E quando eu menos esperava, chegou 

muda ... uma loucura, eu nem sabia o que fazia... e foi indo... As primeira colheita foi uma 
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maravilha! nossa senhora! Onde é a casa do caseiro, tem um cômodo lá que chegou a ficar o 

quarto inteirinho cheio de caixa de tomate... umas 5,6 caixas de altura.. um cômodo inteirinho! 

CECILIA (mas vocês começaram plantando tomate?) 

Tomate, berinjela, vagem,  

CECILIA(e quem dava assistência técnica para vocês era a empresa?) 

É, mas assim, né.. ó, planta lá, se aparecer alguma coisa, passa tal coisa.. Mas era porque a 

terra aqui, isso aqui era, não sei se você sabe, era pouso de boiada. Aqui, quando meu avô 

comprou era sesmaria, aqueles negócio lá, e o povo ia, deixava os boi descansá e depois seguia 

viagem. Então, essa frente aqui era onde os cara guardava os boi a noite. Aqui tinha um rancho 

grande. Era sede de fazenda aqui! Tinha até escravo aqui na antiga casa... isso tem mais de 100, 

150 ano que era pasto ali (...) Então a terra era muito fértil, nunca tinha sido usada, então jogou 

a muda e foi uma maravilha 

CECILIA (E a muda?) 

A muda foi comprado semente e pedimos pra formar. Mas foi plantado assim, sem orientação 

nenhuma e se deu bem. Mas aí, depois, aí veio as tempestade. Nossa, demais! Era bicho que 

aparecia por todo lado...hahaha.. fazia fila de bicho pra bilisca! 

CECILIA Mas aí o seu cunhado continuava dando assistência? 

Sim, a gente trabalhou uns 3, 4 anos, mas aí acabamos separando. 

CECILIA Mas e a empresa? 

É, os técnicos vinham aqui, e faziam um acompanhamento, mas... não funciona!Não funciona 

esse negócio de orgânico aí! Pra mim, o que eu vi e visitei, muitas, muitas, fui até em Brasilia vê 

plantação orgânica lá, uma fazenda que apareceu aí, a fazenda M*. É de um deputado, na 

época era de um deputado, não sei se hoje ainda é. Mas se vê que não é aquilo, parece fachada. 

Mas ele(cunhado) era bitolado! Cê falava põe aí um esterquinho de vaca pra melhorar a terra e 

ele falava: Não! Ele achava que não, ele queria que eu cavocasse a terra aqui, colocasse a 

semente e dá... por capim em volta e o tal de bokachi e só isso. Aí joga um tal de Dipel em cima 

que ia espantá os bicho e só isso. E oração pra espantá os bicho...é tinha ali no quadro... e 

quando aparecê bicho, cê pega essa oração.. aí eu disse cê faz o seguinte, quando aparecê bicho 

cê vem aqui e faz a oração, vem orá aqui porque a minha fé não dá pra espantá tanto bicho 

assim... e acabo... faz uns 3anos e meio que eu to tocando sozinho. Comprei a parte dele aqui e 

algumas outras coisas que a gente tinha comprado também, to pagando, .... 

 Teve bastante coisa da natureza que foi desanimando... além disso a gente fez 3 estufas.. e a 

ventania derrubou tudo... não tinha seguro.... e tamo pagando até hoje.... Isso aí foi pago 30 mil 

reais nas três estufas, aí vem o vento, derrubou, não tinha seguro e a gente não tinha condição 

de fazer de novo porque já tava pagando... aí foi desanimando... e foi financiado pelo BNDES, 

não tem volta.  

Nesse financiamento foi as três estufas, uma tobata menorzinha e o caminhão. Então, pô, cê tá 

começando, não sabe nem planta direito e o cara já vem com caminhão pra transportá produto? 

Hahaha Ele era muito lunático! Ele achava que ia planta ouro. E não é! A natureza não é uma 
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receita de bolo, né? Põe três ovo lá e sai o bolo. Hoje é assim e amanhã já não é assim, 

entendeu?(...)  

(....) 

Pois é, ele fez três canteirinhos no escritório da firma dele, planto lá umas berinjela, umas 

beterraba.... Cê pode planta lá no quintal da sua casa um pezinho de tomate e vai dá! Mas vem e 

planta um monte aí pra vê se dá? Hoje memo eu tava passando veneno aí e só bicho voando.... 

então sê tem que sabê o que sê tá fazendo. 

CECILIA Mas não podia usar o esterco? 

Eles aconselhava a não usar muito o esterco, por causa que o esterco acumulava muito resíduo 

na terra, e por causa que tinha hormônio e tal. Não proibia mas também não aconselhava. Aí 

como meu cunhado já era bitolado nesse negócio, pelo amor! Mas já deu tanta briga por causa 

disso aí. Porque eu vô ficá trabalhando feito um tonto aí e não vai saí nada! Não é mato, mato 

cresce sem esterco e sem nada! Precisa colocar alguma coisa. E ele queria comparar aqui com 

certas pessoas que produzia muito, mas de que jeito... por baixo dos pano usa os veneno. E ele 

não acreditava! Achava que eu que tava fazendo corpo mole, que não queria produzir. Aí eu 

disse, se você quiser que a produção seja igual a desse fulano que você tá falando, dá carta 

branca pra eu fazê igual ele faz. Usar o que ele usa. 

CECILIA Mas a empresa não deixava nem a cama de frango? 

É o que te falei, eles não proibia, mas ... na verdade eles queria vendê a cama de frango que eles 

produzia, que comprasse deles. Tudo naquela cadeia alimentar. 

(....) 

CECILIA: A certificação você nem quer mais? 

Nem quero nem que fale mais em orgânico! O dia que me provarem .... esse era o propósito dele 

quando me levava nos lugar... São José do Rio Preto, (...) em Brasilia, esses produtor de 

orgânico por aqui... O dia que eles prová pra mim que for orgânico e é orgânico realmente, eu 

volto a plantá orgânico. Não ó, é assim e assim que faz. Mai daqui, daqui de Rio Claro até onde 

eu conheci ali pra cima, Brasilia, não existe orgânico. Isso aí é tudo falcatrua! Todos! 

CECILIA: E a mão de obra deles? Nesses lugares que você visitou? Era o dono da terra 

tentando tocar mesmo ou era empregado? 

Nessa M* mesmo tinha cento e poucos funcionários! Era uma indústria! Mas só que eu andei lá 

e não vi um pé de arface, não vi nada lá... eu vi uns canteiro véio lá, umas maquinona passando, 

umas mulherada dentro dum barracão processando alimento, fazendo bandejinha, coisa 

linda!Nossa, vi o gado deles, que é orgânico também, fechado num negócio lá, e o que sobrava 

do que não vende, da consignação vai pro gado, vai pro bicho... repolho orgânico, alface 

orgânica, tudo picadinho... hehe.. dizem que o queijo é orgânico... nossa... uma máquina de 

orgânico! 

CECILIA Mas você não viu os canteiros? 

Não vi nada. Dizem que tem 50 alqueires ou 50 hectares, mas o alqueire em Brasília é o 

alqueirão, é dobro daqui. Sê imagina o que é de alface pra tê lá! 

CECILIA : E você não viu canteiro? 



74 
 

Vi nada... vi uma meia dúzia de canteirinho lá, com uns cara mexendo lá. O que eu percebi que 

eles fazem, eles fazem adubação verde. Eles plantam uma coisinha de dá uma florzinha branca, 

lá... tipo mostarda, não sei o que é... só vi fazendo isso aí.. 

E por aqui, esse aí em São José do Rio Preto, ele (cunhado) mostrou o folheto do cara, 75 

produto que o cara produz!... ô fulano, posso ir aí, conhecer? Ô, claro que pode! Mas hoje não 

dá... não dá... não dá... tal dia não atendia telefone... Vamo lá C! Vamo lá vê a horta dele e Cê 

aprendê como que faz! Chegamo de sopetão lá, cara! Nossa, o cara quase teve um enfarte! 

Tinha duas mocinha no barracão, tudo esquisito, uma estufa vazia, e uns pé de quiabo da altura 

desse pau aqui, ó. Sabe aquela vara de pescá que vai dando só uns quiabinho, e mato que nem 

dava pra vê. Ô esse aqui eu to deixando a terra engordá! Mas, e essas coisa que você vende aí? 

É em outra área! 

Aí começou a querê ensiná nóis como que fazia pra adubá, pego um trator lá, fez um buraco 

dessa fundura assim, riscando assim... aqui eu jogo pó de pedra, depois veio com pó branco, 

acho que foi potássio que ele jogou...até talo de bananeira ele jogou no buraco! Só tonto que 

acredita num negócio desse! Ele disse que abre um sulcro assim, põe talo de bananeira dentro, 

joga terra e planta o tomate. Disse que a bananeira é puro potássio e o tomate vai buscar 

aquela água do talo da bananeira! Ô moço! Pelo amor de Deus! Como é que se vai colocá uma 

estufa, abri um buraco, colocá talo de bananeira dentro! Vai um ano pra você plantá! 

 A experiência deste camponês com a produção orgânica e as fazendas orgânicas 

que ele acompanhou, mostra sua consciência diante de um modelo capitalista de 

produção, da industrialização da agricultura que se mascarou de ―orgânico‖ com a 

constatação do processo industrial dentro das fazendas visitadas. As falas em negrito 

expõem essa consciência do camponês, pois não basta substituir insumos se mantiver a 

relação de subordinação com o capital.  

Sua relação com a empresa para produzir ―orgânicos‖ deixa evidente o modelo 

de reprodução do capital, pois adota estufas, maquinário e insumos que não respondiam 

à realidade do lugar, com vento forte. Nesta relação, o camponês ainda precisa arcar 

com os possíveis riscos do trabalho e o alto volume de trabalho gerado na construção de 

estufas, plantio de mudas, produção e irrigação, dependia de outros braços, ou seja, do 

assalariamento.  O modelo ―vendido‖ pela empresa, resultou no desentendimento entre 

os cunhados , pois achavam que faziam ―corpo mole‖. 

 Na fala ―tudo naquela cadeia alimentar‖ o camponês mostra que percebe a ação 

da indústria em oferecer uma assistência técnica para gerar a venda do insumo que ela 

produz, ou seja, uma orientação para garantir a reprodução do capital, pois ele tem 

consciência do processo integral do trabalho. 
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 Na busca por experiências práticas de produção orgânica, o camponês percebe o 

modelo industrial que confirma a idéia da ―revolução duplamente verde‖ da linha 

ecotecnocrática, que substituiu insumos mantendo o modo de produção capitalista. 

 A contradição vivida pelo camponês que trabalhou como operário por 23 anos é 

que ele reconhece que a ―natureza não é uma receita de bolo‖, mas espera produzir sem 

veneno apenas quando alguém o ensinar exatamente como se produz. A resistência ao 

modelo orgânico, após a experiência, acaba sendo uma resistência ao modelo capitalista 

de produção, pois não basta substituir insumos se ocorrer a permanência da dependência 

ao capital industrial. 

 Uma outra crítica à substituição de insumos que deve ser refletida, é quanto ao 

uso de ―controle biológico‖ na produção. O ―Dpel‖ indicado para o camponês é uma 

mercadoria que contém o ―bacillus Thuringiensis‖ (BT) e foi o mesmo utilizado durante 

o curso de Olericultura Orgânica.  

 Durante alguns cursos promovidos pelo SENAR no Assentamento do Horto de 

Camacuã e no sítio onde morávamos, questionei diferentes instrutores sobre o uso 

constante do ―BT‖, pois ele é um fungo que não está presente em qualquer lugar, ou 

seja, quando o aplicamos na horta, ele não deixa de ser um ―invasor‖. Uma das 

preocupações dos alunos era a maneira como este ―BT‖ age, pois, segundo os 

agrônomos, a lagarta, ao ingerir o bacillus, formam cristais no trato digestivos que vão 

―rasgando‖ a lagarta por dentro. 

 Ao questionar seu efeito em outros seres vivos, alguns instrutores classificaram 

que a sua ação ocorre como se fosse um ―Yacult‖ no corpo humano. Porém, outros 

instrutores já se preocupam com um possível efeito em longo prazo, pois as próprias 

abelhas, que são benéficas para a agricultura orgânica, possuem uma fase de ―larva‖ e 

poderia comprometer a multiplicação das colmeias. Outro questão importante levantada 

por um agrônomo é sobre a possibilidade do ―BT‖ mudar de hospedeiro, o que na 

natureza não seja algo impossível  de acontecer. Desta maneira, a simples substituição 

de agrotóxicos químicos para biológicos, além de manter a subordinação ao capital, 

representa outro risco real. 

 Entretanto, outras experiências também foram acompanhadas que respondem ao 

modelo ―ecossocialista‖, de construção da soberania alimentar, e autonomia produtiva, 

porém dentro do modo de produção de um Estado capitalista, a substituição dos adubos 

industriais expõe o conflito de classe. 
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Entre os camponeses que trabalham com horticultura, uma alternativa para 

substituição dos adubos químicos foi apresentada em 2015 pelo coletivo Pés Vermelhos 

no Centro Comunitário da Associação Terra Boa no Assentamento Araras III, do qual 

uma família camponesa entrevistada participou. Numa oficina de compostagem a 

mediadora Thais Menina Oliveira de Siqueira refletiu e executou com o grupo a 

necessidade de criarmos alternativas para os resíduos sólidos do município, pois o 

―resto‖ das feiras e a palha da cidade poderiam transformar-se em um excelente adubo 

para o campo.   

 

Imagem 9: Oficina de Produção de composto orgânico pelo grupo pés vermelhos no 

Centro Comunitário da Associação Terra Boa no Assentamento Araras III. 

 

Foto disponibilizada pelo ITESP. 

A inquietação da mediadora gerou uma dissertação de mestrado, pois investigou 

a dificuldade de alguns municípios em transformar seu ―lixo‖ em ―composto‖. A 

resposta de um dos gestores entrevistados foi de que a coleta de lixo é responsável por 

uma fatia muito grande do orçamento municipal, ou seja, a mudança do destino do lixo 

compromete o rendimento do capital da empresa ganhadora da licitação da coleta. Esta 

pesquisa e a oficina ministrada no assentamento mostraram o conflito territorial que a 

produção de adubos não industriais pode causar. (SIQUEIRA, 2014, p.97) 

Outra substituição ao adubo químico e industrial nós acompanhamos no curso de 

Olericultura Orgânica oferecido pelo Senar no sítio onde morávamos. Neste curso, foi 

proposta a produção de composto com esterco de vaca e palha e paralelamente 

iniciamos o plantio de adubação verde. Neste processo, o esterco foi comprado do 

vizinho, a palha foi retirada do próprio sítio, porém as sementes de adubação verde 

foram oferecidas pelo próprio Senar, pois a única empresa da região que as fornece fica 

em Piracicaba e em uma quantidade muito superior ao necessário para o que faríamos. 
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Imagem 10 : Compostagem do curso de Olericultura Orgânica 

     

Foto da autora em Abril de 2016. 

Imagem 11: Adubação Verde do Curso de Olericultura Orgânica 

     

Foto da autora em Maio de 2016 

 

Outra alternativa também apresentada pelo Senar no sitio onde morávamos, foi 

através do curso de Minhocultura e produção de Húmus. Neste curso compramos o 

esterco do vizinho, fizemos uma compostagem para alimentar as minhocas e 

oferecemos outra parte do esterco diretamente para a minhoca. Neste curso, o humos é 

apresentado como uma alternativa aos adubos químicos industriais, porém a minhoca 

utilizada é importada (californiana), pois no Brasil a ―minhocoçu‖ que seria a  

recomendada para este processo, pertence a fauna silvestre brasileira e, segundo a 

instrutora do curso, para utilizá-la nós teríamos que ter uma autorização do Ibama.  

 Desta maneira, acompanhamos pela prática camponesa e pelos cursos oferecidos 

pelo Senar, um processo de substituição de insumos que tem sido incorporado pelo 

capital para manter a dependência e em outros momentos promovem  a autonomia na 

produção . A substituição de insumos industriais por locais é uma resistência ao capital, 

dentro da luta de classes entre o campesinato e o modelo agroindustrial. 
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A resistência no conhecimento compartilhado 

  

Percebemos, a partir da tabela 8, que a orientação técnica que estava chegando 

ao campesinato entrevistado era, principalmente, de familiares e camponeses que em 

determinados momentos induziam ao uso de agrotóxicos e em outros momentos 

apresentavam alternativas ao enfrentamento de problemas na produção. 

 Como discutido por Shiva e Gonçalves (SHIVA 2003, GONÇALVES 2004), o 

conhecimento tradicional precisa ser resgatado e reconhecido para buscarmos outras 

racionalidades na produção. Como as próprias empresas já reconheceram, o camponês 

aprende a partir do conhecimento prático vivido por outros, através de ―uma abordagem 

não comercial‖  (SCHULTZ, 1964, p.164 in Revista Brasileira de Inovação 2005) 

Esta busca por um conhecimento prático foi relatado, entre os entrevistados que 

reconhece a experiência de camponeses como fonte de informação e orientação, pois 

―as organizações camponesas necessitam de metodologias libertadoras que permitam às 

pessoas assumir o controlo dos  processos produtivos‖ (MACHIN SOSA 2013, p.29) 

Dentre os entrevistados, a camponesa que participou do curso de Olericultura 

Orgânica durante o ano de 2016, identificou que a maior contribuição do curso foi a 

amizade desenvolvida e a ―troca de experiências‖ entre os participantes. Ela relata que 

foi constantemente visitada, mesmo produzindo no sistema hidropônico o qual foi 

apontado como ―potencialmente cancerígeno‖ pelo instrutor. Sua experiência de retorno 

ao campo em um espaço pequeno motivou os outros participantes a entenderem o seu 

sistema e seu percurso para torná-lo o mais ―autônomo‖ possível. 

 Neste curso, ocorriam trocas de mudas, sementes e manejos entre os 

participantes que se encontravam quinzenalmente. Este compartilhamento das 

experiências de cada um em seu pequeno ou inexistente pedaço de terra proporcionou 

ao grupo a possibilidade de produzir a partir da cooperação. 

 Outro curso promovido pelo SENAR, de Meliponicultura – manejo de abelha 

sem ferrão, proporcionou ao grupo uma experiência de produção de mel com abelhas 

nativas. Neste curso, além de ensinar o manejo e coleta de abelhas na natureza, ensinou 

o grupo a fazer o meliponário (caixa das abelhas) com madeira. Com a participação de 

um artesão que comercializava produtos na feira a partir do bambu retirado do Horto e 

da Unesp (de forma escondida), construímos outras ―caixas de abelhas‖ com bambu, 

visto que o artesão conhecia o manejo do fogo e compartilhou conosco o conhecimento 

adquirido sobre o tratamento. 
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Entre os apicultores, o conhecimento e a prática também foram adquiridas em 

cursos, mas principalmente entre si. Na ―parceria‖ entre apicultores, a ajuda mútua 

ocorre nos períodos de colheita, quando é preciso substituir os favos cheios de mel, por 

placas com cera. Neste processo, onde existe a necessidade de ―mais braços‖, os 

apicultores compartilham sua experiência e conhecimento para quem os auxilia. 

 Entre os produtores de tomate orgânico, este conhecimento também foi 

adquirido com a prática, visto que os cunhados trabalhavam para com outro cunhado em 

comum, o ―Wilson‖. Após adquirirem a experiência e o conhecimento trabalhando na 

produção de tomate orgânico, decidiram arrendar uma área e começaram a produzir 

para si e vender na feira e em outros comércios. 

Este compartilhamento do conhecimento entre os camponeses é reconhecido 

como uma metodologia ―Camponês – Camponês‖ de ATER. Esta metodologia parte da 

idéia de que a experiência camponesa deve ser compartilhada a partir do seu local e 

prática como forma de garantir a soberania alimentar na produção. Neste método o 

―protagonista é o camponês ou a camponesa, não o técnico‖, pois ―o camponês acredita 

mais no que faz outro camponês do que no que diz um técnico‖ (MACHIN SOSA 2003, 

p.61). Esta informação foi constatada durante as entrevistas, visto que a tabela 8, sobre a 

origem da orientação técnica que os camponeses entrevistados recebem, a presença 

constante de outros camponeses familiares ocorre entre todos. 

 Embora o capital tenha desqualificado o conhecimento camponês e introduzido 

matérias primas industriais na produção, o campesinato não abandona a importância do 

conhecimento concreto e buscam formas de manterem a maior parte da renda da terra 

também, na troca de experiências.  

Entretanto, a luta de classes vivida pelo grupo entrevistado não se limita ao 

processo de produção e de circulação camponesa, ela ocorre quando o campesinato 

perde sua produção com indícios de contaminação em decorrência do uso de 

agrotóxicos pela agroindústria canavieira, como será discutido a seguir. 
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CAPITULO 4  OS CONFLITOS COM O USO DE AGROTÓXICOS 

 

 Neste capítulo, abordaremos os conflitos vividos pelos camponeses em relação 

ao uso de agrotóxicos pela agroindústria canavieira e as estratégias das empresas 

produtoras dos venenos para manter o silêncio diante dessa violência que ocorre no 

campo. Este conflito evidencia a luta de classes entre a agricultura camponesa, que 

produz a partir de relações não capitalistas, como discutido nos capítulos anteriores e o 

capital que se expande na forma de veneno na monocultura de cana de açúcar. 

 O uso de agrotóxicos está inserido no processo de industrialização da 

agricultura, ou seja, corresponde ao desenvolvimento do capitalismo no campo. 

Legitimado pelo discurso ideológico da Revolução Verde que apresenta o avanço 

tecnológico como a resposta para acabar com a fome do mundo, retirou do debate as 

questões políticas, sociais e fundiárias para uma abordagem estritamente técnica 

(PORTO-GONÇALVES, 2004 p.8).  

Um dos teóricos que proporcionou um cunho ―científico‖ para a fome, foi 

Malthus, ao publicar ―Ensaio sobre o  princípio da população‖, que defendeu: 

Um homem que nasce em um mundo já ocupado, se sua família não possui meios de alimentá-lo, 

ou se a sociedade não tem precisão de seu trabalho, este homem eu digo, não tem o menor direito 

de reclamar uma porção qualquer de alimento: ele está em demasia sobre a terra. No grande 

banquete da natureza, não há lugar para ele. A natureza ordena-lhe que se vá e não tardará ela 

mesma a colocar tal ordem em execução..," (Thomas Malthus, in Proudon, p.107) 

A ideologia neste trecho, no sentido de ocultar a realidade que legitima a relação 

de exploração e dominação (CHAUI, 1980p.8) é de naturalização da desigualdade e por 

conseqüência a fome.  

Por isso, acreditamos que o uso de agrotóxicos no campo responde, também,  a 

uma necessidade do capital se reproduzir, e não a uma forma de acabar com a fome no 

mundo. Esta mercadoria desenvolvida no período entre guerras encontrou na agricultura 

um meio para sua reprodução, e o Estado como mediador financeiro da sua introdução 

(TERRA e PELAEZ 2012) e indução ao consumo via ATER (PERES e ROSEMBERG, 

2003).  

A relação entre o capital produtor de agrotóxicos e o Estado está presente no 

município de Rio Claro, principalmente, na agroindústria canavieira. Estas ações trazem 

um aumento no risco de contaminação, pois, segundo Spadotto e Gomes:  
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―pela quantidade total elevada de agrotóxicos usados, algumas culturas agrícolas merecem 

atenção, não por esses produtos serem aplicados intensivamente por unidade de área cultivada, e 

sim por essas culturas ocuparem extensas áreas no Brasil, como é o caso da soja, do milho e da 

cana-de-açúcar. Essas culturas apresentam-se como fontes potenciais de contaminação pelo uso 

de agrotóxicos em grandes áreas‖.(Brasil, AGEITEC , SPADOTTO E GOMES 1998,)  

O que Spadotto e Gomes identificam é que o risco do uso de agrotóxicos não 

está somente no cálculo que  se faz do volume veneno por hectare, e sim na área total 

que será aplicada. O alerta é para a expansão dos cultivos químico-dependentes, que no 

Estado de São Paulo possui a cana-de-açúcar, sua principal monocultura.  

 

O avanço da agroindústria canavieira e do uso de agrotóxicos 

 

Diversos estudos apontam para os conflitos socioambientais a partir da expansão 

da cana-de-açúcar no país (REPORTER BRASIL 2009, BOMBARDI 2013, 

MENDONÇA, 2010 e PITTA 2013). Com a pressão dos mercados consumidores 

externos para substituir fontes energéticas fósseis a partir dos acordos estabelecidos no 

Protocolo de Quioto, garantindo aos países uma comercialização de ―créditos de 

carbono‖ na bolsa de valores (FERREIRA,2015 p;129), e manter as exportações da 

agroindústria canavieira, o Estado brasileiro passou a estabelecer normas para garantir 

que a cana-de-açúcar não ocupasse terras onde se produzem alimentos e os impactos 

ambientais fossem mitigados (Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergétio 

Paulista – Dados Consolidados Safras 2007\08 e 2013\14).  

Para um controle sobre a expansão da cana-de-açúcar, o estudo elaborado pelo 

Projeto Canasat do INPE, desde 2003 mapeia as áreas cultivadas pela agroindústria 

canavieira e monitora o processo de queima no Estado.  Neste projeto, elaborou-se um 

roteiro para diminuir as emissões de gases na atmosfera, produzidos pela queima e a 

introdução da mecanização da colheita. Nas figuras a seguir, é possível observar o 

aumento da produção da cultura e a mudança no processo de diminuição da queima. 

 

FIGURA 1 : Comparação dos perfis de colheita de cana demonstrando o crescimento da 

atividade e a substituição da colheita com queima pela colheita crua no Estado de São 

Paulo entre as safras 2006\2007 e 2012\2013. 
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Fonte: Canasat e Agrosatélite. Disponível em Protocolo Agroambiental do Setor 

Sucroenergético Paulista: Dados consolidados das safras 2007\2008 a 2013\2014. 

Disponível em http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/2015/02/Protocolo-

Agroambiental-do-Setor-Sucroenerg%C3%A9tico-Relat%C3%B3rio-consolidado-

RV.pdf.  

O primeiro mapa mostra a produção de cana de açúcar no Estado de São Paulo, 

nas Safras 2006\2007 apontando em rosa às áreas onde ocorria a queima para a colheita 

http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/2015/02/Protocolo-Agroambiental-do-Setor-Sucroenerg�tico-Relat�rio-consolidado-RV.pdf
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/2015/02/Protocolo-Agroambiental-do-Setor-Sucroenerg�tico-Relat�rio-consolidado-RV.pdf
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/2015/02/Protocolo-Agroambiental-do-Setor-Sucroenerg�tico-Relat�rio-consolidado-RV.pdf
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e em verde as áreas onde a colheita era realizada com a cana crua. Observa-se neste 

primeiro mapa a predominância da colheita realizada após queima. 

No segundo mapa observa-se a colheita realizada na safra 2013\2014, 

evidenciando uma mudança significativa na colheita crua, pois o predomínio da 

coloração verde expõe uma colheita realizada sem a queima e mecanizada. 

O gráfico a seguir mostra este processo de mudança entre a colheita com a 

queima e a colheita crua neste período.  

Gráfico 1: Evolução da Colheita da Cana no Estado de São Paulo 

 

Fonte Canasat e Agrosatélite In Dados Consolidados das Safras 2007-08 a 2013-14 – 

Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético Paulista , página 25 

O gráfico apresentado mostrou um aumento no cultivo (em vermelho) seguindo 

um aumento no total colhido (em verde escuro) de cana de açúcar no Estado de São 

Paulo entre as safras de 2006-2007 até 2013-2014. Em verde claro mostrou um aumento 

da cana colhida crua se contraponto ao declínio da cana colhida com queima (amarelo). 

No Estado de São Paulo, em 19 de Setembro de 2002, criou-se a LEI 

ESTADUAL Nº 11.241, que dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da palha da 

cana-de-açúcar e dá providências correlatas. 

O governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura 

e Abastecimento, articularam junto ao setor agroindustrial canavieiro, representado pela 

União da Indústria de Cana de Açúcar (ÚNICA) e com a Organização dos Plantadores 

de Cana da Região Centro do Sul do Brasil (ORPLANA) um ―protocolo de boas 

práticas agroambientais‖ denominado ―Protocolo Agroambiental‖.  



84 
 

Neste protocolo, assinado em 8 de Setembro de 2015, ocorre uma antecipação 

do fim da queima de 2031 para 2017 nas áreas mecanizáveis, exigindo a mecanização 

no processo de corte e colheita, além de outras práticas para preservação de recursos 

hídricos, solo e resíduos. Ao adotar o Protocolo Agroambiental, o setor recebe uma 

certificação do Estado de produzir ―Etanol Verde‖. Mais de 80% das usinas aderiram ao 

―protocolo‖ neste período, inclusive as usinas Iracema (de Iracemápolis) e São João (de 

Araras) que atuam no município de Rio Claro. 

Outra questão importante é com relação ao trabalho do bóia fria, pois a queima 

era apontada como forma de garantir a ―segurança no trabalho‖ de quem cortava a cana, 

e um método de aumentar a produtividade do processo de trabalho do cortador pago por 

toneladas de cana cortada (RONQUIM, 2003 p.26).  

 Segundo Kaustky, a relação entre a substituição do trabalho humano e a máquina 

é diferente entre a agricultura camponesa e a capitalista:  

Esta relação ainda se agrava, no caso da agricultura. Isto porque, sob o regime da produção 

capitalista, a máquina não tem por função realizar economia de força de trabalho, mas de salário. 

Quanto mais baixos os salários, tanto mais difícil a introdução de máquinas. (KAUSTKY, p29) 

 Desta reflexão é preciso entender a relação que existe entre a expansão do 

capitalismo monopolista mundializado,  a mecanização subsidiada pelo Estado, a 

criminalização da queima e o aumento do uso de agrotóxicos nos canaviais.  

A preocupação ambiental do Estado e das empresas em adotar um ―Protocolo 

Ambiental‖, que garante uma certificação de ―Etanol Verde‖ promovendo o fim da 

queima, estava atrelada ao Protocolo de Quioto, que prevê a ―substituição de 

tecnologias‖ que emitem gases que podem aumentar o ―efeito estufa‖ da atmosfera para 

outras que, teoricamente, não contribuem para este fenômeno.  

Entre 2004 e 2008, os agrotóxicos utilizados nos canaviais passaram de 29,94 

mil toneladas para 50,34 mil toneladas (REPORTER BRASIL 2009 p.29). Em 2012 na 

cultura de cana utilizou-se 74.144 mil toneladas, em 2013 foram 77.474 mil toneladas e 

em 2014 foram 68.151 mil toneladas (Fonte: Sindveg disponível  

(http://dados.contraosagrotoxicos.org/pt_PT/dataset/comercializacao-de-agrotoxicos-

2012-a-2014).  

No município de Rio Claro, este aumento no volume de agrotóxicos trouxe 

impactos socioambientais significativos, expondo a luta de classes entre a produção 

camponesa apícola e a agroindústria canavieira.  
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Uso e Ocupação do Solo no município de Rio Claro  

O mapa a seguir mostra o uso do solo no município de Rio Claro, elaborado pelo 

Projeto Carbcana da Embrapa que monitorou a queima no ano de 2015,  

Mapa: Uso e ocupação do solo em Rio Claro. 

   

 USO E COBERTURA DO SOLO ÁREA  % 

  

Fonte:PROJETO CARBCANA – EMBRAPA seleção realizada pela autora 
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Fonte:PROJETO CARBCANA – EMBRAPA seleção realizada pela autora 
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Neste mapa é possível identificar em preto a mancha urbana. Na área rural há 

predominância da pastagem em um tom de vermelho (com área de 14.823,3ha); em 

seguida vem a cultura de cana-de-açúcar em verde fosforecente (com área de 11.481,2 

ha); na cor verde escuro são fragmentos de mata espalhados pelo município; em roxo 

está a Floresta Estadual Navarro de Andrade e outras áreas com eucalipto; na cor laranja 

são culturas perenes onde está localizada a Fazenda São José, produtora de laranja, mas 

que em 2015 retirou a área com seringueiras para produzir cana. E em amarelo, são as 

áreas de solo exposto que representam boa parte das áreas de cavas da mineração. 

As áreas com pastagens representam 29,7% do município, e nelas é indicado 

pelo Projeto Etanol Verde,  a expansão dos canaviais, que interfere no valor da terra e 

nos arrendamentos, como apontado anteriormente pelos camponeses rendeiros. Segundo 

Oliveira  quando analisados o uso das terras no país, as ―terras ocupadas por pastagens‖, 

tem sido a forma de uso mais comum para ―esconder‖ a terra mercadoria – reserva de 

valor – à espera da especulação imobiliária. (OLIVEIRA 1999 p.87) 

A cana de açúcar responde por 23% do território, ou seja temos uma área 

significativa de monocultura químico-dependente. A legislação atual permite que as 

usinas adotem aviões, tratores e caminhões tanque para aplicar os agroquímicos,  

aumentando ainda mais o risco de contaminação. 

 

IMAGEM 12 pista de pouso com tanque e avião para aeropulverização no Km 199 da 

Rodovia W.Luiz em Itirapina – SP. 

  

Fonte: fotografia realizada em 02 de Junho de 2017 por moradora da região e cedida 

para a autora. 
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 Em Rio Claro, dados do Canasat mostram como ocorreu este processo de 

mecanização e diminuição da queima neste município 

TABELA 11: Área colhida de cana crua, com queima e total colhido em Rio Claro - SP 

ano crua (ha) crua (%) queima (ha) queima (%) total (ha) 

2006 4.614 52,1 4.235 47,9 8.849 

2007 5.447 60,2 3.599 39,8 9.046 

2008 3.681 38,9 5.781 61,1 9.462 

2009 4.991 46,3 5.780 53,7 10.771 

2010 3.877 37,4 6.500 62,6 10.377 

2011 4.618 44 5.881 56 10.499 

2012 6.711 70,4 2.821 29,6 9.532 

Fonte: http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/colheita.html, acesso em Maio de 2017 

 

 Segundo dados do INPE, em Rio Claro houve uma variação na a área total 

colhida de cana entre 2006 e 2012. Porém ocorreu o aumento da mecanização da 

colheita e a diminuição da queima de forma significativa, pois em 2006 a colheita de 

cana crua respondia a 52,1% da colheita e em 2012 respondia por 70,4% da colheita de 

cana crua mecanizada.  

  

Os Agrotóxicos utilizados na Agroindústria 

 

Segundo os dados divulgados pelo Sindiveg, em seu Balanço 2015 no setor de 

agroquímicos, (disponível em http://www.sindiveg.org.br/docs/balanco-2015.pdf ) 13% 

de todo agrotóxicos comercializados no país em 2015 foram direcionados para o estado 

de São Paulo e 10% foi utilizado na cultura da cana de açúcar.  

O Instituto de Economia Agrícola apresentou a relação de troca dos agrotóxicos 

que foram utilizados nos canaviais do Estado de São Paulo em 2016. A partir desta 

informação é possível identificar os principais agrotóxicos utilizados nos canaviais. 

 

TABELA12 : AGROTÓXICOS UTILIZADOS NA CANA-DE-AÇÚCAR 

Grupo Marca Ingrediente 

Herbicidas Aminol 806 2,4-D Amina 

Herbicidas Gamit Star Clomazone 

Herbicidas Gesapax 500 Ametryne 

Herbicidas Plateau Imazapique 

Herbicidas Provence 750 WG Isoxaflutole 

http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/colheita.html
http://www.sindiveg.org.br/docs/balanco-2015.pdf
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Herbicidas Velpar K GRDA Hexazinone+Diuron 

Herbicidas Volcane MSMA 

Grupo Marca Ingrediente 

Inseticidas Evidence 700 WG Imidacloprido 

Inseticidas Regent 800 WG Fipronil 

Grupo Marca Ingrediente 

Regulador de 

crescimento 
Moddus Etil-Trinexapac 

Fonte: Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. 

http://ciagri.iea.sp.gov.br/bancoiea_teste/cadeia/cadeiaCana.aspx acesso em 14.04.2017 

Dos agrotóxicos apresentados pelo instituto de economia agrícola que são 

utilizados nos canaviais, os dois inseticidas (imidacloprido e Fipronil), estão passando 

pelo processo de reavaliação do IBAMA em função do seu impacto sobre as abelhas. 

Segundo o Ibama, sobre este processo de reavaliação: 

 Em 19/07/2012, foi publicado no DOU um comunicado dando início formal ao processo de 

reavaliação de agrotóxicos relacionados com efeitos nocivos às abelhas. Quatro ingredientes 

ativos que compõem esses agrotóxicos serão reavaliados: Imidacloprido, Tiametoxam, 

Clotianidina e Fipronil. O primeiro a passar pelo processo de reavaliação foi o Imidacloprido, 

que é a mais comercializada destas quatro substâncias. Empresas declararam ao Ibama a 

comercialização de 1.934 toneladas de Imidacloprido só em 2010, representando cerca de 60% 

do total comercializado destes quatro ingredientes. Esta iniciativa do Ibama segue diretrizes de 

políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) voltadas para a proteção de 

polinizadores. As diretrizes do MMA acompanham a preocupação mundial sobre a manutenção 

de populações de polinizadores naturais, como as abelhas. A decisão do Ibama se baseou em 

pesquisas científicas e em decisões adotadas por outros países. Estudos científicos recentes 

indicam que o uso destas substâncias é prejudicial para insetos polinizadores, em especial, para 

as abelhas, podendo causar a morte ou alterações no comportamento destes insetos. As abelhas 

são consideradas os principais polinizadores em ambientes naturais e agrícolas e contribuem para 

o aumento da produtividade agrícola, além de serem diretamente responsáveis pela produção de 

mel. Como medida preventiva, o Ibama proibiu provisoriamente, no mesmo comunicado de 

19/07/2012, a aplicação por aviões de agrotóxicos à base de Imidacloprido, Tiametoxam, 

Clotianidina e Fipronil em qualquer tipo de cultura. O uso de inseticidas que contêm esses 

ingredientes ativos por meio de aplicação aérea tem sido associado a morte de abelhas em 

diferentes regiões do país, o que motivou a proibição. 

As empresas produtoras de agrotóxicos que contenham um ou mais dos compostos químicos 

destacados no comunicado incluíram uma frase de alerta para o consumidor nas bulas e 

embalagens de produtos. A mensagem padrão informa que a aplicação aérea não é mais 

permitida e que o produto é tóxico para abelhas. Além disso, consta na mensagem que o uso é 

proibido em épocas de floração ou quando observada a visitação de abelhas na lavoura. 

http://ciagri.iea.sp.gov.br/bancoiea_teste/cadeia/cadeiaCana.aspx
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/agrotoxicos/areas%20tematicas_agrotoxicos_reavaliao_4.pdf
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Confira a frase de advertência que foi incorporada às bulas e embalagens dos produtos que 

contêm Imidacloprido, Tiametoxam, Clotianidina e/ou Fipronil: ―Este produto é tóxico para 

abelhas. A aplicação aérea NÃO É PERMITIDA. Não aplique este produto em época de 

floração, nem imediatamente antes do florescimento ou quando for observada visitação de 

abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações constitui crime ambiental, 

sujeito a penalidades.‖  

Ao final do processo de reavaliação, o Ibama poderá manter a decisão de suspensão da aplicação 

por aviões destes produtos ou revê-la. Caso o resultado dos estudos indiquem, o instituto poderá 

adotar outras medidas de restrição ou controle destas substâncias.  

Com relação à aplicação aérea dos agrotóxicos à base dos ingredientes ativos Imidacloprido, 

Tiametoxam, Clotianidina e/ou Fipronil, deve-se observar o que é determinado na Instrução 

Normativa Conjunta nº 1, de 28 de dezembro de 2012. Basicamente, essa IN estabelece que, até 

o final do processo de reavaliação ambiental, a aplicação aérea de qualquer produto contendo 

esses ingredientes ativos é autorizada apenas para soja, cana-de-açúcar, arroz e trigo. (disponível 

em http://www.ibama.gov.br/component/content/article?id=739. Acesso em Dezembro de 2016 

grifo do autor) 

 

O processo proposto pelo Ibama estabelece a reavaliação de quatro ingredientes 

utilizados pela agroindústria canavieira em função do seu impacto sobre as abelhas, 

porém, não impede a pulverização aérea na cultura de cana-de-açúcar. Desta maneira, 

os impactos sobre a apicultura geram conflitos neste município. 

O aumento significativo do volume de agrotóxico nos canaviais não pode ser 

visto, apenas, como uma mudança tecnológica, visto que o CONSEA constatou que, a 

partir da solicitação de reavaliação de determinados venenos, ocorre um acelerado 

processo de venda dos mesmos, até que se finalize a investigação. Segundo o CONSEA, 

enquanto as reavaliações não são concluídas, o comportamento de compra e consumo 

de algumas substâncias é ampliado. (CONSEA, 2012 p. 15 e 16) 

Esta informação, divulgada pelo CONSEA, pode ser constatada, também, nos 

dados que o IBAMA divulga sobre as vendas de agrotóxicos quando realiza a 

―consolidação de dados fornecidos pelas empresas registrantes de produtos técnicos, 

agrotóxicos e afins‖. Nestes dados, consta um aumento significativo dos dois 

ingredientes de agrotóxicos inseticidas que estão passando por reavaliação e são 

utilizados nos canaviais: 

 

TABELA13: Vendas dos ingredientes de agrotóxicos Imidacloprido e Fipronil nos anos 

de 2010, 2012, 2013 e 2014 

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/agrotoxicos/areas%20tematicas_agrotoxicos_reavaliao_4.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/agrotoxicos/areas%20tematicas_agrotoxicos_reavaliao_4.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/agrotoxicos/areas%20tematicas_agrotoxicos_reavaliao_4.pdf
http://www.ibama.gov.br/component/content/article?id=739
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Período Imidacloprido (ton)  Fipronil (Ton) 

2010 1.934 * ** 

2012 5.476,11 1.068,60 

2013 7.940,82 1.232,15 

2014 7.951,43 6.748,20 

Fonte: IBAMA- Consolidação de dados fornecidos pelas empresas registrantes de produtos técnicos, 

agrotóxicos e afins conforme art. 41 do Decreto n° 4.074/2002. Disponível em 

http://dados.contraosagrotoxicos.org/group/comercializacao acesso em 10.01.2017.  
*Dado disponível na formalização do processo de reavaliação do ingrediente 

**Dado não disponível 

 

A tabela evidencia um aumento significativo dos ingredientes imidacloprido e 

do fipronil no período de 2010 a 2014, segundo os dados fornecidos pelo Ibama.  

Diante deste contexto, é possível perceber a relação direta que existe entre o 

aumento do uso de agrotóxicos e a expansão das monoculturas voltadas para a 

exportação (BOMBARDI, 2013 ). Além disso, é importante ressaltar que, no processo 

de reavaliação, uma medida do Estado para a proteção da sociedade, pode gerar uma 

reação oposta, pois, com a possibilidade de se banir ou restringir o uso de um 

agrotóxico, ocorreu uma aceleração das vendas de dois ingredientes.  

Desta maneira, os impactos sócio-ambientais que estas ações trouxeram 

precisam ser discutidos e não silenciados. 

 

Impactos socioambientais do aumento do uso de agrotóxicos  

Os problemas socioambientais causados pelo uso de agrotóxico na agroindústria 

canavieira são relatados por camponeses agricultores e apicultores. 

Existem diversos exemplos com indícios de contaminação por agrotóxico 

resultante da deriva dos aviões no Estado de São Paulo, como noticiado pela imprensa. 

Segundo o camponês C
2
. que tentou produzir orgânico durante 3 anos com certificação, 

―é impossível produzir orgânico cercado de cana-de-açúcar e vizinho da piçarra da 

mineração‖. Em seu relato, descreve as dificuldades para conseguir um ressarcimento 

após perder a produção com indícios de contaminação por agrotóxicos.  

                                                           

2 Entrevista com Sr. C. dia 18.08.2016 (gravada 93:46) relato descrito no minuto 39 

http://dados.contraosagrotoxicos.org/group/comercializacao%20acesso%20em%2010.01.2017
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Cecília: Então, você me falou do problema da vizinhança, tem a mineração que é ali e aí vem o 

pó de lá? 

C. : É o pó não é tanto o problema, o mais é,  eu acho, que é a cana. A cana passa “adubação”, 

tem vez que eles passa com o avião. 

Cecília: Já jogou aqui em cima ou ainda não. Já? 

C.: É, conforme o vento tá aqui, eles jogam ali, e calculam que vai cair lá. Mas quando eles 

passa de lá, e o vento tá pra cá, aí vem e vai embora. Tem um veneno que chama “ganite”,  

“gamite”, um negócio assim. Esse veneno aí,  saiu uma briga aqui, eu e o vizinho aqui e mais 

um outro cara, que a roça nossa aqui amarelou tudo, até dentro da estufa! Rúcula, berinjela 

amarelou tudo! (...) fui procurar a casa da agricultura (...) Marcaram com os caras da 

usina.Veio técnico, chefe dos plantador, veio uns 4 ou 5 caras, aí, querendo engambelar nóis:  

É...  porque pode ser isso, pode ser aquilo... Aí o agrônomo (da casa de agricultura) falou: 

Como vocês passam “Gamite” na porta da casa dos outros? Cê quer ensinar eu? Eu to com o 

lombo cheio de veneno e cê quer ensinar eu? Então cês tem que indenizar nóis. (...). Ninguém 

indenizou. (...) Os cara tem muito dinheiro! E acaba sobrando chumbo grosso pra gente. 

 

O episódio relatado pelo camponês, mostrou um indício de contaminação 

causada pela deriva do uso de agrotóxicos no canavial, que ocasionou a perda do plantio 

e uma dificuldade de se produzir legumes e hortaliças orgânicas próximo dessas áreas. 

A estratégia da empresa em desqualificar o conhecimento do camponês, questionando 

se o problema não era decorrente de uma ação da natureza (a ―geada‖), precisou ser 

confrontada com a palavra de um agrônomo, da CATI.  

Além disso, a busca por um ressarcimento do prejuízo é inviabilizada pelo poder 

dos dois grupos envolvidos (usinas e agroquímicos), que não reconhecem o peso 

econômico para a produção camponesa do episódio, solicitando outros encontros, não 

por acaso, dentro da usina, para um possível ressarcimento.  

O silêncio diante deste episódio, é fruto da consciência do poder destes setores,  

afinal: ―acaba sobrando chumbo grosso pra gente‖.  

Para outro camponês que produz laranja em meio ao canavial afirma que ―nóis 

somo um “estrovo” no meio do canavial”(entrevista realizada em 2016). Este relato 

confirma a relação conflituosa entre agroindústria canavieira e camponesa. 

A fala do camponês, identificando-se como um ―estrovo‖ no meio da 

monocultura, já foi denunciada por populações indígenas que são alvo de pulverizações 

dentro de seus territórios como mostra o documentário ―para onde foram as 

andorinhas?‖,  e até por camponeses que vendem suas terras para fugir do veneno, como 

relatado por Terena Castro Peres (2014). 
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Todos esses relatos que mostram indícios de contaminação por agrotóxicos, um 

impacto ambiental e social entre agricultores e o poder econômico para manter o 

silêncio diante da violência sofrida . O caso relatado a seguir mostra o impacto com as 

mortes das abelhas. 

Durante a pesquisa de mestrado, fui percebendo a importância da apicultura no 

município e na feira. O município de Rio Claro foi o local do experimento de 

cruzamento das espécies de apis mellifera de abelhas européias com africanas que, após 

enxamearem, fugiram do controle dos pesquisadores deixando a região em alerta em 

função da sua periculosidade. Na atualidade esta espécie é largamente utilizada na 

apicultura pela sua produtividade, segundo os apicultores.  

O Sr. A. trabalha com apicultura há mais de 20 anos, quando ainda trabalhava na 

cidade, mas há cinco anos, decidiu arrendar uma área e passou a produzir alimentos e 

mel. Neste local, fortaleceu sua apicultura, colocando algumas colméias próximas de 

sua horta que eram diariamente visitadas no momento que ele entrava com o carro na 

unidade.  

Em Outubro de 2015, recebeu uma ligação de seu ―parceiro‖ da horta de que as 

abelhas estavam morrendo, por isso entrou em contato com um conhecido e autorizou 

que fizessem a coleta das abelhas mortas, porém  o apicultor perdeu 13 colméias.  

Quando questionado sobre como as abelhas poderiam se contaminar, ele 

respondeu que: pode ser quando o avião ou o trator passam e pulverizam a abelha que 

está ―forrageando‖ as flores que crescem no meio do canavial, ou quando elas bebem a 

água no chão onde o veneno foi aplicado e também pelo tempo de exposição, visto que 

elas voam mais de 3 km para encontrar o pólen. 

O espaço ocupado pelo apicultor não inviabiliza a produção de alimentos, muito 

pelo contrário, ela é parte do processo produtivo durante a polinização, portanto as 

parcerias entre camponeses agricultores e apicultores sempre foi e será necessária. O 

conflito existente, na atualidade, ocorre entre a agroindústria canavieira e o 

campesinato.  

A quebra do silêncio dos camponeses agricultores e apicultores sobre os 

impactos dos agrotóxicos na produção local, além de interferir na soberania alimentar 

do município, visto que estes camponeses abastecem o município via PAA, PNAE, 

feiras e mercados locais,  expõe os conflitos e as relações de poder do capital diante dos 

indícios de contaminações. 
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A estratégia das empresas diante da morte das abelhas 

  

Enquanto o trabalho do camponês agricultor e apicultor vai sendo inviabilizado, 

o Estado age de forma que não comprometa os discursos construídos em defesa do 

―agronegócio‖ .   

Para o Ministério da Saúde: 

―o Brasil figura entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e os prejuízos à saúde 

humana e os perigos e acidentes envolvidos na sua manipulação são creditados ao seu ―uso 

incorreto‖ e não à toxicidade das formulações e à imposição generalizada do modelo 

agroquímico de produção no País. (ABREU, 2014; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA QUÍMICA, 2014)‖. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016 P.13) 

 

Pesquisas nacionais e internacionais com casos de morte de abelhas com indícios 

de contaminação por agrotóxicos pautaram o IBAMA a solicitar a reavaliação de quatro 

agrotóxicos em 2012, como citado anteriormente. Este processo de reavaliação é um 

mecanismo do Estado de controle dos efeitos reais que os agrotóxicos podem causar, 

pois quando as empresas solicitam o registro de seus produtos, elas é que apresentam os 

riscos e perigos do veneno para o meio ambiente e para a saúde humana.  

Após a obtenção do registro, no Brasil, as empresas podem comercializar seus 

produtos, porém, quando os efeitos destes agrotóxicos causam problemas ambientais e 

ou na saúde humana, que não haviam sido descritos pelos fabricantes durante o 

processo de obtenção do registro, o Ibama, ou a Anvisa ou outras organizações de 

pesquisadores, podem solicitar uma reavaliação dessas mercadorias, regulamentada no  

Decreto 4074∕02 , art 13 e dispõe que ―os agrotóxicos, seus componentes e afins que 

apresentarem indícios de redução de sua eficiência agronômica, alteração dos riscos à 

saúde humana ou ao meio ambiente, poderão ser reavaliados a qualquer tempo e ter seus 

registros mantidos, alterados, suspensos ou anulados‖. 

Porém, quem vai apresentar a pesquisa sobre os ―novos‖ efeitos nocivos ao 

ambiente e à saúde humana, são as próprias empresas produtoras dos agrotóxicos, que 

estão em reavaliação.  

No caso específico da morte das abelhas com indícios de contaminação, em 

2009 as empresas de agrotóxicos elaboraram uma estratégia para defender-se da relação 

existente entre seus produtos e a mortandade de polinizadores e elaboraram um 
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―programa de ações‖
3
. Para isso, as empresas de agrotóxico se associaram e financiaram 

o ―Projeto Colmeia Viva‖ e a associação ―ABELHA‖ de pesquisadores, que se fizeram 

presentes entre os apicultores de Rio Claro, para pautar a elaboração de seus relatórios. 

O Projeto ―Colméia viva‖ (www.colmeiaviva.org.br) é uma realização do 

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, que possui como 

apoiadores: ANDEF – (Associação Nacional de Defesa Vegetal); o SINDAG (sindicato 

Nacional das Empresas de Aviação Agrícola); AENDA (Associação Brasileira de 

Defensivos Genéricos), ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio). 

Este projeto, uma iniciativa da indústria de agrotóxicos, possui como parceiros 

para a realização do trabalho técnico, pesquisadores da UFSCar e da UNESP Rio Claro. 

O projeto funciona da seguinte maneira: o apicultor, ao perceber a mortandade das 

abelhas ocorrendo entre as últimas 24 a 48 horas, deve ligar no 0800, e esperar uma 

equipe para fazer a coleta das abelhas mortas e que ainda estão morrendo, para serem 

analisadas em um laboratório escolhido pelo projeto.  

Embora o apicultor entrevistado tenha conseguido fazer a análise pelo projeto, 

esta era a primeira dificuldade encontrada por outros apicultores, pois não conseguiam 

acompanhar o apiário de forma diária e determinar com exatidão o início das mortes, 

visto que este é um trabalho que demanda distância e pouca interferência.  

Desta maneira, poucas amostras foram coletadas pelo projeto para análise, e o 

projeto solicita mais tempo para desenvolver a pesquisa. Entretanto, os casos de morte 

de abelhas com indícios de contaminação continuam ocorrendo no município e na 

região.  

O Sr. D. que possui 150 caixas no Horto para a produção de Geléia Real,  perdeu 

142 em colméias em Novembro de 2016 após constatar a aplicação do agrotóxico no 

canavial. Neste episódio o apicultor primeiramente procurou os funcionários da Usina 

para investigar as mortes, mas foi orientado pelos técnicos a procurar o Projeto Colméia 

Viva. Como havia passado o prazo de 48 horas, o Projeto visitou a área, mas não 

coletou as amostras alegando que elas estavam secas para viabilizar a análise. 

                                                           

3 Esta publicação é resultado de um workshop realizado em Campinas, de 30 de outubro a 1 de 

novembro de 2013, que tinha três objetivos pré-definidos: estabelecer uma agenda de pesquisa, estruturar 

uma rede de pesquisadores e definir estratégias para captar os recursos necessários para executar as ações 

propostas. O evento consistiu de nove sessões, entre palestras, mesas-redondas e painéis abordando a 

relação entre apicultura e agricultura. O evento foi motivado pela reavaliação proposta pelo IBAMA de se 

reavaliar quatro produtos fitossanitários. WORKSHOP RELAÇÃO PRODUTIVA ENTRE 

AGRICULTURA E APICULTURA Campinas, SP, 30/10 a 1/11/2013 disponível em 

www.colmeiaviva.org.br 

http://www.colmeiaviva.org.br/
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Fonte: Imagens cedidas por Sr. D. após a morte de suas abelhas 

 

A morte das abelhas do Sr. D. expõe o impacto dos agrotóxicos utilizados em 

grandes extensões de terra, pois o horto onde seu apiário se localiza, apesar de possuir 

mais de dois mil hectares de floresta, entre os municípios de Rio Claro e Santa 

Gertrudes, os canaviais possuem um impacto de vizinhança alto, como mostra o mapa a 

seguir elaborado pelo Plano de Manejo da Floresta  

 

FIGURA 3: ZONA DE AMORTECIMENTO FEENA 
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Fonte: Plano de Manejo FEENA : Instituto Florestal – Secretaria do Meio Ambiente 

Este mapa apresenta a FEENA em verde ao centro, e em laranja as áreas de cana 

de açúcar que estão presentes em boa parte da zona de amortecimento de 10km (risco 
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em amarelo). Desta maneira, mesmo com um pasto apícola extenso, como a FEENA, o 

agrotóxico nos canaviais representa um risco para a diversidade da área e pode 

comprometer a manutenção de sua flora e fauna. 

Em 2015, o Sr. A. também perdeu suas colméias que estavam no sítio de uma 

irmã, após a aplicação de agrotóxicos no canavial vizinho, porém não recebeu a visita 

do projeto, pois foi orientado de que não poderia fazer a análise fora do prazo de 48 

horas. (diálogo documentado no inquérito do MP) 

  

Imagens cedidas por Sr. A. da morte de suas abelhas 

Outra perda de colméias após a aplicação de agrotóxicos nos canaviais ocorreu 

com Sr. I. em Novembro de 2016. Porém, nesta ocorrência o apicultor recebeu a visita 

do Projeto Colmeia Viva. Porém, após relatar as mortes ao MP, não foi possível realizar 

uma nova coleta, por ter passado o tempo para análise. 

  

Foto da autora ao acompanhar os apiários com as abelhas mortas em dezembro de 2016 

O trabalho do Projeto Colméia Viva, financiado pelas empresas de agrotóxicos, 

mostra a atuação do capital diante da possibilidade de restrição da venda dos venenos. 

Num primeiro momento mostra-se solidária com as mortes das abelhas e apresenta uma 

solução sem custo para os casos de morte com indícios de contaminação, porém 

inviabiliza o acesso à analise estipulando normas para coleta (até 48 horas) que não 

responde à pratica apícola camponesa que não visita seus apiários diariamente.  
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A outra atuação das empresas de agrotóxicos entre os apicultores foi com a  

A.B.E.L.H.A. (Associação Brasileira de Estudos das Abelhas - www.abelha.org.br), 

que, embora seja descrita como uma ―associação civil, sem fins lucrativos e conotação 

político-partidária ou ideológica, com o objetivo de liderar a criação de uma rede em 

prol da conservação de abelhas e outros polinizadores‖, possui como diretora Ana Lucia 

D. Assad que, segundo o site é:  

Economista com doutorado em Política Científica e Tecnológica pela UNICAMP.Coordenou a 

área de Biotecnologia e Saúde do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 

entre 1991 e 1996 e de 2000 a julho de 2004. Coordenadora Geral de Cooperação Nacional da 

Diretoria de Cooperação Institucional do CNPq (de 2009 a fevereiro de 2012), e chefe da 

Assessoria dos Fundos Setoriais do MCTI de agosto de 2012 a maio de 2014.(disponível em 

http://abelha.org.br/institucional/ acesso em Janeiro de 2017) 

E seus associados são:   

Abag – (Associação Brasileira do Agronegócio); Abrapa – (Associação Brasileira dos Produtores 

de Algodão);  Andef – (Associação Nacional da Defesa Vegetal) -;  Aprosoja-MT – (Associação 

dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso);  BASF ; Bayer; Sindiveg – (Sindicato 

Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal);  Syngenta; Unica – (União da Indústria 

de Cana-de-Açúcar). (disponível em http://abelha.org.br/associados/ acesso em Janeiro de 2017) 

 

 A relação entre a diretora executiva da Associação Abelha, seu trabalho 

desenvolvido no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com seus associados 

podem ser relacionados ao processo da ―Porta Giratória‖ defendido por Marie-Monique 

Robin no livro ―O Mundo Segundo a Monsanto‖, quando pessoas após trabalharem com 

a gestão estatal desenvolvem trabalhos na iniciativa privada.   

O trabalho realizado pela ABELHA, entre os apicultores da Associação de 

Apicultores da região de Rio Claro, mapeou alguns apiários dos associados, 

disponibilizou a informação em uma plataforma digital e  apresentou um ―calendário‖, 

na forma de cartaz, com as principais flores visitadas pelas abelhas e seu período de 

florescimento. Neste trabalho mostrou, também, a distância entre os apiários e a 

disponibilidade de ―pasto apícola‖ para as abelhas, para garantir uma alimentação 

adequada.  

O resultado deste trabalho, apresentado durante uma das reuniões dos apicultores 

onde eu estava presente, não atendia às necessidades dos associados, pois eles não 

queriam que seus apiários pudessem ser localizados, visto que, ficariam expostos e 

poderiam ser roubados. Além disso, as flores sugeridas não podem ser plantadas, pois, 

http://www.abelha.org.br/
http://abelha.org.br/institucional/
http://abelha.org.br/associados/
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os apicultores não são proprietários da terra e, entendem que o mel deve absorver o 

aroma da florada desejada, como laranjeiras ou eucalipto.  

Embora este trabalho não tenha atendido às expectativas dos apicultores, ele 

pôde ser utilizado pela empresa que financiou a pesquisa, quando divulgou o ―resultado 

preliminar‖ do ―projeto colmeia viva‖ em Novembro de 2016.  

No Relatório Prévio, do Projeto Colmeia Viva, de Mapeamento de Abelhas 

Participativo, esta relação entre pesquisadores e financiadores fica evidente, pois 

embora 70% das abelhas tenham morrido com indícios de contaminação por 

agrotóxicos, este fato é visto como o resultado de um ―uso incorreto‖ e não pela 

toxicologia do veneno. Os outros 30%, que não morreram com indícios de 

contaminação, é creditado ao manejo incorreto do apiário e não a algum outro 

agrotóxico, como os de controle biológico, ou qualquer outro, que não são investigados. 

Desta maneira, as indústrias de agrotóxicos elaboraram um projeto, pautado em 

pesquisas, que as exime de toda a responsabilidade pela morte de milhares de abelhas 

com indícios de contaminação, e ainda responsabiliza os próprios apicultores pela 

morte, e a um ―uso incorreto‖ de quem os aplicou.  

Ao final, este ―relatório prévio‖, elaborado pelo projeto, declara que: ― o 

resultado da pesquisa dará origem a um plano de ação nacional, voltado para uma 

relação mais produtiva entre agricultura e apicultura‖
4
.  Nesta afirmação,  o responsável 

pela produção de uma mercadoria  que pode causar a contaminação e morte das abelhas, 

pretende normatizar o trabalho de quem pode sofrê-la. 

Neste sentido, a relação entre o Estado oferecer os pesquisadores de 

universidades públicas para participarem de um projeto, elaborado pelas empresas 

vinculadas aos agroquímicos em um momento de conflito de classes, demonstra a sua 

atuação neoliberal inserido na mundialização do capital, pois, segundo Chauí: 

a ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser mero suporte do capital 

para se converterem em agentes de sua acumulação. Conseqüentemente, mudou o modo de 

inserção dos cientistas e técnicos na sociedade (tornaram-se agentes econômicos diretos) e a 

força capitalista encontra-se no monopólio dos conhecimentos e da informação; (CHAUI, 1994)   

 

 Neste contexto, quando pesquisadores solicitam mais tempo para pesquisas em 

meio aos episódios de morte de abelhas com indícios de contaminação, permite que os 

                                                           

4 Mapeamento de Abelhas Participativo; Resultado Prévio : 2016 pág 29 
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estoques dos venenos continuem diminuindo. Em nome da ciência, e de uma convicção 

técnica, os cientistas solicitam novas pesquisas, enquanto que o conhecimento empírico 

dos apicultores que observam a natureza e a relação entre a aplicação dos agrotóxicos e 

a diminuição e morte de suas abelhas não é suficiente para o Estado aplicar o ―Princípio 

da Precaução‖
5
.   

 

Rompendo o silencio diante da violência 

Para romper o silêncio diante da morte das abelhas e expor os conflitos que 

estavam ocorrendo de forma constante, três apicultores decidiram apresentar ao 

Ministério Público do Meio Ambiente de Piracicaba a situação em que se encontravam, 

para o Promotor Dr. Ivan Carneiro.  

Diante da morte das abelhas, os apicultores relataram que não conseguiam fazer 

a análise com o Projeto Colméia Viva em função do curto período entre o início da 

morte e coleta. Em laboratórios particulares ficava economicamente inviável visto que o 

preço das análises era muito alto e, ainda, era necessário saber quais agrotóxicos 

deveriam ser investigados.  

Participar da oitiva com o promotor foi dificultado pelo fato de que muitos 

apiários estavam em áreas arrendadas, e os proprietários das terras não queriam 

estabelecer um enfrentamento diante das usinas e seus canaviais.  

Após a oitiva, que ocorreu em Dezembro de 2016, os apicultores conseguiram 

que o Ministério Público do Estado de São Paulo – Grupo de Atuação Especial de 

Defesa do Meio Ambiente GAEMA∕PCJ-Piracicaba, instaurasse um inquérito civil (No 

14.1096.0000016\2016-7), para investigar as mortes das abelhas no município, diante 

de um uso incorreto dos agrotóxicos. 

Porém, a investigação foi negada pela polícia ambiental do município, pois as 

abelhas ―apis mellifera‖ não fazem parte da fauna silvestre e não podem ser objeto de 

investigação por crime ambiental. Além disso, as usinas negam-se a fornecer os 

                                                           

5
 Princípio da Precaução: Na Convenção sobre Diversidade Biologia lê-se: "observando também 

que, quando exista uma ameaça de redução ou perda substancial da diversidade biológica, não 

deve ser invocada a falta de completa certeza científica como razão para adiar a tomada de 

medidas destinadas a evitar ou minimizar essa ameaça". disponível em 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biosseguranca/organismos-geneticamente-

modificados/item/7512. acesso em Janeiro de 2017. 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biosseguranca/organismos-geneticamente-modificados/item/7512
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biosseguranca/organismos-geneticamente-modificados/item/7512
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agrotóxicos utilizados em suas pulverizações, alegando ―segredo comercial‖ e 

impedindo uma análise mais direcionada em caso de suspeita de contaminação. 

 Embora o silêncio diante dos conflitos vividos pelos camponeses começa a ser 

rompido, é preciso entender a maneira como o capital tem elaborado sua estratégia para 

que os agrotóxicos não sejam os alvos das investigações e sua ação tóxica não seja 

questionada.  

Diante das inúmeras denúncias de morte de abelhas na região (através dos meios 

de comunicação TV e internet), a principal ação do Estado tem sido questionar a prática 

de pulverização aérea dos agrotóxicos, como o debate promovido na Assembléia 

Legislativa em 06.03.2017 para discutir o Projeto de Lei 405 e 406\2016 do deputado 

Padre Afonso Lobato (PV), confirmando o que as indústrias de veneno sugerem em 

seus estudos e relatórios: um ―uso incorreto‖ dos venenos. 

 Neste sentido, a resistência camponesa se faz presente através da ação concreta 

dos camponeses em buscar alternativas aos venenos, expondo os conflitos, e 

questionando a viabilidade socioambiental das exportações de ―etanol verde‖. 

 O que os camponeses agricultores e apicultores viveram nos últimos anos é o 

reflexo da luta de classes no campo, pois enquanto a monocultura industrial canavieira 

continua expandindo suas áreas, e impondo um único modelo de produção pautado na 

Revolução Verde,  o campesinato luta para manter-se na terra de trabalho e não perder a 

produção.  

 Esta luta de classes foi documentada por Marx, que ao analisar ―a assim 

chamada acumulação primitiva‖ do capital, expõe: 

A relação capitalista pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições 

da realização do trabalho. Tão logo a produção capitalista esteja de pé, ela não apenas conserva 

essa separação, mas a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria a relação 

capitalista não pode ser senão o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das 

condições de realização de seu trabalho, processo que, por um lado transforma em capital os 

meios sociais de subsistência e de produção e, por outro, converte os produtores diretos em 

trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais 

do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. (MARX, 

2013,p.786). 

 Para Marx, a separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de 

realização do trabalho é o princípio da criação da relação capitalista. Neste aspecto, o 

veneno, capaz de eliminar a produção camponesa com indícios de contaminação, retira 
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do campesinato as condições para a realização de seu trabalho, pois depende da 

mercadoria ser trocada para dar continuidade ao trabalho (M-D-M). 

 Porém, de forma contraditória, a relação com a natureza garante a possibilidade 

de a família camponesa retomar o processo produtivo e lutar contra a proletarização. 

Desta maneira, camponeses agricultores e apicultores, até o momento, absorveram o 

prejuízo e buscaram novos enxames e plantios para dar continuidade ao trabalho e 

manter-se produzindo, mas começam a se unir para protestar contra a violência sofrida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação foi uma forma de reconhecer o trabalho e conhecimento 

tradicional dos camponeses, sua importância para a soberania alimentar no município de 

Rio Claro, e seu poder enquanto classe social dentro do desenvolvimento do capitalismo 

no campo. 

 A presente pesquisa procurou compreender a permanência do campesinato em 

Rio Claro, e sua reprodução entre as famílias camponesas que comercializam sua 

produção na feira ―Corujão‖. Esta feira, que é o resultado da organização de um grupo 

de camponeses que buscavam outra forma de comercializar o excedente que era 

oferecido aos Programas Governamentais (PAA e PNAE), possui como um dos pilares 

a comercialização apenas o que cada unidade produtora produz. Desta maneira, a feira 

apresenta o resultado do trabalho da família, seus parceiros, diaristas e funcionários a 

partir da relação com a terra. 

Constatamos que o campesinato é uma classe não-especificamente capitalista, 

(Tavares dos Santos, 1978,p. 20), mas produz e se reproduz dentro do capitalismo. As 

relações de trabalho desenvolvidas com a família e outros camponeses, possibilitou a 

produção diversificada de alimentos que abastece as famílias envolvidas na produção e 

a comercialização do excedente. 

A terra, entre os entrevistados,  possui o tamanho de minifúndios ou pequenas 

propriedades. Quando é fruto de herança foi obtida após a divisão entre gerações e 

quando é fruto de compra, as histórias de arrendamentos e migrações se repetem até a 

obtenção. Os atuais rendeiros, ainda vivendo o processo de migração, buscam áreas, até 

mesmo dentro da cidade, para garantir a possibilidade de acesso livre ao trabalho e ao 

fruto do trabalho.  

As histórias e estórias compartilhadas foram fundamentais para entender as 

estratégias do capital para sujeitar a renda da terra na produção. Ao compartilhar a 

prática agrícola que cada unidade desenvolve para produção do solo, buscamos 

compreender como ocorreu a introdução de adubos industriais que subordina parte da 

renda camponesa ao capital. Neste aspecto, observamos que a relação que os 

camponeses desenvolvem com seus vizinhos, ou a produção diversificada na unidade 
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com criação de frangos e gado, possibilitou a obtenção de adubos sem que ocorresse a 

subordinação ao capital.  

Observamos, também, que os cursos oferecidos pelo SENAR e o Coletivo Pés 

Vermelhos de Agroecologia e Permacultura, oferecem alternativas aos insumos 

industriais. Porém, acompanhamos como a normatização estatal impede a produção 

própria de adubos ao exigir um distanciamento das ―galinhas orgânicas‖, impedir o uso 

da ―minhocoçu‖ protegida pela fauna silvestre e dos conflitos de interesses no destino 

do lixo orgânico urbano com as empresas ganhadoras de licitação da coleta.  

Entretanto, a facilidade de acesso aos insumos industriais obtidos em qualquer 

comércio varejista na cidade, e a relação entre a orientação técnica recebida, mostra que 

o capital tem subordinado parte da renda camponesa com sua comercialização. 

Observamos que as sementes patenteadas estão sendo introduzidas nas unidades 

camponesas através do uso de mudas, visto que as empresas oferecem apoio técnico e 

financeiro para camponeses que se especializam na sua produção. Além disso, foram 

incorporadas nas unidades camponesas, quando estas são as únicas a serem oferecidas 

no comércio varejista local e, também, a partir do ―fetiche‖ (MARX 2013) que 

representam quanto a produtividade, rentabilidade e padrão. Mesmo que se auto-

denunciem informando que suas sementes não podem garantir  o que é prometido,  as 

empresas produtoras de sementes tem ganhado espaço nas unidades camponesas, 

principalmente entre os produtores de tomate. 

O controle sobre a semente própria ocorre, principalmente, nas unidades 

próprias, fruto de herança ou compra, onde a produção tende a ter uma diversidade de 

produtos maior em função do tempo necessário para a produção, como no caso de 

frutas.  

Desta maneira, o controle sobre o próprio adubo e semente não podem ser 

analisados separados do acesso a terra, seu tamanho, o tempo necessário para produzir e 

rendimento necessário para manter o trabalho dos camponeses envolvidos. 

A importância de ter o controle sobre o adubo e a semente para a produção se 

faz necessária na atualidade, tendo em vista o processo de oligopólio formado por 

empresas mundializadas nestes setores (OLIVEIRA, 2016). Quando a produção de solo 

e as sementes dependem da política de preços adotada por essas empresas em âmbito 

mundial, o campesinato que dependente destes insumos, subordina parte da sua renda. 
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Quanto ao uso de agrotóxicos, como apontado por Peres e Rosemberg (2003) , 

sua utilização estava diretamente relacionada a assistência técnica recebida pelos 

camponeses.   

Observamos que a busca por orientação através de outros camponeses que 

possuíam experiência no cultivo foi a mais relatada entre os entrevistados. Desta 

maneira, muitos camponeses reproduziam aquilo que foi indicado por familiares, como 

o pai, a mãe ou outros parentes próximos que em alguns momentos induziam os 

camponeses ao uso de agrotóxicos e outros não. 

Outra forma relatada, foi através da orientação obtida no comercio varejista 

local, onde os técnicos atuavam na comercialização dos mesmos. A partir desta 

constatação, visitei Hortitec 2016 que ocorreu em Holambra junto a um casal de 

camponeses para entender a estratégia das empresas na comercialização dos venenos a 

partir da distribuição de folhetos e em campo. 

Observamos que, tanto nos folhetos, como no campo, a periculosidade dos 

venenos é pouco abordada enquanto que a legislação caracteriza como crime até uma 

embalagem descartada de forma inadequada. Neste contexto, os camponeses ficam 

juridicamente vulneráveis, enquanto que o uso de agrotóxicos avança e compromete 

parte da renda da terra camponesa. 

Para obter um controle maior sobre a renda da terra, os camponeses 

desenvolveram estratégias de resistência controlando a circulação de seus produtos, 

abandonando produções ditas ―sustentáveis‖ que mantém a subordinação ao capital 

sobre parte considerável de sua renda e compartilhando o conhecimento. 

A circulação da produção ocorre, principalmente, na feira promovendo um 

controle maior da renda da terra, pois a venda direta aos consumidores impede que parte 

do rendimento seja incorporada pelo capital comercial. Outras formas de 

comercialização foram relatadas, como o PAA, o PNAE e pequenos mercados e 

restaurantes. Enquanto o PAA depende da solicitação da prefeitura de produtos 

específicos, a venda possui um valor limitado. Ao PNAE, a venda também possui um 

valor limitado, a sazonalidade das culturas não estava sendo respeitada e parte da renda 

estava subordinada à comercialização realizada pela cooperativa. O que também 

ocorreu nos mercados e restaurantes.  

A existência de um local para comercialização direta dos produtos com os 

consumidores, como a feira, é de grande relevância, visto que nela os produtos 

oferecidos nas bancas caracterizava o excedente da produção, como a jabuticaba, abiu, 
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carambola, caramoela, abacate, mamão, hortelã, erva cidreira, entre outros produtos que 

eram expostos, em pequenas quantidades, mas que garantiam uma parcela maior da 

renda da terra. 

 Acompanhamos a desistência da produção orgânica de uma família camponesa 

que, mesmo adotando práticas ditas ―sustentáveis‖ subordinavam a renda camponesa ao 

capital das empresas voltadas para um modelo apontado por Caparol e Costabeber de 

―ecotecnocrática‖ que responde a uma revolução ―duplamente verde‖. Neste aspecto é 

preciso observar que a negação ao uso de insumos ―sustentáveis‖ que mantém a 

subordinação ao capital é uma resistência camponesa para manter um controle maior 

sobre a renda. 

Outro movimento de resistência, acompanhado no grupo entrevistado, foi a 

―troca de experiências‖ que os camponeses realizam tanto na feira como nos cursos 

oferecidos pelo Senar. Neste aspecto Machin Sosa (2003) ao analisar a introdução da 

metodologia camponês-campones em Cuba para o desenvolvimento da agroecologia 

aponta que ―o camponês acredita mais no que faz outro camponês do que no que diz um 

técnico‖ (MACHIN SOSA 2003, p.61).  

   Neste sentido, o camponesinato ao buscar orientação técnica entre seus pares 

pode contribuir para uma introdução de práticas que substituam os agrotóxicos, visto 

seu risco á saúde (RIGOTTO 2014 e PIGNATTI 2012), ao ambiente e seu papel na 

subordinação da renda da terra. 

Os conflitos vividos pelos camponeses pelo uso de agrotóxicos nos canaviais são 

fundamentais para entender o poder do capital sobre o território e o silêncio imposto 

diante da violência vivida com da perda da produção de mel. Estes conflitos refletem a 

luta de classes entre a agricultura camponesa que recorre ao MP para ser investigada e a 

agroindústria canavieira que aplica o veneno.  

 Este conflito, também expõe uma das conseqüências da expansão dos 

agrocombustíveis no pais, pois o mel é comercializado para o PNAE e está incluído na 

merenda escolar do município.   

 Na atualidade, torna-se necessário refletir sobre o desenvolvimento do 

capitalismo no campo, a importância da produção camponesa na soberania alimentar do 

município e seu papel nos conflitos socioambientais. A partir deste estudo, uma reforma 

agrária ampla torna-se necessária.  

  

. 
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Anexo 1 Questionário estruturador das visitas 

 

1. Após caminhada pelo sítio, iniciar a conversa solicitando que ele faça um desenho do 
sitio para ajudar na localização da produção.  

2. Nome do entrevistado 
3. História de vida 
4. Participa de movimento social, associação ou cooperativa 
5. Quem mora no sítio 
6. Nome e idade 
7. Habilidades e trabalho que realiza no sitio e fora dele 
8. Grau de parentesco 
9. Tamanho da área 
10. Possui financiamento 
11. Produção : listar tudo o que ele tem do sitio 
12. Como escolheu o que produzir 
13. Observa a natureza para produzir e colher 
14. Como prepara o solo 
15. Quem trabalha no preparo do solo 
16. Como fertiliza o solo 
17. Custo do fertilizante 
18. Como consegue Sementes ou mudas 
19. Quem faz o plantio 
20. Custo da semente e das mudas 
21. Faz irrigação 
22. Como consegue a água 
23. Quais são as principais pragas 
24. Quem aplica o agrotóxico 
25. Qual agrotóxico usa 
26. Custo do agrotóxico 
27. Cuidados na aplicação 
28. Casos de intoxicação 
29. Quem recomenda 
30. Onde compra 
31. Renda Camponesa: consome o que produz 
32. Renda camponesa : Excedente Troca por dinheiro onde 
33. Renda Camponesa : Excedente Troca por mercadorias 
34. Renda camponesa : Excedente Troca por trabalho 
35. Renda Camponesa: Excedente outra finalidade (doação ou consumo de animais) 
36. Quem oferece assistência técnica 
37. ATER Conhece o seu sitio 
38. ATER Sabe de outras produções que você tem no sitio 
39. ATER Avisa dos eventuais perigos 
40. ATER incentiva no uso do agrotóxico 
41. ATER já ofereceu outras opções de manejo (consórcio ou rotação de culturas) 
42. Acha que dá pra produzir sem usar agrotóxico 
43. Conhece alguma produção diferente 
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