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INTRODUÇÃO 

A sociologia rural no Brasilnos Últimos anos está marcada pe-' 
j 

la reação a duas ~orrentes teóricas que dominaram o estudo. da· , .... _ .. -- : 

de 1960. O 11 dualismo 111,pri 
~ 

.<l\lest~rária até meados da década 
/· 
meiramente, não resistiu ~ prova dos fatos: a idéia de ··que ~\ 

1 

capi tnl ismo só poderia se desenvolver eliminando da cena so-
____,, ' 

cial os trnços arcaicos que lhe ermn anteriores mostrou-se tr~ 

gic ament e fe, lsa. Mas - o que é frequente. na luta de idéias.::- ai : 
; . ', •;'' ' . ' . ,.,· 

reaçao ao dualisnao manifestou-se, num primeiroJ~óll'lênto, : em'i 
· ·· :'!·:.;:-- ' " ,11 

seu simétrico inverso: em contraposição à idéia cie que ~~ rel~ 

çõ~_l? "semi-feudais" eram dominantes no campo, demonstrava-se 

qu~°-f.Q!!.~r.:itrio, a grande maioria dos trabalhadores rurais 

era formada por assalariados (1). 

Esta polaridade, evidentemente, tinha fÔlego curto. Longe de· 
' 

optar por uma ou outra vertente, os estudos de soc:io1ogia ru::;;\ 

ral no Brasil foram-se colocando novos problemaé .• E 'lntre es-; 

sas, a questão camponesa emerge como uma das mais Ímportaniies i.;} 

Por que m<>tivo o desenvolvimento do capi.:t.aJ..i,smo _no campo nao 

cónduziu, mesmo na maior parte dos pai.ses industri~lizados, à 1 

- :· 

eli~çã~ social do campesina to e sua substituição pela pro-: 

dução especificamente capitalista? Eis uma questão que, prese.a 
-- ' i : 

te nas discussões sobre questão agrária desde o final do sécu.J1 
' . . ... '; ..... , 

lo passado, continua empolgante até hoje.Pórmai.$!QUÉijCOmo mos9';:i! 

•tra Darcy Ribeiro(s/d) ,o campesina to tenha perdido mui tos de seus 

traços tradiciona_is, é inegável o fato de que,' mesmo no:s pa:l. .. 
' 1 

ses capitalistas desenvolvidos, a pequena produçao merca~ 

til, asse!çurada fundamentalmente pela 'mão-de-obra familiar/ é 
responsável por grande perte da oferta de produtos agrícolas. 

Sobrevivência do passa,..do em vias de extinção? É muito difícil 

aceitar esta idéia quando se s~be que, num país como o Brasil, 

e~ muitas regiões, a maior parte dos pequenos estabelecimentos 

agrÍ.colas foi criada nos ~ltimos vinte ou trinta anos, acom 

panhando as~'im justamente o desenvolvimento capita lista. 

(1) O principal expoente desta cor~ente foi Caio Prado Jr. 

II' 



Entretanto, em contrapartida, estudar o campesinato apenas 

sob a Ótica das ~ções presentes que ~.ele pode desempenhar P.!. 
\. ra a sociedade capitalista, parece-me uma ótica empobrecedora. 

O fato d«J 0:0 pequenos produtores rurais existirem e se move-
- , 

rem no qu<ldro de uma sociedade capitalista, nao impede que ha-

ja uma dinânica camponesa, um movimento desta realidade que, 

determinada pelo mundo em que vive, nio deixa por isso de pos~ 

suir uma certa força própria. É neste sentido _.,que _ _!epicht 

(197J) chega a f'alar em um modo de produção camp~_n.ês.: incrus-

trado nas formações sociais as mais ·diversas, o campesina to 

mostra em todas elas uma enorme flexibilidade, uma supreende.,,!l 

te ~apacidade de adaptação. A existência ou nao deste modo de 

produção campoês parace-me menos importante que': a , t.túitã~íva 

feita por 'fepicht de aproximar, para o estudo da que.stão agfá..-· 

ria, duas correntes aparentemente antagônicas: marxistas e Pº=.. 

P~!istas russos, cuja expressão teórica principal no que se re ----fere à questão agrária _i_Alexander Chayanov: esta aproximançaõ -- ·---- -- ·- ---

permite que o campesinato niio sPjn Pstudndo apenas s?b o ape~ 

to do seu devir, como uma categoriu social cuja essência resi ---diria no processa de eliminação n que está sujei ta.Abandonares".:.: 

'ta perspectiva evolucionista (que mui tas vezes apresenta-se com 

uma roupagem marxista) significa tentar decifrar no estudo do 

campesina to a lógica econômica que rege a sua exist;ll)Cia · so.

c1al. Dizer que, no fundo esta lÓgica é determinada pelo cap~ 

tal não é falso: é parcial, é uma verdade indetermfi1tíd~. As d.!, 

terminaç~es desta categoria social, o campesinato, não podem 

ser procuradas apenas no mundo que o cerca: é fundamental q~e 

se entre na sua intimidade, que se descubra como ele se organ! 

za do ponto de vista econômico e social, como ele monta o seu 
A t. • 1 

sí~tema econômico •. Não se trata apenas de ver como o camponese 

explorado pela sociedade capitalista, mas também de que f'orma 
... "' 

ele se reproduz no quadro desta exploração. C~mpr_ee_!lqer . a dina 
-----

mica das forças in~_e.Fnas da unidade campone~_a no quadro . de 

sua inserção na sociedade capitalista parece-me a via mais fé.!, 

til para o estudo da pequena 

de isolar o campesinato num 

produção agrícola. Nio se tra~a · 
" 

suposto labora tório d.as ca tegôf:i 

,IIJ 
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rias sociais. Trata-se, isto sim, de encará-lo de frente, co~' ___ \ 
realidade efetiva, como uma força viva que, tendo sua existên-·· ~ . 

eia determinada em Última an~lise pelo, capital, não reag·e• de: , 
maneira apenas passiva diante do movimento d•~t~, 

Uma tal perspectiva centrada na análise especÍ(~ca - da dinâmica1 

do campesinutono quadro da sociedade capitaiisrfá ·: ;r ·airi.damais 

\ importante em função da enorme heterogeneidade ' :que' ·c ·aracteriza 

a ._ pequena produção agrícola no Brasil. O processô de 'dif'erenl.! 

ciação social dos produtores' próprio a quaiqu~r1 
soéiedade ca·

pi ta lista vem se manifestando no Brasil de forma ·1 ·particular'--; 

mentevig~rosa emÜltifacética nos Últimos anos. ' 'As v,~riações r_! 

gionais deste proc·esso s -ão enormes. No nosso c~so ,o do Sucloe.!: 

te Paranaense, ele se baseou fundamentalmente n~( ' tráns:f'o:rmaÇão 

da base técnica da economia camponesa, no sentido de converter· 
. , . 

ô pequeno nr;ricul tor num consumidor de insumos e maquinas e 
• 

--num produtor de grandes safras a serem comercializadas pelos 

monopólios capitalistas que atuam na entrada e na saída do cir- ·' 

elo agrícola. Mas é .preciso ter o cuidado de enxer~ar a flore.!: 

ta que está atrás da árvore: este processo de trans:f'onaação té,s 

nica (que subverte os :fundamentos mais ancestrais : ,da vida cam-· 

ponesa) não ating:hu a maioria do campesinato, ~ tin:em 1 1nc>' '5u.do~ 
- 1 1 ' 

te Paranaense, nem, mui to menos, no Brasil. Ele se ·aeu no ' qua:-

dro de uma d:j_ferepciação acelerada, gerando formas distintas ·e:>· 

problemas sociais___gj..stintos na existência camponesa. , t impoa~ 
vel compreender ·.'estas formas (e ·portanto , os problemas .sociabi' 

nelas embutidos) sem que se penetre no âmago da .eçonómia c~ponestt 

se~ que se compreenda a sua dinâmica interna. 

O presente estudo pretende ser uma c.ontribuição :P~JJ:te sentido:. 
·- • ;,:. · 1 ~ 

Acredito que a via mais fértil para a análise de•$- dinaniÇ~cll 

camponesa seja a da história agrária, cuja bàise · €U:iid~eilti!f~· . 'JIN.llr 
não exclusiva, é cla.roao que me parece, é a histó:ria das t~c'1~ 
cas de produção: não se trata, evidentemente, de uma' descriçã,o 
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dos instrumentos e dos métodos de trabalho em cada período bis · 
~· 

tórico, embora esta descz:ição seja fundamenta~~ :O essencial --Ét 

que' ,em·Cada época,os meios e as técnicas de trab_~µio' assim COQlQ! 

.as próprias relações coin o mercado, formam um sistema, · se ins.!. 

rem dentro de uma determinada lógica econômica, .E ~i, tãQ . impo_L 

tante quanto os meios e as técnicas de trabalho -é o próprio:: 

sistema de uti1i~aQiÕ, do · solo empregado em cad• ca_.o. A par• 

tir da leitura do livro de Ester Boserup (1«)70), · p~de perceber

º quanto a· ques~ão dos sistemas de utilizoção do sol.o é -impor .. 

tante no próprio estudo da economi<1 camponesa: :qual a : relaçã«. 

entre áreas cultivadas, áreas dedicadas a pastálem :· e áreas >elf 

repouso? Qual as funções que as florestas e as •'capoeiras pr~, 

enchem para a economia camponesa? Estas sao questões sem· cujo 

tratamento o campesinato transforma-se num epífenômeno, numa 

categoria social que se move apenas em funç·~o daa {orças · que a 

cercam. 

- t besicamente enquanto produtor (e também, em 1?8rte, como coli•: 

sumidor) de mercadorias (e não como vendedor de força de tra~A 

lho) que. o campesinato é explorado na sociedade capitalis~a • 

. Mas sem compreender a fundo como se organiza seu sistema econ~ .-
mico, qual o regime de utilização do solo adotado,' o que ~ign!,, 

fica o emprego do arado sem a adubação animal nàs plantaçõe~· 

em suma, sem o estudo do gra,µ de desenvolvimento àtl.ngido ~·

las forças produtivas nas quais se apóia a unidade· de pro~UC(ÃO 

camponesa, perde-se a base materi~l a partir da qual é explo• 

rado o trabalho do pequeno produtor. 

Um~ 1 lei da-história agrária, que aparece tanto em autores mar

xistas como não marxistas-(Chayanov, Boserup) é a tendência à 
intensificação da produção rural, isto é, à maior. -aplicação de 

trabalho por unidade de área. Segundo Boserup, esta tenciênci_ .. 

não é espeélfica à economia capitalista e acredito que e~taslit 

conclusão é confirmada na obra 



quando este mostra que o delÍnio das áreas de pousio e de uti~. 
• f • : • ' . ' 

J.ização coletiva na França vem, em algumas regioes, desde os 
séculos XI e XII. No estudo da história agrári a 'do Su'doeste;r!. 

. . ,.._ ; ' 1 . , 

ranaense :pude encontrar esta tendenci.a da epooa 'dá ~cupação c.!l 

bocla até hoje. Ela é, de certa f'orma, d fio da· histór'ia, aqu
1

i : 
-! 

lo que imprime um nexo à diversidade dos fatos sociais e eco'-

nÔmicos aqui analisados. 

Mas é claro que uma verdadeira história agr,ária fiá.o pode se 11, 
mi tar à hi s tória econômica: os costumes, as tradiçcS~s 'étnicas 

e nacionais, a cultura de f'orma geral ' tém al ·um papel de des·

taque • . Este aspecto f'undamental da questão não é abordado nes

te estudo. Optei por me cone entrar na anéllise da evolução d'os 

sistemas camponeses, tentando compreender, a partir daí, o uni 

verso social camponês de dado período histórico. 

Ap~sar desse limite, espero que o processo histórico aqui es-

tU:dado contribua para a compreensão de um fenômeno 'ocial e po

lÍ tic-o dos dias atuais: como os setores do campeei.nato mais a~ 

tingidos por esta revolução na base técnica da pr~dução vivêm 

sua atual condição social? Com? reagem à exploraç''o .que sofrem~ 
Quais os. projetos que f'ormulam cti:ante destas reações? Aqui, o 

·estudo da base histórica' do processo de traristormação da e;,_ : 

éonomia camponesa é fundamental. Toda utopia, todo projeto de 
futuro, tende a se basear numa certa visão e mesmo numa ideali 

zaçao do passado. Sobretudo, num universo em que as transf'orlll..!J 

·çoes atuais são sentidas como despo·jamento, como processo de · 

perda de identidade. 

O \TRABAUIO DE CAMPó 

t · evidel\te que-nao percorri em minhá' pesquisa o Sudoeste PPra• 

naense inteiro. Mas não,posso. dizer também que tenha me c once,!! 

trado apenas em uma localidade ou um município. A pesquisa na: 

qual se baseia este estudo foi realizada em colaboração com mem -bros de uma instituição existente em Francisco Beltrão a As

sesoar (Associação de Estudos e Orientação Rural, ver capit~ 

VI 



lo IX e Cone lusão). Esta pesquisa foi feita simul tapeamen..=. 

te no Sudoe~; te Paranaense e em outras regiões do . País, no qua

dro de um convênio estabelecido entre a instituição em que tra\ 

balho, a Fe d eração de Órgãos para Assistência S_ocial e .. Educa-, 
.cional (FASI~ ) o Instituto de Alimentação e Nutrição (INAN) e a 

FINEP (entic~ade financiadora ligada ao BNDE). A pesquisa cons 

tou de quatro relatórios: um 11 survey" inicial, um sobre produ".::

ção, um sobre comercialização e um relatório. final. 

A Assesoar e a Fase não sao insti tuiçÕes de pesquisa, embora 

esta Última tenha algumas equipes de pesquisadores apoiando seu 

trabalho. Ambas dedicam: -se à assessoria e apoio à organização 

do movimeu t o popular. A partir do contacto com os trabalhos d~ 

Assesoar p a s sei a participar ativamente da assessoria da Comis 

são Pastora l da Terra do Paraná, o que me possibilitou estar 

presente a uma série de encontros nos quais pequenos agricult~ 

r~s discuti nm vários probelmas que abordo neste estudo . 

• 
Este quadro institucional no qual se realizou a pesquis·a para 

este traball10 traz, a meu ver vantagens e inconvenientes. Come 

cemos pe1os Últimos que acredito serem .menos relevantes: por 

mais qué . eu circulasse sozinho nos lugares onde ia, me apre-

sentasse enquanto pesquisador, 
, • t 
e 1mposs1vel negar que minha V! 

são das coisas e os próprios probelmas que me colocava estavam 

profundamente influenciados pelas pessoas com quem ·convivia em 

meu trabalho na região. E há certos problemas que alguém de fo 

ra vê meihor que uma ~essoa submersa no dia a dia das ativida

des práticas~ Cito um exemplo: no trabalho da Assesoar, falava 

se muito do~ agricultores em geral, e não se tinha uma . cons,.. 

ciência clar a de que, na realidade, as camadas mais pobres do 

campesinato não eram atingidas nem pelo trabalho da Assesoar 

nem pelo das comunidades eclesiais de base, para cuja amplia· 

ção no Sudoeste o apoio da Assesoar foi decisivo. Não era fá 

cil, entrando na região "via Assesoar", se dar conta deste pr~ 

blema. Isto poderia ter-me levado a esquivar uma questão bási 

ca na região hoje que é a da diferenciação social camponesa. 
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Mas acredito que, 1 apesar disso, as vantagens foram maiores que 

os inconvenientes. Entrevistar o agricultor em sua casa, isola 
--'\ 

, 
do e muito importante para o conhecimento das formas como se 

.. t 

produzia, da relação entre o homem e a terra, dos v~nculos do 

agricultor com o mercado e de como ele está sentindo o atual 

processo de transformações. As entrevistas neste sentido foram 

inúmeras e nos mais, diferentes municipios da região. Mas a pa,r;}:: 

ticipação em reuni~es de agricultores, onde ~st~~ · discutiam e J~ 
les mesmos seus problemas, onde formulavam suas propostas, sua s i' 

críticas, sua análise d~ situação atual e suas éspetanças~ da

vam vida, preenchiam aquilo que eu podia apenas sus~eitar nas 

entrevistas individuais. Ambas foram fundamentais, sobretudon~ 

ma região em que a bibliografia histórica é extremamente esca.!:.. 

sa. Mas o convívio direto com os agricultores que me foi perm!, 

tido pelo félto de eu trabalhar com a CPT foi seguramente o me

lhor trabalho de campo que eu poderia ter feito. Sem este con

vívio, teriél sido impossível conversar com tantas pessoas, de 

regiões tão diferentes. Tenho dificuldade em concebir o estu

do sociológico sem um certo convívio entre o :·pesquisador e a 

população que está sendo estudada. ·É algo como (para falar co

mo Kant) o conceito sem a intuição. 

É claro que muitas das questões aqui tratadas nao me preocupa

vam quanto iniciei a pesquisa. O tema básico era, desde o iní

cio, a questão da reprodução do campesina to no interior da so-• 

~i e da de capitalista. Mas o objeto propriament~ dito foi sen-: 

do construído no decorrer da própria pesquisa. A questão 

técnicas de produção e dos regimes de utilização do solo 

das 

(_que 

ocµpa neste trabalho um lugar de destaque) praticamente nao a

parecem nos 1·e la tórios da pesquisa acima mencionada ( cf. Convj; 

nio FINEP/INAN/FASE, 1978 A, 1978 B, 1979 A, 1979 B). Neste se~ 

tido, os 11 questionários" empregados foram mudando em função do's 

próprios problemas novos colocados pelo desenvolvimento do tr~ 

balho e da pesquisa. Esta forma de trabalho só foi possível P.!., 
\ . -la facilidade que eu tinha de, ao me deslocar~para a reg1ao, esta-
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belecer rapidamente um contacto com o setor social que : estava 

estudando. Na medida em que este contacto foi muito important~ 

para a pesquisa: utilizo amplamente o recurso da transcriçiod~ 

entrevistas no decorrer deste estudo. 
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A ECONOMIA CABOCLA 



CAPÍTULO I 

A ECONOMJ:A CABOCLA 

Foram poucas as marcas que o território correspondente hojeao 

Sudoeste Paranaense (1) gravou na História ~ntes da década d~ 
1940 (2). Com efeito até ent~o, lá vivia "uma população cabo-

cla, rarefeita, de modo -precário, com miserável cultura de ' 

subsistêrcia e sem a propriedade da terra que ocupava, com';> 

posseira, praticando suas queimadas e marchando sempre adian-

te logo que via a terra esgotada, despreocupada mesmo 

sua legalização" (Wes tphalen e outros, 1958, p. jO) ~ 

pela · 

(1) 

(2) 

Micro.rreiião homogênea 289, segund . .° a clas~if;L~itção do Ce1!'8º . 
Agr?pecuario • . A atual microrregiao Sudoe$te P14T,apaense di:fJ!j 
re J;astante do agrupamento no qual se baseowPadis (1981 BT 
para estudar a "região Sudoeste".; O estlUll&\4• Plldis foi. 
e~crito ante~ da publicação do Censo de 1..97,«. .E.ai 1960. A 
classificação do IBGE era totalmente dif'eren:tie daq,uela q~~-!oi 
adotada a partir.de 1970.Aquilo que Padis 1estttdá como .senãõ 
a região Sudoeste > compreende atualmente n~da menos c,..; , qu~ 
seis "1icrorregiÕes 'homogeneas. Os mapas 1, 2 j J ei'4 mostram a 
rápida :formação de municípios do Sudoeste Paranaerise a par 
tir dos anos 1950 e o mapa 5 a situação atual da micror 
região. 

Três fatos principais marcam a história da região até es-'+ 
' te periodo: 

a) a disputa territorial entre Brasil e Argentina: uma boa ·1 
parte do atual Sudoeste ,.Paranaense passou a ·· .. pertencer · 
ao.·Brasil apenas a partir de 1895, após um ~rbitramen
to na disputa de terras, no qual o presidente norte-a
mericano George Cleveland deu ganho de causa ao Brasil" 
(Cleto, 1976, pp.8J e 84 Bo~tin 1974, p.4J e Wacho-
wics 1 1979 pp.216 e 217); 

b) a Guerra de Contestado marcou outra disputa :t.errito-l 
rial envolvendo a região, desta vez entre o~:Estados da' 
Paraná e de Santa Cntarina. A questão só foi · - resolv:ila 
da em 1916; -

c) as três colônias militares que ~e instalaram na região 
até o fim do século passado (Chapecó e Chopim, 1822 e 
Iguaçu, 1889), , embora traduzissem ao menos em parte, 
a preocupação de ocupar ·a terra através de uma econo
mia camponesa, pouco fizeram neste · · sentido- i .(Boutin,· 
1977, pp.J4,J5 e 37). 

2 



MAPA N'2 1 O PARANÁ EM 1938 

e.", 

FONTE:Padis, 1981 B. 
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MAPA NS2 2 O PARANÁ EM 1948 

FONTE: Padis, 1981 B. 
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MAFA o PARANÁ EM l95J ' 

FONTE: Pé1dis, 1981 B 

MAPA NQ 4 O PAFANÁ EM 1256 

... '. 
FONTE: Padis, 1981 B 
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Estu<lnr do iodo mais sis t emático n vi da closto populnçiio é um 

objetivo qu 1~ esbarra em inúmeras dificuldades. A documentação 

escrita reduz-se a alguns poucos relatórios de · viagem e a-

notaç Ões dos comandantes das colônias militares fundadas na r...! 

gião durant e o século XIX. Além disso, ' o per~~do em que a po-

pula"ção cab ocla dominou de maneira quase exclusiva , o Sudoeste 

P<lra naens e, não vai além de qu<lr e n t a anos, tempo insuficiente 

p a ra a cons t ituição de uma civilização estável e duradoura que 
-

registrasse na p~is a gem marcas a té hoje perceptíveis. Nes$e ~ 

sentido, a entrevista direta tanto com 11 caboclos 11 quanto com 

os "colonos" de origem européia que, vindos 'dó Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina, os sucederam a partir da ~~cada del940, 

além de alguns poucos estudos centrados sobre esta área _(como 

os de Correa, 1970 A e 1970 g) estes serão o nosso princ~pal 

material de trabalho. 

Até o final dos anos . 1940, o Sudoeste Paranaense era um "ser- · 

tão bravo". Pouca gente o habitava e, como veremos adiante, a 

baixa densid ade demográfica é uma das premissas nedessáriasao 

funcionamen t o da economia cabocla (1) . · "Em 1900, setgundo o R_! : 

censeàmento d~quele ano, a população de então vastiss1mo· Mu- . 

nicÍpio de Clevolândia, onde em grande porte S'à incnu:l.a o Su:;.·· 

doeste Paranaense,era pouco superior a J.000 habitantes"(Co.!:. 

rea, 1970 A, p.88). Em 1920, a região contava com aproximad~ 

mente 6. o oo habitantes "que perfaziam densidade demográ:fica de 

0,5 habitantes por quil&metro quadrado (Correa, 1970 A ~ p.88), 

(1) Não h á, evidentement~, nenhuma relação de causa e efeito' 
entre as características étnicas do . caboclo e as for-

,., . . t 
mas economic.as que vamos estudar neste cap1 tulo. Mas tan-
to para boa parte da literatura que trata destas formas - ecóíi~ 
micas, quanto pará. o proprio campesina to que ocupa ho'Je '. . õ· 
Sudoeste Paranaense,o cabQclo passou a ser o sin~nimo d~ 
uma determinada mane~a de viver, de certas relações so
ciais. Waibel ~1949, p.181), por exemplo, afirma: · "Espe..: 
cialment~ nas areas montanhosas, de povoamento antigo e 
nas regioes remotas, müi tos colonos ·alemã.as~-- italianos~ · 
polacos e ucra inos tornaram-se verdadeiroa'~ ca boclo•", ge.!l 
te extremamente pobre, com muitopouca ou.· nenhuma educa-t· 
ção e vivendo nas casas mais primitivasfr. ~ ct. no mesm~ 
sentido, Willens, 1980, pp. 236 a 248. 
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Em 1940, "a densidade demográfica regional era de apenas 2 

habitantes por quilômetro quadrado, quinze vezes menor que a 
estimada para 1967 11 (Correa, 1970 A, p. 87). 

MIGRANTES 

A maior parte desta população era formada por , 111.igrantes. Pou

cos foram os que nasceram na própria região: ~ os caboclos qu$ 

numa "infiltração sorrateira" (Queiroz, 1977, P• J.5)iniciaram 

o povoamento do Sudoeste Paranaense, vieram de três pontos di,!.. 

tintos: 

a) vários deles eram antigos "agregados" de fazendas de gado 

dos Célmpos de Palmas. A mão-de-obra empregada nestas faze.u 
, 

das era relativamente escassa, incapaz de ·absorver'º pro-

prio crescimento vegetativo da população (~)~ Parte desta 

populaçiío que o ,. "sistema do latifúndio não mais comport.!_ 

va" foi ocupar o sertão do Sudoeste Paranaense, a~ matas vi!:'. 

' gens contiguas aos campos de Palmas; 

b) Do Estado do Rio Grande do Sul partiu boa part~ dos cabo

clos que iniciaram a ocupação do Sudoeste Paranaense. Em 

função.dG escassez numérica desta populáção, do fato de que 

seu deslocamento não caracteriza um processo rriigratÓriomas. 

sivo, é impossível determinar com um mínimo de precisão os 

locais exatos de onde saem os caboclos gaúchos que se dir.!, 

(J.) "Dispersa, porém pela grande propriedade ou nos confinff 
da mesma, vivia uma população numerosa, de · ~gregados e 
posseiros que o sistema do latifúndio não mais compor
tava, :praticando apenas uma lavoura de subsistência e cri
ando alguns poucos aninais, em terra que não era sua. 
Tinham apenas a posse da terra, onde erguiam seus ran
chos e realizavam suas roças, com o benepiá«?i°Ço do 11 cor.2 
nel" fazendeiro e mesmo ao abrigo do compadrio que o 
regime paternalista instituíra" ' · (Balhana e outro~,. 
1969, p. 198). 
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gem··do Paraná. Mas não . ·há dúvida de que, ao menos em par

te, eles foram afastados pela imigração européia que, a 

partir de 1824, chegou ao Rio Grande do Sul (1). Este des

locamento da população cabocla (que na maior pa,rte das ve

zes não tem na propriedade a base .jur!dica da ocupação da 

terra ) por um campesinato europeu (ou de origem européia), 

fortemen te marcado pela tradição da propriedade parcelar,é 

um traço geral da poi:1. tica de coloniza·ção dirigida do I,!!! 

pério (2)'. -- E, no essencial ·, esse traço _ per~anece intacto 

até hoj e , no sentido de que a política oficial ele coloniz.!. 

ção d i rj_gida repudia a · posse e privilegia as formas de apr,.2 

pr:iaçiio da terra sob cuja base podem erguer-se relações econ.2, 

micas de caráter mercantil . (j) • <Gomo veremos, essa oposição 

social entre colonos europeus (ou de origem européia) e C!!_ 

boclos vai aparecer também no Sudoeste Paranaense; 

c) A Guerra do Contestado também forneceu ao sertão do Alto 

Igua9u boa p~rte de sua popula~ão inicial. E na origem da 

guerra do Contestado encontra-se a pol!tica de colonização 

levada adiante por grandes grupos econômicos estrangeiros 

que desapropriavam os posseiros recorrendo, ·via de regra, 

à violência. Milhares foram os caboclos 11 expulsos das zo

nas on de se processava a colonização, e, neste caso, o me-
. " 

lhor E'x emplo : é fornecido pelo vale do ri.o P$ixe na deoadd' 

de 1910, quando a ferrovia que atravessava o vale coloni

zou a s terr~s marginais aos trilhos, já ocupados por uma 

popula ção luso-brasileira" (Correa, 1970 A, p~ 88). Trata~ 

(1) " I n i ciada a colonização gove·rnamental não tardaram esses 
proprietários brasilei~os em lotear e vender suas terras 
aos teutos que assim desalojavam, pouco a pouco, à medi
da que a colonização avançava mata 'adentro, os antigos 
mora dores "(Willens, 1980, p. 71). 

( 2) Re f" e rindo-s e a Sã o Paulo no período imparia 1, Martins 
( 1 9 '1 3, p. 179) afirma: "0 colono simbolizava a implanta
ç ã o da propriedade privada da terra e a consequente li
quidação do uso privado da terra comum por eles "(antigos 
pos s eiros'). Willens (1980, p. 74) chega a dizer_ que 11 0 

des a lojamento dos povoadores luso-brasileiros da área das 
ma t a s parece obedecer a uma lei geral pois nas colônias 
ma i s recentes da "Serra 11 (ba cia do Uruguai) esse processo 
de s ucessão ecolbgica est~ se repetindo~. 

(J) Cf . Conv~nio FINEf/INAN/FAS E , l979B,p.8J a 86. 8 



* 

s e, 110 ::aso, de uma companhin norte-americana, a BraJ.il 

Railw~_ Company, parte de um grande truste conhecido como 

sindica 1:0 Farquhar (1) • .- O próprio capitão Matos da Co§_ 

ta, des i gnado pelo exército para proteger os serviços da 

Estrada ·de Ferro reconhecia: "A revolta do Contestado 
, 
e 

apenas "< tma insurreição de sertanejos espoliados nas suas 

terras, no seus direitos e na sua segurança" (Peixoto, 1916, 

p. 24). Mais importante que a prÓpr,ia expropriação em si 

mesma, J'oi .a ruptura do universo no qual viviam os caboclos 
• 

no vale do Rio Peixe: 11 o que havia começado, e' muito concret.!,. 

mente, ura a antinomia do sonho - o século do dinheiro,dos 

negócio::; e da violência crua" (Monteiro, 1974,p.Jl). Fugi.!! 

do de:n c novo século - ou simplesmente da guerra ; - "num ê
xodo que tomou proporções colossais" (Clet<?, 1976, p,60), 

milha~ e ~ ~eram os caboclos que ganharam as matas do 

do Igua c u (2). 

Alto 

(1) "Em J!ouco tempo, a Brazil Railway, além da Estrada de FeL 
ro S ·10 Paulo Rio Grande, controlava toda a rede ferrovi&
ria ~aucha, geria a Sorocabana, ~ossuia vultosos interas~ 
ses na Paulista, na Mogiana e na Madeira-Mamo,-é, obtinha 
os d i reitos da Vitória Minas, dirigia a Port of Pará no 
extr nmo norte e a Companhia do Porto do Rio Grande do Su~ 
di.sp': mha de armazéns frigorificos e industrias de papel., 
om pr .isas pecuárias, madeireiras, de colonização, etc,Ess·e 
tr .. :is i: a era adminstrado no Pais por Percival Farquar •.•• e 
era também conhecido por Sindicato Farguar (Queiros, 1·977, 
PP• G9 e 70). 

(2,) As p rofecias de João Maria, monge curador que inspirou em 
grand e parte a própria revolta, parecem estar presentes a 
té hoje na população que participou do conflito. E ao me": 
nos para este velho "contestado" (como ele mesmo se definia) 
com q uem conversei,o tempo não desmentiu as profecias do 
mong e : 

P* - "E o que o João Maria contou"?. 

P* * - "0 João Maria disse que tudo isso que tá acontecendo 
ia aconte~er-(Careza,fio não se entender com pai, ppi 
com fio, os , homens não entenderem mais. Tudo isso 
já passemo, ou num passemo? Os homens .invade aviã•• 
o Brasil ia ser terminad_o_ ~elos gãfà-nlto~ós · de açq. 
Ocê que tem teoria, o que e gafanhoto de aço11 'l 

P - "Os aviões? . .. 
I - "Não senhora. Aquele corvo, os estrangero queentraptn 

clevot-andõ todas as matas que tinha rio ·Brasil. E"gaf'«a
~ ; hoto de aÇo ou nâo ~? Os maquinario. Ele contou t'dd'O 
isso,que o Brasil ia ficar pobre por causa disso". 

Pergunta , 
** Interlocutor - Em toda transcriçio de entrevista esta sera 

nomenclat u ra adotada. 
a 
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PIONEIROS 

A9 contrário do que se imagina habitualmente, o que o cab,2 

elo mais buscava na floresta não era um refúgio. Apesar de sua 

- aparente inospitalidade, a mata era o lugar mais propicio pa

ra a sobrevivência da população cabocla, por dois motivos bá-

~ÍCO!S: 

a) a o contrar:i.o dos campos ocupados pelo latifúndio pastoril., a 
. ' " 1' 

floresta era uma terra livre (1), onde não existia a pro-

priedade privada, fosse ela latifundiária ou familiar.Ne.!,., 

te sentido, um dos traços mais marcantes da história doBr,!_ 

sil meridional é a oposição entre n mata e o campo, "dois 

mundos diferentes no Sul do Brasil" (Waibel, 1949, p.165). 

O latifúndio pastoril não enfrentava a mata,Íi~itava-se ~s 

áreas de campo onde a atividade criàtÓria podia ser desen

volvida. (2). No caso do Sudoeste Paranaense, enquanto os 

campos de Palmas forem povoados a partir de 1840• (3), as 

florestas vizinhas permaneciam virgens no inicio do sécu

lo, quando lentamente receberam a população cabocla. 

(1) A~é1 1900, "o Sudoeste nao tinha despertado o ~nteresse de 
po~siveis povoadores, em especial dos fazendeiros de gado 
da vizinha zona dos campos de Palmas. Esses fazertd.éiDO'J, 
solidamente presos às áreas campestres, possuíam á~gunraa 
fazendas na pequena área campestre conhecida ·oomo êalà°pO 
Erê, ~ue no Sudoeste ~aranaense abrange parte dos . atuais 
municipios de Renascença e Marmeleiro, uma ou oútra faze_!! 
da em terras de mata que permaneceram subutilizadas e 1'0-
go foram vendidas ou doadas a diversas pessoas" (Correa, 
1970A, p. 88). 

(2) "Baseada fundamentalmente no comércio de tropas muares e 
bovinas, a comunidade paranaense tradicional ocupou as re
giões a isso apropriadas: toda a vasta área de campos na
turais. A floresta foi o limite de sua ex~ansão11 (Balhana e 
outros; 1979, pp •. 86 e 87). As principais areas de campo& 
no Paraná podem ser localizadas no mapa 6. 

(J) "A povoação . de Palmas t~ve in:lcio em 18~0 .!~D.! .mar~o de 181*.:J. 
ella foi a tacada pelos indios, que s of:f'reram completa d erro 
ta depois de renhido combate. E com a ~ubmissão do selva".': 
gem,Palmas prosperou, havendo alli, já em 1844 nada menos 
de 37 fazendas bem cuidadas e com crescido nÚmero de ani
maes ''(Ribeiro 1940, p. 77). Cf. também Queiroz, 1977,PP• 
26a31). 
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Aqui é necessário salientar que nao era enquanto proprie

tário - ou enquanto aspirante a tal condição - que o cabo

clo enfrentava esta mata virgem. Ele - diferentemente dos 

colonos de origem européia que o sucederam ~ se interessa

va pela terra apenas na medida em que ela era capaz de lhe 

dar os frutos daquilo que nela ele plantava. A terra sÓlhe 

servia como objeto de seu trabalho. Separada deste traba-

lho, ela nao tinha valor algum. A propri~da~e (real ou Vi.!:, 

tual) nao era a premis~a para produção. 
i 

a Assim, ao chegar, 
-o caboclo nao subdividiu a mata em parcelas sobre as quais 

cada individuo ou familia seria soberano. O que se colhia 

ou caçava, isto sim era um patrimônio individual. Mas a te.!: 

ra ela mesma não pertencia a ninguém (1); 

b) Esse regime de apropriação fundiária não pode ser explica

do apenas por fatores culturais ou ideológicos. Por maior 

que seja a influência da "herança indfgena" a.obre a popul.!!, 

ção cabocla, ela não nos faz compreender por si só seu si.!. 

tema C:.e produção. Como mostrou Willens em seu interessan

te· estudo sobre a "Aculturação dos Alemães no Brasil", es

tas heranças só se transmitem na medida em que são postas 

em prática (2) • . Portanto, mais importante do que esta he

rança, sao as condições que permitem (ou não) a sua aplic.!!, 

ção. São estas condições materiais que possibilitam ou im

pedem a manifestaç.ão de um determinado patrimônio cultural' 

(1) Da mesma forma que não se precipita sobre um cartório pa
ra legitimar o seu direito sobre a terra na qual trabalha 
{já que este direito é dado pelo próprio trabalho e nos li 
mites om que o trabalho é efetivamente exercido), oca~ 
boclo não tem a preocupação de registrar os filhos ou os 
mortos. Um antigo morador do municfpio de Barracão falan
do a HnrmÓgenes Lazier (Lazier, s/d,p. 45) sobre as ativi 
dades do pai, escrivão, relata: "No in:lcio o trabalho de
le era muito dificil, a:l por volta de 1915, porque o povo 
não queria registrar seus filhos. Eles achavam gue se to
do mundo sabia que os filhos eram deles.porque registrar 
então. O mesmo achavam das pessoas mortas. E julgavam que 
tw:lo aquilo era um exploração". 

(2) "A perpetuação do patrimônio cultural é, em Última análi
se, um problema de transmissão de gerações~ ;t possível 
conservar, pela prática quotidiana, hábitos sanitários e 
tradições religiosas, por exemplo, mas é impossível per
petuar conhecimentos e técnicas agrícolas quando éstas de,! 
xam de ser praticadas, pois nesta esfera toda transmissão 
se fuz de maneira direta,_pelo exemplo e pela imitação", 
(Willens, 1980, p. 241). 12 



Neste sentido, da mesma forma que para as sociedades indÍge-

nas, a base material da economia cabocla reside na relação 

que uma população numericamente pouco expressiva estabelece 

com a mata virgem. As fontes de seu abastecimento alimenta~, 
, - , 

assim corr.o as tecnicas de sua produçao explicam-se fundamen--

talnwnte p er esta relação. Vejamos a questão mais de perto. 

OS RECURSOS DA FLORESTA 

Se o caboclo pudesse optar ·entre duas áreas desocupadas, uma 

de mata virgem e outra de campo, não há dúvida de que (a par

t1r, bem entendido, das precárias condições técnicas de que 

dispunha) é em direção à primeira que sua escolha se inclina

ria. t na mata e não nos campos que ele encontra ~s condi

ções mais f'avoráveis a sua sobrevivência, por duas razões es

senciais! 

a) Grande parte de sua alimentação pode ser assegurada pela 

caça, pela pesca e pela coleta. A primeira 
. • t 

caracteristica 

d.::i econc:mia cabocla é justamente o papel relativamente se

cundáric que as atividades agrícolas assumem em seu interior, 

em funçi10 das fontes de abastecimento existentes diretamen 

t e na nté 1 ta. Seu consumo de proteínas animais não depende da 

criaçiio, mas da caça e da pesca. E por maior que seja a P.,2. 

rÍcia que estas atividades exigem ( 1) não há dÚv_ida de que 

elas são asseguradas com uma quantidade muito menor de tr,!_ 

balho que as requeridas na agricultura ou na pecuária. 

Segundo Lazier (s/d, p.37), os habitantes da região, antes 

de 19':1:0 "viviam mais de caça (tateto, porco do mato e vea

do), vi'\ iam maltrapilhos, mas se alimentavam m~~to bem" .E, 

ao que tudo indica, a boa alimentação era um critério fun

damenta:L de riqueza, de situação material confortável;como 

explica este caboclo, lembrando-se dos primeiros anos de sua 

.chegada ao Sudoeste Paranaense: 

(.l) Ref'erindo-se,por exemplo, à apanha do mel,Sérgio Buarque de 
Holanda afirma: u:~ conhecida a agilidade e indústria com 
que ainda h<?Je nossa gente rústica sabe localizar,por · ,,._ 
xemplo , uma arvore de colmeia entre centenares de troncoti.. 
(Holanda, . 1975,· P• 47). lJ 



I - 11 Eu tava em casa. Disse a patroa pra mim bem cedo. Õi, dá 

·um jeito num sar,num tenho sar prá temperar a panela. D,! 

go,eu não vou. Eu vou matar um tateto. Peguei um ca-

chc1rro por nome Piri e outro por nome Tel~(l), e 

Fui. nos pai Ó, matei quatro ta teto e uma pa'ba e · 

t sai. 

cureí 

uma abeia. Vortei rico prá casa - ou num vortei'l Má 

vortei memo. Quanto de carne? Um ta teto dá vinte quilo 

de carne. Uma paca daquela grandona tamb'ém. Uma abeia 
, , , • ·! ' , , 

gorda quanto de merda? Pra os doce,serve de . açucar. 

Vortei rico porgue o conforto da casa eu truche gue 
' 

tava precisando, como é gue num vortei rico"? 

Portanto, é da mata que sai a riqueza do caboclo, as 

principais fontes de sua subsistência, assim como a

quilo que, muito esporadicamente e em quantidades re

duzidas, como veremos adiante, ele levava ao mercado. 

Ele nunca poderia encontrar toda esta riqueza nos ca.!!! 

pos abertos, a menos que ele próprio a criasse pelo 

trabalho agrícola e pastoril. Mas na mata, tudo isso 

já era dado, 
, 

era so caçar, pescar e colher; 

b) Mesmo ~: ra as atividades agrícolas, a floresta · oferecia 

condições mais favoráveis ao caboclo. Pode parecer um par,!. 

doxo, mns (a partir de técnicas agrícolas rudimentares) o 

cultivo de uma floresta é muito mais fácil que o de um ca.!!! 

po abert o. Boserup (1970, P• 18) mostra que a própria ori

gem his t órica das atividades agrícolas no neolítico está 

ligada ~s florestas e não aos campos: 11 ••• os estudos dos 

pÓl.ens e algumas outras pesquisas arqueolÓg;\.cas fazem pen

sar no uso universal, durante o período neolítico, de um 

sistema de cultura instalada sobre parcelas de f'loresta!J, 

sistema muito análogo, provavelmente, ao que praticam hoje 

(1) Os nomes dos cães são em geral mencionados nos relatos de 
caçadas.Lazier(s/d,p.J7)chega mesmo a mencionar compra de 
terra em que um cão de caça era usado como meio de paga
mento. t claro que não se trata de compra da propriedade 
mas da posse, do "direito". 
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, . 
varias comunidades primitivas. Isto contradiz 11uma teoria, 

mais antiga segundo a qual a cultura intensiva, IJ,OS fundos 

de vales . teria precedido a cultura desenvolvida em detri 

mento da floresta. Esta teoria parece estar · fun~amentada S_2, 

bre a idéia de que o solo florestal-apresentava excessivas 

dificuldétdes a povoações muito primitivas. Mas dsto é ign_2 

rar que o procedimento empregado para abrir uma. clareira na 

floriesta não era a derrubada, mas o fogo: •• 11 • 

O estágio do desenvolvimento técnico atingido pelos caboclos 

aproxima-os bastante destas "povoações muito primitivas" 

quais se refere Boserup em seu interessantissimo livro. 

.. 
as 

Da 

mesma forma que para elas, o fogo era o principal meio que ti 

nha o caboc l o para enfrentar a floresta (1) • .. 

O fogo significa, em primeiro lugar, economia de trabalho no 

desmatamento. Mas a esta função estão associadas outras ainda 

mais importantes. As cinzas da queimada sobre a terra são um 

excelente fertilizante para cuja produção não é 1 ,, despendido 

trabalho nenhum além daquele da própria que:i,mada •. O cultivo 

sendo feito diretamente sobre as cinzas da floresta queimada, 

não é neG13S::~ ário nenhum trabalho' de aração OU preparação do 15_2 

lo: outra oconomia significativa de trabalho. Sobre as · cin

zas de um t erra virgem não há ervas daninhas numa quantidade 

suficiente 11ue prejudique o desenvolvimento da plantação. O 

trabalho . de 1 impeza do terreno também ,é dispensado i ( 2). -: um" 
caboclo expJ.ica as vantagens do plantio na mata queimada: 

(1) "A destruição da 'cobertura viva' é o primeiro ato da vi
da agricola, com exceção para os gramados do andar alpino, 
diretamünte utilizados pelos rebanhos. O fogo é quase se.!!! 
pre e quase em todos os lugares o elemento precursor da 
valorização" (Bertrand, 1975, p. 60). 

( 2) "Após a queimada de uma verdadeira flor às ta, a terra pa
rece mbvel e sem ervas daninhas; não é necessário portan
to de nela se passar a enxada 11 (Boserup), 1970, p. Jl). 
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.P - "Nàquela época, 

sava arado"? 

, . , 
como e que se trabalhava a terra: Jª J:! 

I - "Não" 

P - 11 H o j e usa 11 ? 

I - "Hoje eu uso. Hoje todo mundo tem que usar arado. Se-.. ~ , ' 

não como é: que vai f'azer nessas terra :inçada (tomada 

por ervas daninhas - R.A.), o mato mata. ·toda a planta"• 

I - "É só f'oice e machado". 

P - E dava bem"? 

I - "Opa! Dava mui to melhor que o arado. Porque · a::f. ocê faz, 

vamo dizer~ uma roça de mato, derruba o mato; ' i 1 queima, 

pranta, ó mato não tem que limpar" 

SIª_'!'_EMA~-- DE POUSIO 

Na maior parte das vezes, 
, 

o uso do fogo na agricultura e a e~ 

pressão de um sistema de rotação de terras. Ou seja, a uma á
rea plantada deve corresponder uma área de pousio (ou de al ... 

queive) onde a terra recuperará suas.forças para ser cultiva

da posteriormente. Quanto a produtividade da área plantada c_g, 

meça a cair, ela é deixada em repouso e passa-se a cultivar na 

área anteriormente em pousio. É a esta sucessão contínua en

tre terras plantadas e terras em repouso que se dá o nome de 

rotação de terras. Este é o método mais primitivo (mas ainda 

largamente em uso na agricultura contemporânea) para a conse.r. 

vação da fertilidade do solo. 

A rotação de terras e o emprego do fogo na derrubada das áreas 

de pousio eram a base técnica f'undanental d~ maior parte das 



atividades agrícolas no Brasil durante 

nial (l). 

' o periodo colo-

O fogo como meio de desbravamento e como técnica de :fertiliz_! 

ção é característico das civilizações rurais as mais diversas, 

podendo ser ~ncontrado tanto entre as que não conhecem sequer a 

enxada, quanto entre as que empregam o arado a tração animal. 

Na realidade,. como mostra Boserup, é imposs•ivel coompreender 

um sistema agrícola com base apenas no estudo ae seus meios 

de produção. Uma das teses centrais de seu livro é a de qus 
as forças produtivas na agricultura que não utiliza insumos i,!! 

dustriais se desenvolvem em :função das mudanças naquilo qu~ 

ela chama de "sistemas de utilização do solo" (p. 15),que co,!!. 

siste, em suma, na relação entre áreas de repouso e áreas .de 

plantio •. Os sist·emas de· utilização do solo evoluem em intens,! 

dade (isto é na extensão das terras cultivadas relativamente 

às áreas. em repouso. e na quantidade de vezes em que as terr.as 

são efetivamente cultivadas) de maneira diretamente propor-

cional ao crescimento demográfico. Para entender melhor à 

questão vejamos como Boserup classifica os diversos sistemas 

de utilizanção do solo (2). 

(l) "Geralmente, se fazem as lavouras pelas terras de mato que 
cortam e queimam, e'a este respeito chamam roças que, sem 
mais benefícios que o referido, produzem os mántimentos 
com pasmoso excesso ao que nesses reinos se colhe... Na 
mesma roça, em que semeiam este ano, o não f'azem·para o 
seguinte, mas derrubam e queimam novo mato". Quanto à pr:l 
meira roça, esperam que "tenham' crescido novas árvores e 
lenhas para se tornarem a queimar (Cartas do Capitão Ge
neral Pimentel ao Rei - 1730 - Ms. do Arquivo. Col. de Lis 
boa Fotocópia do I.H.G.E. Paranaense, doe. ng 5.47, apud 
Balhara e outros, 1969, p. 89). No mesmo sentido, Saint 
Hilaire r~lata, referindo-se aos Campos Gerais, no Para
ná: "O sistema de agricultura geralmente adotado pelos co 
lonos da região é o mesmo em uso em todo o Brasil. ComÕ 
ocori;~,em Minas, no.~spÍrito Santo, no Rio de Janeirq . e 
em Goias, as matas sao derrubadas e queimadas., sendo :fei• 

.ta a semeadura sobre as suas cinzas" (1978, p. 2J). 

(2) Esta classificação é citada por Singer, 1970, p. 95 
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a) Pousio Florestal: "Segundó este sistema,trechosdefloresta 

são clareados cada ano e semeados ou plantados durante um , ou 

dois ano::: .Após o que,a terra é deixada em descanso durante o 

lapso necessário à reconstituição da floresta, ou seja, ao ,. 
menos vinte ou. vinte e cinco anos". (p. 15). Esta floresta 

é chamada floresta secundária, por oposição à foresta vir-
. , . 

gem ou primaria; 

b) Pousio a.rbustivo: (alqueive de seis a aez anos): !'Nenhum~ 

floresta verdadeira pode se desenvolver num intervalo tão 

breve, mas a terra deixada em repouso se cobre de arbustos 
... , ' e, as vezes, de pequenas arvores. Os periodos de cultura 

ininterrupta sobre a mesma parcela variam consideravelmen

te; ml.lito curtas (um a dois anos como no pousio. florestal), 

ou tão longas quanto o periodo de pousio, isto é, seis a 

oito anos" (p. 16); 

c) Pousio curto (alqueive de um a dois anos): 11 perÍ9do ·muito 

curto pe,ra que a terra. em repouso possa ser invadida por 

outra coisa senao por ervas selvagens, no momento em 

que o cultivador vai trabalhá...,la novamente" (p. 16); 

d) Colheita anual: "Normalmente, nao se fala neste caso de si~ 

tema de pousio, mas pode-se entretanto classificá-lo nesta 

categoria pois, de fato, a terra é deixada em repouso ge

ralmente durante muitos meses entre o momento da colheita e 

da seneação ou plantio. Este grupo inclui os sistemas de 

rotaçiio anual nos quais uma ou muitas das culturas que se 

sucedem consistem em grama semeada ou outra planta 

ragei~a (p. 16). 

for-

e) Colheita múltipla: 11 ~ o mais intensivo dos sistemas de ut_! 

lizaçiio do solo, pois a mesma parcela comporta cada ano 

duas co:Lheitas sucessivas ou mais. A nova plantação deve 

seguir de perto a colheita precedente e o período de repo.:!! 

so é curto ou mesmo negligenciável" (p.17). 
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Esta sequência (1) corresponde,na opinião de Boserup, a uma 

ordem histórica: o crescimento demográfico conduz, gradativa

mente, à redução do tempo e da área de pousio, o que provoca 

a descoberta de técnicas e meios de produção mais pdequadosàs 

novas condições em que se exercem as atividades agrícolas.Não 

nos interessa aqui discutir se é ou não procedent~ · a relaçi~ ' 

causal que a Autora estabelece entre crescimento demográfico e 

sistemas de utilização.do solo (2). 10 que nos importa são 

dois aspectos básicos: em primeiro lugar a própria idéia de 

"sistema de utilização do solo", o fato de que, no estudo de 

uma civilizaçã·o agr.icol.a, tão importante quanto os meios de 

trabalho utilizados pelos produtores é a relação que estes e~ 

tabelecem entre áreas de pousio e áreas efetivamente cultiva

das ou de pastagem • . 

Além disso, o que é relevante também para nós, 
, 
e 'que esta r~ 

lação entre áreas utilizadas e áreas em repouso tende a uma i,a 

tensificação permanente, como mostra Boserup. Tão i~ortantes 

quanto os d i ferentes regimes de propriedade, ' os diferentes 

meios de trabalho empregados na agricultura e as diversas re

lações que mantêm os· agricultores com o mercado através do 

tempo, é a evolução nos sistemas de utilização do solo. Como 

veremos nos próximos capítulos, sob este aspecto, o desenvol

vimento histórico foi nítido no que se refere à pequena pro

dução no Sudoeste Paranaense. 

(1) Permito-me citar de maneira tão extensa o raciocinio de 
Boserup , pelo fato de seu livro não ser, aindá, traduzi
do para o português, apesar de fundamental para qualquer 
estudo histórico sobre a agricultura. Feli~mente, esta -1~ 
cuna s e1·á preenchida pela Huci tec. 

(2) O livro de Boserup é antes de tudo anti-malthusiano. Um 
de se\l.S objetivos é o de ~usta1mente rebater a idéia de que o 
crescimento populacional e limitado pelo desenvolvimento a 
grÍcola ,. O que ela tenta mostrar, ao contrário, é que o 
desenvolvimento agrícola é impulsionado pelo crescimento 
populac:Lonal. Convém frisar que todo o seu racioc!nio .ba
seia-se na hipótese de que a agricultura não utiliza ins_!! 
mos L '1.dustriais. 
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PLANTANDO NA FLORESTA 

Pelas informações de que dispomos, podemos dizer que o sis

tema de utilização do solo dos caboclos corresponde ~quilo que , 
Bos ei ·u1> chaua de pousio florestal. Mas é provável que, na sua 

maioria, os caboclos tenham plantado só na mata virgem. Antes 
.... , . ri!# 

da chegada dos colonos descendentes de europeus .a : regiao, a 

partir da década de 1940, a quantidade de térras ' ,: disponíveis 

era suficientemente grande e a população suficientemente red_!! . . 
zida para que o caboclo seguisse sempre em busca de novas te~ 

ras após um ou dois anos da abertura de uma c1areira. E ao que 

tudo indica, a maior parte da área era constituída de terra vir

gem quando os colonos lá chegaram. Portanto a fl6resta se

cundária foi poucas vezes empregada pelo caboclo. Se o afluxo 

dos migrantes de origem européia à região tivesse ocorrido a~ 

gumas décadas depois, não há dúvida de que a floresta secundá 

ria, as capoeiras, teriam cumprido seu papel de pousio de ci

clo prolongado. 

e ' Este curto periodo lembra muito aquilo que, referindo-se aº.!!. 

tras sociedades e a outras épocas histÓricas,Bertrand (1975 , 

p. 106) chnmou 'de "o tempo das clareiras: o espaço cultivado, 

pouco extenso e compartimentado mal se distingue ~o meio nat.!:!. 

ral. Os agr •)-sistemas incipientes são dominados pe1os eco•si.!_ 

temas naturais que os cercam. ~ a Única época onde as socied!!_ 

des camponesas tiveram que lutar :contra a natureza no sentido 

estrito". 

.. 
Bertrand refere-se aqui a longa fase que vai dos primeiros de]!_ 

m~tamentos neolíticos até o fim da alta Idade Média. t claro 

que no nosso caso, os meios desta luta contra :a natureza eram 

mais evoluídos, nem que seja apenas pe1o fato de que o cabo

clo caçava com armas de fogo. Mas do ponto de vista das ativi 

dades agricolas, a diferença não era provavelmente tão sensí

vel. Entre os caboclos, mu~tos não empregavam sequer a enxada. 
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O plantio era feito com a njudn do 11 xuxo 11 (como se diz na re

gião), isto é o chuço, uma cavadeira de pau (1), o que era 

possivel 1 ~iá .que se cultivava sobre as cinzas da queimada.Foi 

ce e machado eram também instrumentos indispensávaã.s P._ara quem 

vivia na floresta • . 

Da mesma forma que no"tempo das clareiras", o espaço cultivado e-
• , 

ra reduzido. Um pequeno produtor de fumo de Per ola ' d 1 Oeste, 

descendente de caboclos explica: 

I - "Então quando você falava em se plantar aqui no Paraná, se 

plantava duas quadras de feijão, prá nós é um absurdo se 

plantar isso. A gente costumava .plantar aos quilos. Se 

plantava muitas vezes um quilo de milho, litro, como se di 

zia na(2_uele tempo, se plantava um litro de milho, um ca

necão de amen,doim, mais um canecão de arroz, era safra às 

f '1. , veiz pra oito, dez ami ias pra com.ar. 

• 
Mas a.J.ém destes produtos, a mandioca tinha um lugar de desta

que na alimentação dos caboclos. Influ~ncia indigena? Em par

te sim, como mostra Gilberto Freyre(2). Más é importante no

tar que cc1m o sistema de pousio florestal, uma família que 

produz e consome sobretudo tubérculos, só precisa de uma 
, i. 

quena superfície para assegurar sua alimentação de base. 

autor citado por Boserup ( 3) exemplifica esta idéia: "Um 

plantado com inhame pode alimentar uma familia de cinco 

pe

Um 

acre 

pes-

soas durante um ano, enquanto que o produto de um acre de ce

reais cultiva dos na Áfri.ca é geralmente insufici.ente para pe.!: 

(1) "O Único instrumento agrícola que continuou . generalizado 
entre os colonos foi a cavadeira de pau ou chuço, quando 
mui to a enxada e a foice" escreve Sérgio Buarque de Holan
da, refe rindo-se ao Brasil colonial.(Holanda,1975,p.246). 

(2) "Foi co1:1pleta a vitória do complexo : indígena da mandioca 
sobre o tr~go: tornou-se a base do regime alimentar do co
lonizado (e pena que sem se avantajar ao trigo em valor nu 
tritivo e em digestibilidade)" (Freyre, 1978, p.121). -

(J) Lord lfoley - An African Survey - Londres 1957, p. 869. 
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mitir a su'bsistência de duas pessoas durante o mesmo tempo" 

(apud. Boserup, 1970, p.46). A mandioca em suma tem a vanta-

gem de fornecer mais calorias por hectare embora seja 

proteica q~e os cereais, como mostra Gilberto Freyre • ., 

menos 

Como vermnc•s nos próximos capÍ tulos, para os colonos de ori

gem européia, a mandioca era sobretudo fonte de alimentação .!!. 

nimal, a si.:cbsistência humana baseando-se fundamentalmente nos 

cereais E! r:as prote:f..nas dos animais de criação. 

O NOMADISMO CABOCLO 

Vimos acima que o caboclo não tinha na propriedade parcelar a 

base da &propriação da terra. O estudo de seu sistema de uti

lização elo solo nos permite compreender as razões · . materiais 

deste fato. Encontrando proteínas animais e boa parte. de sua 

alimentaç:ão vegetal através da caça, da pesca e da coleta, ten 

do condiç:Õcs de praticar na mata uma agricultura cujos :frutos 

eram obtidos com uma quantidade relativamente pequena de tra

balho, sciria incompreensível que ele utilizasse de outra fo.!:, 

ma a terra. 

Tanto mais que a produtividade de seu trabalho era muito alta 

pelo 'fato de ele plantar quase sempre sobre terras virgens. O 

rendimento de seu trabalho era, inclusive, seguramente maior 

que a produtividade dos colonos que, empregando um outro Si.!, 

tema de utilização do solo, obrigavam-se a recorrer ao arado. 

Boserup explica: "Admite-se geralmente que a produção por ho

ra de trabelho humano aumenta muito quando o arado é introdu

zido numa coletividade dada, no lugar dos métodos .. utilizados 

até lá, em sistema de longo pousio. Trata-se entretanto de uma 

generali:.;ação perigosa .... É uma dura labuta, para o homem e 

o animal lavrar com esta ferramenta primitiva~ 

deverá ter o cuidado de tratar seus animais! 

E o camponês 

Á menos que 

ele disponha de um grande rebanho de animais domésticos e con 

sagre muito tempo a coletar seu estrume, preparar compostos e 
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espalhá-los cuidadosamente nos campos, é provável que ele obt~ 
, 

ra com o pousio curto ou a colheita anual um rendimento po~ 

hectare inferior àquele que ele obteria sobre o mesmo solo 

com um sist ema de pousio florestal" (pp. 45 e 46). , 

É a partir ~este sistema de utilização do solo (que não inclui 

apenas a agricultura mas sobretudo a caça, a pesca ea coleta), 

determinado ·:'pela relação que unta população :humer:i.camente pou-

co expressiva mantém com a floresta virgem, que ·sefpode com-

preender o nomadismo do caboclo, traço que Antônio Cândido e!! 

controu também entre os caipiras por ele estudados no inte

rior de São Paulo (1). O nomadismo é antes de tudo a expres 

são do caráter itinerante da produção agricola ou pecuária.E, 

no caso da agricultura, esse caráter itinerante, por sua vez, 

é o reflexo de um sistema determinado de rotação de terras. 
, . 

Se a agricultura praticada pelo colono de origem europeia nao 

é chamada 11 itinerante", é porque seu sistema de rotação de 

terras conserva-se no interior da propriedade, como•veremos !!, 

diante. A propriedade é seu limite. Lá ele tem sua casa, seus 

anima is, etc. Para o caboclo, a rotação de· terras é praticada 

num espaç.o mais amplo. O caráter itinerante de sua agricultu

r;, c: ..:: p rirn c - se em ciclos ma is l on~u:; . Por isso, como mostra An-

tÔnio e;: -.éido, sua cas a é um "ran cho" (2), denominação em-

pr e gilda t a mb é m no Sudoest e 

Fixar-se n um lugar 
, 

so 

queda na produtividade de 

seria., para o caboclo, aceitar uma 

seu trabalho quando nenhum tipo de' 

(1) "A vida social do caipira assimilou e conservou os eleinen 
tos condicionados pelas suas origens nômades. A combina":"' 
ção dos traços culturais indigenas e portug~~s~s obedeceu ' 
ao ritmo nômade do bandeirante e do povoador, conservando 
as C8 racteristicas de uma economia largamente permeada pe 
las práticas de presa e coleta, cuja estrutura instável de 
pendia da mobilidade dos indivíduos e dos grupos. Por iss~ 
na habitação, na dieta, no caráter de caipira, ' ~ gravou-se 
para st:mpre o provisório da aventura" (Cândido, 1971, p. J7) .' -· 

( 2) "Da mesma forma que a do caboclo, a casa do caipira é 'cha 
mada "rancho", como querendo exprimir o seu caráter de 
pouso'~ C~ndido, 1977, p. J7). 
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pressao o ol)rigava a tal. Enquanto ele tem a mata pela frente, 

seria economicamente irracional que ele deixasse de cultivar na 

floresta virr;em. 

O nomadismo, tantas vezes associado n imprevidência, visto C,2 

mo uma especie de puerilidade agricola, funciona, na realida 

de, dentro de um sistema cujos agentes· tentam estabelecer um 

equil±brio racional entre seu dispêndio de t-rabalho e os re

cursos na·tw--ais a sua disposição. É claro que, aumentando a 

população e modificando-se o regime de apropriação fundiária, 

a economia cabocla passa a ~parecer como ilÓgica, irracional, 

da mesma :forma que seria ilÓgico e irracional trabalhar : numa 

parcela dc.3 terra apenas, tendo o agricultor a ma ta inteira 

súa dispo:3i<;ão. 

RELAÇÕES CON O MERCADO 

.. 
a 

Vivendo na n1ata de um lugar praticamonte separado do,resto do 

Estado e do Pais pela inesixtência de vias de comunicações a

cessíveis ao transporte de cargas, os caboclos eram, do ponto 

de vista econ~mico, praticamente autárcicos. 

Com exceção das área vizinhas ao município de Barracão, a er

va· mate ni\o teve um lugar de destaque na economia do Sudoeste 

Paranaense, ao contrário do que ocorreu nas áreas hoje cor-

respondente~ região Oeste do .Estado (1). Ainda assim o mate,· 

(1) No <J.Uo ~;e refere ao mate, a maior parte do Sudoeste do P.!!, 
rana não fo!, transformada pelas g~ande~ ~°-~~~l'lliias naqui 
lo que Hernani Donato chama de "Selva Tragica 1 em seu ro-
mance sobre a vida e sobretudo a morte dos . i.trabâlhadores 
nos ervais no sul do Mato Grosso, na fronteira com o Para 
guai. Os ervais dominados pelas companhias são um mundo ã 
parte onde se cometeram os piores crimes do trabalho per
to dos quais a vida nas senzalas e no eito eram um mar de 
rosas. A "loucura do mate" teve vida curta e em 19.30 já 
niio exüitia mais. Mas o que elu trouxe de fartura e rique 
za não (~ comparável ao sofrimento humano no qual se ba-:' 
seou. O trabalhador destas companhias, fosse ele brasilei 
ro, argentino ou paraguaio, já não é mais o caboclo que es 
tamos estudando: seu trabalho, seu tempo, nem mesmo sua 
mulher, lhe pertenciam. Através de uma versão . tiranizada 
do clássico "barracão" o ervateiro já começava a •trabalhar 
com dlvidas, das quais, como mostra Hernâni Donato, só a 
morte podia libertá-lo. 
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pouco abunda nte na maior parte da região, era trocado em pe

quenas bodegas(armazéns que vendiam e compravam produtos dos 

caboclos) " c om açúcar, sal, tecidos, ferragens, bebidas, quer_2 

sene" (Corr ea, 1970 A, p. 92). Além do mate, peles de· animais 
' , -e, muito ra r amente, alguns produtos agricolas, a isso se redu 

zia o escasso e irregular comércio do caboclo. Prova da pouca 

importincia que o mercado adquiria na vida do caboclo era a 

escassez de bodegas na região 

P - 11 E tinhn muita bodequinha 11 'l 

I - "Não, nilo era tanto. Aqui, perto qundo fazia um baile, na 

hora de buscar uma garrafa de cachaça pro tocad.or tocar a 

noite inteira, viajava duas léguas a cavalo prá ir buscar. 

E a maioria, na hora de comprar um carretér de linha quar 

coisa, daqui tinha que ir a --Clevelândia 11 • 

Mas, entre os caboclos, havia alguns cujos vínculos •com o me_!: 

cador não eram assim tão esporádicos. Mais abastados que a 

maioria, dedicavam-se à criação de gado ou de sufnos. O gado 

era criado solto e se alimentava daquilo que fornecia a mata, 

"frutos silvestres tombados ao chão, dos quais o pinhão era o 

mais alimenti.cio" (Correa, 1970 A, p. 92). A criação de gado 

não se apoiava sobre a propriedade da terra nem sobre a for-

mação de pastagens artificiais. Terra livre, a mata estava 

disposição dos animais de criação. 

.. 
a 

Os sui.nos também eram engordados por um método que nao supu

nha a propriedade da terra. O "safrista 11 , criador de porcos, 

abria uma clareira na f1oresta e nela cultivava milho, cer-

cando a plantação. Quando o produto estava maduro, os ani-

mais eram soltos no interior da roça. Prontos para a venda e-

ram levado~; a pé a frigoríficos que se encontravam muito di~ 

tantes, em JaguariaÍva, Ponta Grossa ou União da Vitória. 
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É claro que, na viagem, 

peso adquirido (1). 

os animais perdiam grande parte de 

O CABOCLO, UM IMPREVIDENTE ? 

Esse sistema de utilização da terra e a tênue ligação com o 

mercado geram para o caboclo um mundo cultural e ideológico 

praticamente oposto ao do colono de origem européia que veio 

substitui-lona região. Produtor fundamentalmente natural( e não 

mercantil),o trabalho do caboclo não é guiado por um plano, 

por um projeto de acumulação, de crescimento constante de sua 

produção. A riqueza é uma noção determinada por esta lÓgica 

do usufruto, ela é eminentemente qualitativa, refere-se aos 

valores de ~so ao alcance do produtor. Vimos numa entrevista!!_ 

cima o caboclo afirmar que se sentia rico por ter trazido da 

mata o conforto para casa. É evidente que, nao se tratando de 

uma economia mercantil, a acumulação destes valores de uso 

torna-se totalmente irracional, desde que ultrapass~ as nece~ 

sidac_es dé consumo do produtor. Como acumular os produtos da 

(1) O papel da floresta na alimentação dos animais foi funda
mental durante a Idade Média. Neste caso, a floresta, du
rante muito tempo, era usada por toda a coletividade, co
mo terra livre: "Por suas folhas frescas, seus brotos, o 
pasto existente sob seus arbustos, os frutos de seus car
valhos e de ourtras árvores, a floresta servia, antes de 
tudo, como campo de pastagem. O número de porcos que seus 
diversos compartimentos podiam alimentar foi, durantemui
tos séculos ••• a ·medida mais comum de sua extensão" (Bloch, 
1968, p.7). É interessante notar que este tipo de medida 
era também adotado no Sudoeste Paranaense, na época de sua 
ocupação cabocla. Segundo um informante . entrevistado por 
Correa, a suinocultura "nos moldes 1em que era praticada, 
necessitava de amplas áreas - 1 cabeça para 5 hectares de 
mato no no sistema de "porco alçado 11 (solto no mato - R.A.) 
e 4: cabeças por hectares de milho no sistema de "safra"} 
(Correa, 1970 A. p. 93). No mesmo sentido, r~ferindo-se a 
Idade Média afirma Fourquin (1975, p. 305): "•••a flo
resta era primeiramente preciosa para a criação de· ani
mais 1 domésticoâ' por causa da raridade dos pastos e da 
ausência de plantas _forrageiras: durante muito tempo me
diu-se as florestas segundo o número de porcos que ela P.2 
dia eng ordar11 • 
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-caça e da pesca senao em proporçoes reduzidas, uma vez que a 

própria possibilidade de comercialização destes produtos era 

extremamente limitada? É no consumo portanto que estão os li

mites da produção e das atividades de apanha. 

É pelo caráter de suas atividades "' . economicas que se pode en-

tender a relação que o caboclo mantêm com o trabalho. 11 0 grau 

de assiduidades que o caboclo geralmente re~ela no trabalho, 

obedece às necessidades da auto suficiência" (Willens, 1980, 
p .. 246). Um colono de origem européia me dizia que os 11 cabo

clos não gos tavam de trabalhar por conta, não tinham esperan

ça. Não era dizer de plantar ~gora e esperar que dê para de

pois vender". 

"Trabalhar por conta" é justamente ter como móvel, na sua ati 

vidade produtiva, a acumulação de riqueza. Entre o trabalhop~ 
, . 

ra o usufruto imediato e o ocio puro e simples, praticamente 

não há dife r ença, do ponto de vista do pequeno produtor mer

cantil. Trabalhar para consumir nada mais é que um desperd! 

cio de energia. O trabalho que não se rege pelos imperativos 

da mercadoria (produzir para a troca e para a acumulação de ri 

queza) não passa de uma variante da preguiça. O usufruto, o 

consumo imediato são imprevidentes, "não t~m esperança", na 
I 

medida em que seu critério são as necessidades imediatas de 

produtor e de sua família. A mercadoria traz em si e incorpo

ra a seu E!:.odutor uma vontade estranha ao mundo caboclo: a do 

enriquecimento, . concebido não enquanto usufruto de coisas,mas 

acumulação de valores. E do ponto de vista do produtor merca,a 
·~ til,., quem n a. o for movido por este desejo determinado de ri-

queza não pa ssa de um homem sem esperança. O mundo da mercado 

ria revoluc i ona a tal ponto a consciência e a vontade dos ho

mens, que, ao invés de a mercadoria aparecer como um produto 

do trabalho , é o trabalho, ao contrário, que aparece como uma 

virtude inerente ~ merdadori~. O caboclo é preguiçoso,ele não 

trabalha: s eu trabalho aparece como Ócio, na medida em que e
le não se f 'undamenta na produção mercantil. 
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O TRABALHO COLETIVO 

O trabalho na roça cabocla é fundamentalmente familiar.Apesar 

da inexist~ncia da propriedade parcelar da terra, o processo 

~e trabalho é dirigido por cada chefe de familia. ~ fato de 

as terras não terem dono não siignifica que o produto do tra

balho a todos pertence~ Apesar disso, a ajuda mútua, o tra

balho coletivo ocupa um lugar de destaque na vida cabocla • 
• 

"Havia, escreveu Rocha Pombo em 1929, e parece que subsiste 

em alguma s zonas ruraes, uma festa muito curiosa que se chama 

va muxir~. o ou pixirão. Tinha lugar quando um lavrador do bai.!:, 

ro precisava de um serviço que era preciso atacar e concluir 

no mesmo dia. Bastava que fizesse correr na redondeza um avi-

so marcando o dia. Nesse . dia juntava-se ali a população 

bairro, e em poucas horas fazia-se a derrubada (roÇado da 

rea que vai ser semeada, depois de preparado o terr~no). 

função acabava com grandes comidas e festas" (Pombo, . 1929, 

. ·104). 

do 
, 
a-

A 

P·· 

Como bem lembra Antônio Cândido, esta forma de trabalho cole~ 

tiva é tradicional e foi localizada nos mais diversos pontos 

do país. D'Alincourt encontrou•a amplamente difundida entre 

JundiaÍ e Campinas em 1818 (Cândido, 1977, p.67). Os caboclos 

gaúchos eram também assíduos na prática desta :forma de trab!!_ 

lho coletivo (1), também relembrada por Gregório Bezerra em 

seu livro d ·e memórias como sendo utilizada por pequenos camp.2 

neses pernambucanos para a construção de um açude (Bezerra, 

1979, p. 59). 

(1) "Ao por do sol, concluem com o puxirão e se dirigem ao 
paiol, onde os espera uma lauta ceia com bebidas alcoÓli 
cas e um ca~amanchão .ornado de muitas moças, para o fan:: 
dango, acompanhado de canto em dueto de melodias melancó
licas us adas pelos sertanejos ••• Findo este puxirão outro 
erva te iro fará o chamado geral, para que os companheiros, 
venham <:l uxiliá-10 no arroteamento do solo. É assim . pros
seguem os caboclos rio-grandenses servindo-se uns aos ou
tros at& que os trabalhos da agricultura se conclua~, ce
dendo o lugar, novamente, à labuta nos erva is ••• .. ' ' (Lessa ,. 
Barbosa - História de Chimarrão, 2a edição, Livraria · Suli
na, Port o Alegres/d, p.41,apud Linhares, 1969,p.116). 
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O "pixirilo'' - expressão mais usada (1) pelos caboclos do Su 

doeste Paranaense - é uma relação de troca que aparece como!, 

uma relação de ajuda mútua, uma manifestação de solidariedade·~ 
de unidade e de comunhão do grupo, que repousa. sobre a troca" 

. ~ 

simples de trabalho, sobre o principio da reciprocidade. Ele 

é um atributo dos "pobres", dos "iguais". O filho de um velho' 

caboclo, c e, mponês pobre, relata como se realiza • o 11 pixirãó~' 

ainda hoje perto de Francisco Beltrão: 

I - "0 senhor fica devendo, se ele fizer um, o senhor tá de

vendo o dia". 

P - "Mas ü iso a! só funciona com quem não está mecanizado, Pº.!:. 

que se estiver mecanizado, como é que vai f'azer"'l 

I - "Na Hmcada 
, 

SÓ Eobr~. Rico, senhor sabe, al-so. com o se 
, 

p e dir senhor aqui, eles - precisa, ele guem uma mao pro nao 
, - -tem. S e ele diz: o filho, quero que voe~~ vao dar uma mao 

lá p r á nós lá, nós paga o teu dia lá, 150 ou 12~ cruzei

ros, .22.~tão a gente vai dar uma mão pro vizinho, _· t isso a!, 

Agor 3. pro pobre não, pro pobre a gente f'az lá, vamos tu-

do, va1:1os nós com a familia, 

vai cr ::.ança. 

então vai tudo, vai mulher, 

Na -"ajuda" ao vizinho "rico", há uma desigua.ldade social que• 

ma terializa no salário. Não há troca de trabalhos e sim paga

mento: os t ermos da troca são diferentes, assim . como sao di

ferentes os seus agentes sociais. Entre os "pobres", ao con

t~ário, os termos da troca são equivalentes, trabalho contra 

t~abalho. Jt uma troca que exprime a unidade e omuni tária dos 

membros que dela participam. 

O "pixir•'io" era uma relação social própria aos caboclos. Os 

imigrant e s descendentes de europeus ,na sua maior parte, não a a

dotaram: 

(1) I - "Pixirão: mutirão, já é enfeitado com estran~eiro. E 
o caboclo da língua direita é pixirão e o muitirao já é de 
origem italiana". 
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P - "Eu tenho a impressão que isso é uma coisa muito de bra-

sileiro, que o imigrante, o europeu, ele nãd i~~ isso. 

I - "Não, não faz, ai você tá falando certo, muito bem, 

caboclo. O italiano (tarves ocês são italiano)~ ele 

tem muita relação com brasileiro, ele é desunido. 

é de 
-nao 

Da mesma forma que o uso comum da terra, o mundo da 1m.,rcadoria r.1 . ; 
pudia ouso comum do trabalho - a menos que o trabalho·se transfor-

me numa mercadoria e sirva para produzir mais -vaiia 6.). Ora, ao 

contrário do colonQ•descendente de europeus, o caboclo não exi.!! 

tia socialmente enquanto produtor de mercadorias, suas rela

çoes sociais com os outros homens nao passava fundamentalmen

te pela necessidade de vender e comprar (2). 

As formas coletivas de trabalho, amplamente difundidas nesta 

epoca e exclufdas da prática da população imigrante que veio 

a ocupar a região posteriormente, encontram a{ sua raiz. Um . . 
"pixirão11 É uma troca que ocorre imediatamente (J), entre as 

pessoas, isto é, entre seus trabalhos. Esta troca não é me

diatizada pelas coisas. Embora seja uma troca, regulada pelo 

tempo de trabalho, ela aparece como uma ajuda, como prestação 

' comunitária. 

(1) Um agricultor de origem européia lembrou=-se, ; .ein entrevi.!. 
ta, da realização de trabalhos coletivos para a abertura 

' -de estradas. Mas ai, lamentava ele, o.caboclo nao partic~ 
pava: é que a unidade do trabalho coletivo girava em_tor
no da mercadoria, a estrada tinha como finalidade nao o 
trânsito dos homens, mas de seus produtos. . 

(2) Willens registra a existência do mutirão entre agriculto
res tento-brasileiros, mas (acredito que no mesmo sentido 
que estou apontando), ~le mostra qu~ quado falta o estÍm_1! 
lo do mercado, "a tendencia dos colonos para perder dias 
de trabalho em bebedeiras, conversas com o vendeiro ou vi 
zinho, em visitas à cidade, em caçadas ou pescarias, tor"=' 
nou-se visivelmente maior" (Willens, 1980, P• 246). 

( 3) Por opüsição às relações decorrentes da troca entre as mer 
cadorins, Marx fala das 11 ••• relações sociais diretas entre 
indÍ.vÍ<luos em seus trabalhos (Marx, 197.1, p. 82). I
mediato aqui é o contrário daquilo que é mediatizado pela 
coisu, pela mercadoria. Para os produtores de mercadoria$ 
as r(ünçÕes entre seus trabalhos são "relações sociais e.!!, 
tre as coi.sas 11 (idem). · 
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A troca de trabalho é uma celebração. Ela se faz sempre em 

nome de algo que transcende cada homem individualmente, seja 

Deus (1), seja a própria comunidade .envolvida no "pixirão 11 • t 
difícil imaginar a. troca de mercadorias celebrada, comunit,! 

riamente: em primeiro lugar, ela é um ato individual, onde 

dois proprietários se confrontam. Além disso, são as coisas 

que se trocam, o caráter de igualdade dos trabalhos humano$ 

nao adquire a forma da . aj:u.da mútua, mas dis~olvé-se sob a fo.!: 

ma fetich izada <lo preço dos produtos. t na ·economia que se 

fundamenta sobre a produção de valor de troca que as relações 

entre as p essoas começam a tomar a fisionomia de relação en

tre as coisas. ~ ai - que a mercadoria coisifica a vontade dos 

homens e a relação que eles mant~m entre si. 

_9 ___ _f):M _DA ECONOMIA CABOCLA 

A ,chegada dos colonos gaúchos e catarinenses · descendentes de 

europeus ao Sudoeste Paranaense, a partir do final da década . . 

de 1940 teve um efeito altamente desagregador sobre a econo

mia cnb oclEJ. A partir de um determinado momento (conforme a 

i migra çao j_a adquirindo proporções mais significativas) o de,!_ 

l:>ravameti'to da terra pelo caboclo passou a ser feito visando 

não fundamentalmente a produção ma s a venda da terra, ou me

lhor, do d i reito sobre a terra. 

P - "0 cub o clo mudava muito de casa, né 11 ? 

.. # 

I - 11 Vendia aqui, comprava ali, vendia aqui, comprava ali" 

Do ponto d e vista do colono, é evidente que esta era uma ati

tude comp l e tamenta irracional. De fato, com esta conduta, o 

caboclo p r omovia seu suicídio social. Ele continuava a funci..2 

(1) "Um velho caipira · me contou, escreve Antônio Cãndido,.qqe 
no mu t i rão não há obrigação para com as pessoas, e sim P!!. 
ra com Deus, por amor de quem serve o próximo; por isso,a 
ningu ém é dado recusar auxilio pedido. Um outro, referin
do-se a o tempo de dantes,dizia que era o 'tempo da carid!!, 
de' - J stamente por essa disposição universal de auxiliar 
na l a voura a quem solicitasse~1 . (Candido, 1977, p.68). 
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nar segundo a lÓgica do usufruto numa situação em que o di

nheiro e a mercadoria começavam a tomar conta da vida dos h.2, 

mens. Da mesma forma que no sistema de utilização do solo cor

respondente ao pousio florestal, ele tentava extra~r da mata 

o máximo possível com a menor quantidade de trabalho. Com a 

chegada dos colonos, era mais fácil abrir uma clareira e ven

dê-la, do que plantar e esperar os frutos. Ele fun~ionava co

mo se o dinheiro recebido do colono nada mais fosse que um n.2, 

vo recurso que a mata colocava à sua disposição, que podia ser 

usado da mesma forma que a caça a pes.ca e a coleta. Por a! 

ele ia cede i1do o seu lugar a uma nova civilização ( 1). 

O sistema agrícola correspondente ao pousio florestal e as 

formas sociais a ele correspondentes que examinamos neste ca

pÍ tulo teve vida curta e dissolveu-se de maneira paeffica no 

Sudoeste Paranaense. Antes de os caboclos formarem uma civili 

_zação estável que se reproduzisse baseada em normas sociais 

estabelecid:ts coletivamente - e que pudesse portanto esboçar 

alguma resistência contra a sua extinção - antes disso, o di

nheiro tomc,u conta da mata, seduzindo o próprio caboclo. O 

fim do pousio ~lorestal não foi só o término de uma certa fo.r. 

ma econômica, mas a substitui9ão de uma população por outra, ~ 

uma transiçao não apenas sócio-econômica, mas também étnica 

e cultural(!). 

(1) " A terra mudava de ocupante sem que houvesse choques en 
tre ele!mentos das duas sociedades diferentes: ao contrá~ 
rio de! outras áreas, como o já cita do vale do Rio - Pei
xe, <> Sudoeste ~aranaen~e teve o seu povoatitento, como co
lonos, realizado espontanea ou semi-espontan~aménte, ten
do sido a apropriação da terra pelos novos ocUpant~s rea
lizada sem cheques" (Correa, 1970 A, p. 90). 
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CAPÍTULO · II 

A FORMAÇÃO DA PROPRIEDADE FUNDIÁRIA 



A FORMAÇÃO DA PROPRIEDADE FUNDIÁRIA 

A propriedade da terra no Sudoeste Paranaense fundaMenta-se, 

quanto a suas origens, numa dupla oposição social., De um la

do, como vimos no capitulo anterior, o solapamento ··pac!iico, 

sutil, quase impe~ceptÍvel das bases ~a economia c~bocla, por 
' . 

parte do campesinato de origem européia, vindo de.Santa Cata

rina e sobretudo do Rio Grande do Sul. De obtro : por~m, a con

tradição aberta e violenta, que eclodiu em revolta organizada 

do campesinato como um todo contr~ o latifúndio, ou seja, o an - -
tagonismo entre a ocupação autocr~tica da terra 

pela colonização dirigida privada) e sua ocupação 

(incorporada 

democráti-

ca. · 

Ao contrárto de outras regiões do Estado (Londrina, Mariniá, 

Mal. C~ndi~ Rondon, por exemplo) em que, através da coloniza

ção dirigida privada, o campesinato teve que comprar do lati-

fúndio o direito a sua existência social, os pequenos agricul -tores do Sudoeste sobrepuseram-se ao latifÚndio,derrotaram-no 

pel.a força. 

Neste sentido, a formação fundiária do Sudoeste Paranaense 

a unidade de dois termos contraditórios: por um lado, ela 

~pÓia sobre a eliminação social das formas de ocup~ção da 

ra incorporadas pelo caboclo e coincide neste particular 

, 
e 

se 

te.!, 

com 

os aspectos conservadores da história fundiária brasileira,em 

que o ocupante imediato é sempre deslocado em benefício do pr.2. 

prietário. Por outro lado, porém, ela se fundamenta na ocupa

ção democrática da terra, isto é, na vitória contra o latifÚ!l 

di;o e no reconhecimento desta vi tÓria por parte do Estado, C.2, 

mo veremos a seguir. Mas antes disso, ·examinemos rapidamente 

de onde vêm aqueles que substituíram os caboclos no Sudoeste 

Paranaense. 
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\'o r1·:>me d<.:, cn sas comerciais, lla prom'incin, na fisionomia -., e 
\ 

nos co.stu.~1e· s das pessoas, revela-se a · prof'unda e rápida tran~, 
--, 

t"o:rm:1ção p<ir que imssou o Sudo<"ste Parnnaense, a partir sobr.!, 
·:· 
tu«!o do J'hiai da década de 1940. O peso cultural e étnico de 

..!_ta-1iano:;! a1emãe~ e· polon<'s_cs r. (H•mngndor. -O caboçlo .hoje e.!. 

conde-se m1Ônimo nas encostas das montanhas. Esta terra já não 

é -mais a m11 ta - <JUe 1be pertenceu -( l) ~ Seus atuais habitantes 

despl'rã1D-J'Ul e· fizeram do solo ·rico <~ :fértil que ela cobria u"'.'" 

:ma das ru~:5Ões mais produtivas do Estado. 

- - - A ' A atual JlOJ.U1açao do Sudoeste Pnrnnnensc foi :formada num exo ... 

do q:ie, ·vu:do de Santa Catarina e sobretudo do Rio; Grande do 

Sul (2) é:..1.jngia entre 1952 e 1955,. "30 a 110 mudanças .p·pr ~J..ia" 
--'·· ., 

(J>ccoits .. 1!79,p. 35}. Mui tos são os mrt:ores que atribu~nf'GS ca~ 

sn;c:c deste: 1-roct?sso· migratório à sul1divi são dos l.ot.es t:amilia-
. -

tos por C?Ü i to do crescimento de1nog1-..áf':tco, ao mini:fyndio ( 3l ~ 
Mns a llli!~ri!ção não pode ser reduzida a um 1novimento auto~ág1.

co do edui1'Úí1dio: ua rca1idad-e, ele é antes de tudo, devor•do 

(1) O En1;n DuÍ1io Trcvisani Be1trilo, quando, em 1946, realiz.!. 
·va o trabalho para a demarcação dos lotes a serem trans
f'o:.Armdc:-s < m. retiuenas propr.::...edadcs, enc-ontrou num deles ~2 
agric::u.:_tores cujos nomes (citados pór Lazier ·'1/d~ _ p. llf) 
revel.ar. ·que apenas 7 eràm de. orifelh estrangeira.· Hoje -_o 
quad1'0 S<~ria o inverso: _ o pr~dom1nio ficaria ,de lon·ge, com 
os nou,·s i ta1ianos, alemães ou 1>olo11eses. 

(:?) Padi:~ •.i<J81 A, p. 68) mont.ou um quadro a partir dos dados 
do Rot!t;nseamcnto Geral do Brasil onde f'ica cl.aro o aumen
to p•!rc entu.a1 da população do Rio Grande do Sul çom rel.a
ção ao toi.al __ da po}1ulnção brasilr.ira até 1940.~ partir de 
então, e at~ 1970, a participação da população do Rio Gran 
de du !:ul. no total da .. PºP'!la-Jã~ brasileira vem decrescen':' 
do P•:?n.an~n'tcmentc. Nao ha duvida <1ue a maior parte deste 
:C1u.~o • ao menos durante os anos 1950 e- início de -i.960 f'oi 

_ abso: ·v: da pelo Paraná~ · 

( .)) "Os :'::..t:·-.grandcnses do Sul, expelidos .ele suas terras pel.o 
111ini:-ú1 dio, iniciàvam a ocu11nçÜo ot"ctiva de terras do Su
does·~-edo O<?ste do Paraná11 {Bnlhmul -e -outros, 1969, · P• 
218). 
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pelo seu contrário, o latifúndio. A subdivisão da_propr~edade 

familiar é apenas um lado da moeda J..l). No outro, encontra-se 

o cresciu.01.to correlativo da propriedade lat!fundiária_ ( 2). t 
da illt(!g1·a ção desses dois movimento8 contraditórios que deCO,!. 

re o fenômeno migratório. t por se esgotar a disponibilidade 

de terras livres numa determinada região, por estas terras te -
rem sido ocupadas (via de regra improdutivamente) pelo lati-

fÚndio, que o campesinato é colocado entre p. c~uz e a espada: 

ou escolhe o caminho da morte social, da prolitarização, ou 

tenta recompor as condições que permitem sua existência como 

classe através da migração. Neste sentido, o movimento migra

tório é o resultado da luta pela terra entre latifúndio e ca!!!. 

pesinato. 

f Num pais em que existem terras livres, o processo de expro-

priação do campesinato não conduz necessariamente à proletar! 

zação: o pequeno agricultor pode tentar a sua reprodução so

cial seja através da ocupação de terras dispon:f.veis (o que si,& 
• 

nifica qua 8 e sempre a luta contra o latifúndio que também co-

biça estas mesmas terras), seja através de sua compra, de sua 

sujeição ao latifúndio. 

, (1) E sem dÚvida um lado importante: "Os lotes eram inicial
mente de 60 hectares 1 baixaram para 44,30 hectares, e fi
nalmente o tamanho medio da propriedade no Noroeste do Rio 
Grande do Sul era de 25 hectares" (Lazier, s/d, p. 17). 

(2) Padis (1981 A,pp. 68 e 62) demonstra bem esta relação en
tre o crescimento simultaneo da subdivisão do minifúndio 
por um lado e da propriedade latifundiária por outro: "En 
tre 191•0 e 1960 o número de pequenas propriedade~ de menós 
de 10 hectares se multiplicou por 2,7 (no Rio Grande do 
Sul, R.A.) enquanto no mesmo período o tamanho médio des
sas propriedades passava de 5,6a 5,2 ha •• •"Um fenômeno in
verso pode ser notado ~ntre as grandes pr~priedades - as 
de 10.000 ha e mais. Se em 1940 o ~Úmero des~as proprieda 
des não passava de 41, em 1960 ele se elevava a 48,ao mes 
mo tempo em que seu tamanho médio passava de 14,5 mil pa": 
ra 19 milha ••• ~ Esses fatos nos permitem afirmar que a divi 
são da terra se fez em detrimento das propriedades de ta:' 
manho médio ••• " 
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Mas este processo sucessivo e móvel de expropriação e recomp.2. 

sição social do campesinato não ocorre numa escala estritame.!l 

te local ou nacional: o noroeste do Rio Gratide do Sul foi pô

voado, em f.;rande parte, sobre a base da expropria1ão do camp~ 

sinato italiano e alemão, para o qual a migração, "processo 

~bjetivamente inovador é vivido como processo : subjetivamente 
~ 

repetitivo (isto é conservador)" (Martins, 197 3, p. 27). O que 

repete, o que conserva, o que busca, em sunra, este campesina

to é a preservação de sua condição social. Perseg~ido pela ex - -
propriação, o desejo de manter a condição camponesa é mais fdr 

te e vence a própria mudança geográfica. E esse processo rep~ 

ti tivo permanece através do tempo - na medida, é claro, em que 

existam terras livres onde ele possa se desenvolver: o 

mento migrutÓrio dos camponeses italianos e alemães em 

ção ao Rio Grande do Sul reproduz-se, algumas geraçSes 

movi

dire-
, 

apos 

sua chegada ao Brasil, para o Sudoeste Paranaense. E hoje,,tri!!. 

ta anos depois deste povoamento, o movimento se repete, tendo 

agora em Rondônia a sua nova e certamente derradeir~terrapr,2_ 

metidaº Os dados preliminares do Censo de 1980 revelaram este 

recente ;;xodo. O Paraná foi o Estado que mais exportou conti,!l 

gentes populacionais e Rondônia o que mais recebeu. A · Amazô..: 

nia Legal r,eedita o Paraná dos anos 1950, com sua velha corte 

de grileiros, jagunços e corrupção que o agricultor tem que e!!, 

frentar para sobreviver, confirmando Balzac em seu célebre Le!f· 
----i; 

Paysans: "quem tem terra, tem guerra". 

Vamos examinar agora a maneira pela qual o Sudoeste Paranaen

se se inscreve de maneira excepcional nas características bá

sicas da formação fundiária brasileira. 

1957: BREVE HISTÓRIA 

Não há, certamente, melhor definição para a política fundiá

ria da Rep{1blica Velha que a polêmica frase de 1 Proudhon, - para-

quem "a propriedade é um roubo". 
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Era uma verdadeira reforma agrária às avessas. Em nome do pr,2_ 

gresso e da integração do País, entregava-se imensas fatias 

do território nacional a firmas que deveriam atravessá-lo com 

estradas de ferro, ou simplesmente extrair-lhe as riquezas. 

Não sem antes converter seus ocupantes em intrusos e, por aí, 

expulsá-lof: • 
. , 

.. 
No caso elo Sudoeste Paranaense, este sistelllft de concessoes 1 

que está na origem da Revolta de 1957, vem de longe (1). D.P_! 

dro II, no ocaso de seu império, outorgou ao engO João Teixei 

ra Leite (decreto nS2 10.432, de 9/11/1889) ou "para a compa

nhia que viesse a organizar, uma concessao para a construção 

d P uma e :•trada de ferro de Itararé ( SP) <t Santa Maria da Bocca 

do Monte (HS), compreendendo um ramal que descendo de Guara

puava (PR) até o rio Iguaçu, fosse por ele até a sua foz, no 

rio Paraná. O referido direito cedia gratuitamente em terras 

devolutas em uma zona máxima de 30 quilômetros para cada lado 

do eixo dfü' linhas" (Lazier, s/d, p. 9). 

A República confirmou, com pequenas alterações, a doação fei

ta pelo Imperador, pelo decreto nS2 305. João Teixeira -soares 

não construiu a estrada, mas transferiu sua concessão para a 

Chemins de Fer Sud Ouest du Brésil, uma companhia belga que em 

junho de 1891 passou o rico filão para a Companhia Industrial 

dos Estados Unidos do Brasil. No fim das contas, a doação im

perial foi. parar nas mãos do famigerado Sindicato Farquhar 1 

que, como vimos no cap!tulo anterior (cf. nota 8), está na 

raiz da C1uerra do Contestado. Em IB93, organiza-se a Companhia 

Estrada ele Ferro São Paulo Rio Grande (EFSPRG), ligada a este 

grande t1 J . i: te norte-americano, cujo nome no Brasil era Brazil 

Railway Co. 

(1) Para uma exposição detalhada da Revolta ver Lazier, (s/d) 
e, sobretudo Rego, (1979). Faremos aqui apenas um breve 
resumo. 
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A companhia teve suas terras tituladas em 1913, numa primeira 

etapa, e depois em 1920, :formando respectivamente . as glebas 

Chopim (715.080.142 m2 ) e Missões (4.257.100.oó~ ~2 ). O Esta-, 

do do Paraná devia para a EFSPRG nada menos que 2,1 milqÕes 

de hectares. As glebas tituladas em 1913 e 1920 co~respondiam 
a praticamente todo o territ6rio do Sudoeste Paranaense. 

Em 1930, com a subida ao poder do novo regi~e, . os contratos 

com a EFSPRG :foram rescindidos, os t{tulos expedidos em seu 

favor considerados nulos e as obras que já realizara reverte

ram a favor do Estado (Decreto 300 de 3/11/1930 e Decreto nt 
20 de 5/l/1931). A companhia, evidentemente, recorreu ao jud,! 

ciár~o, ma s seu recurso de nada adiantou pois em 1940 Get~lio 
. ,.. 

Vargas incorporava todos os bens da Brazil Railway ao Patrim_2; 

nio Nacional (Decreto-lei ng 2073 de 8/3/1940 !; e ,. Decre~o-lei · 

n2 2.436, ele 22/7/1940). "0 governo Federal cria, , para admi

nistrar este patrim~nio, a Superintend~ncia das Empresas In~ 

córporadas ao Patrimônio da União (SEIPN) a qual fica respon-• .. 
sável, também, pela administração das glebas Chopim e Missões'! 

(Rego, 197 9 , 94). 

Foi nesta época que Getúlio Vargas tentou concretizar um dos 

.mais ambic i osos objetivos de seu governo, a Marcha para o Oe.!, 

te, a colonização das terras distantes e desocupadas, com ba, 

se sobre t u d o num sistema de pequenas propriedades. Neste qua

dro é que f'oi criado um Órgão que teve a maior import~ncia na 
- A , f ocupaçaó do Sudoeste Paranaense: a Colonia Agricola Nacional 

General Osi)rio (Decreto-lei n2 12. 417 de 12/5/1943), a CANGO. 

E~tre as i11Úmeras col~nias agr{colas criadas no Pais nesta é-
... 

poca, a CANGO inclui-se entre as poucas cujos resultados sao 

realmente s igni:ficati vos ( 1). O estudo da atuação da CANGO SU!:, 

preende pois ele é um produto democrático de uma iniciativa 

( 1) ,,. ' . " "Divers as colonias agricolas foram criadas em diferentes 
partes do país, mas não fizeram parte de uma política glo 
bal e t enderam a vegetar sem resultados significativós" 
(Velho , 1976, P• 152). 
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conservadoJ·a e ditatorial. Neste sentido, não há dúvida de que 

a CANGO 1; um caso à parte, mesmo na polÍ tica oficial de colo

nização dirigida deste período. Otávio Guilherme Velho (1976, 

p. 150) resume a essência desta política: "Vargas falava fre-, 
quentemente dos males do latifúndio, tal como a sua baixa pr.2. 

duti vidade, e das vantagens da pequena propriedade para a cri!!, 

ção de abuncÍ~ncia e riqueza. Porém ao invés de buscar substi

tuir um pelo outro através de uma confrontação direta, via a 

fronteir~ desocupada como um locus para o desenvolvimento da 

pequena propriedade e consequentemente, poderíamos . acrescen~ 

tar, de um novo ator social a ela associado. De certa mane~ra 

isso rep~esentaria ao mesmo~tempo canalizar tens~es para lon

ge da "estrutura agrária" estabelecida e dar-lhe uma oportun!, 

dade de .se transformar sem ser destruída". Mas me~mo a possi

bilidade d e que a fronteira fosse ocupada com base num regime 

de pequena prop_riedade familiar dependia, é claro do consenti 

mento e dos interesses dos latifundiários. 

Ora o latiJ'Úndio no Brasil sempre foi avesso a qualquer refor 
. -

mismo ag:cá}~io, mesmo aquele que visa, em Última aná°lise,a CO!!_ 

servação de seus privilégios. Neste sentido, o pl~no de Var

gas er~ _inaceitável para a grande propriedade territorial. A 

área de atuação do latifúndio não ~ pr~-delimitada: ele avan-
. ~ ' . . 

~a junto com a fronteira agricola, no rastro do trabalho des-

bravador do camponêsº E da mesma forma que não se propunha a 

enfrentar o latifúndio tradicional, já estabelecido, Vargas 

não poderL, desafiar também o latifúndio por vir, ambicioso 

pelas terras da fronteira em marcha. Reservar as terras vir

gens do País ao campesinato, dando em contrapartida ao lati-

fiúndio apenas a segurança sobre 
, . , . 

pessimo negocio para os grandes 
, . 

propria base social do varguismo 

. , . , . 
o que ele Ja possuia,seria 

proprietários e ameaçaria 

( 1). Isso explica o fato 

que "apesar de toda a retórica a respeito da · ' fr.ô?lteira, 

parece que Vargas imaginasse a "Marcha para o Oeste" como 

um 

a 

de .. 
nao 

um 

(1) Ver,neste sentido,o interessante estudo de Quartim (1971). 



,. 
movimento massivo que ocuparia e desenvolveria metade do pais 

em um curto periodo de teinpo 11 (Velho, 1976, p. 150). E é por 

isso que iniciativas como as da CANGO, levadas adiante com su 

cesso, são raríssimas. A tendência dominante na política de , 
colonizaci<1 adotada nos mais diversos periodos históricos pe-

lo Estado l:rasileiro, é o reforço da iniciativa privada, da 

via da compra de terras. A terra 
, 

so é acessível a quem tem di 

~heiro, a cuem se propoe a pagar ao latifúndio uma renda a t:f. 

tulo de preço da terra (1). 

No Sudoe :3te Paranaense, ao contrário, n CANGO dava terra de 

graça~ E ni:_ o era só terra: 11 o agricultor era instalado nesta 

col~nia agri.cola, explica Walter Pecoits, dirigente da revol

ta de 1957. Chegava, recebia a terra, a casa, ferramentas a

gricolas, sementes, assistência dentária e médico-hospitala~. 

Tudo de gra ç a ••• o serviço de máquinas era muito bom, bem como 

o serviço de escritório e topografia'' (Pecoits, 1978, p. 33). 
~ CANGO, aJém disso ''abriu picndas, estradas, const~uiu pon

tes, permi t indo a vinda de grandes levas de colonos e o escoa 

menta de sHas produções". Ela "construiu uma serraria inicia! 

mente em Santana e depois em Santa Rosa, para serrar madeira 

para construção de casa para os primeiros agricultores'' (La-

zier, s/d, p. 17). t importante ressaltar não somente a isen-
-çao de hom0ns como Pecoits e Lazier em seu julgamento 

mas também a imagem altamente positiva que a CANGO deixou na 

população do Sudoeste. 

(1) Sobre a contradição entre a via democrática de ocupação 
terra e a colonização dirigida particular ver Convênio 
NEP/INAN/FASE, 1979 B, pp. 72 a 114. 

da 
FI -

( 2) HermÓgenes Lazier é historiador e dedicou boa parte de seu 
tempo ao estudo da formação do Sudo~ste Paranaense.Walte~ 
Pecoits, médico 1 dirigiu a Revolta dos agricultores eia 
1957 e, logo apos o Golpe de 1964 teve um olho furado pe
la poLicia pol:ltica do regime. Nenhum destes _homens el.o
giaria um organismo criado pelo Estado Novo se este orga
nismo não tivesse uma atuação verdadeira.ment'!rdemocrática. 
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Mas justamente por fugir ~ regra nacionalmente dominante, o 

trabalho da CANGO assentava-se sobre bases frágeis. Não foss~ · 

a Revolt2 de 1957, a CANGO não teria passado à história como 

esta exceçio democrática na via conservadora d~ ocupação da , 
terra no Brasil. Por pouco, uma empresa colonizadora não obri 

ga o campe~inato do Sudoeste Paranaense a comprar a terra que 
. , 
Ja lhe pertencia. 

Tudo começou quando, no início do século, o governo de Santa 

Catarina concedeu ao cidadão José Rupp parte da mesma área que 

em 1913 e em 1920 foi titulada para a Companhia .Estrada de Fer 

ro São Paulo Rio Grande (l)~ Em 1920, quando a disputa fron_. 

teiriça entre Paraná e Santa Catarina já estava resolvida, C.2, 

meçou o lit1gio judicial entre José Rupp e a Companhia. Rupp 

perdeu em primeira instância, em 1920, tendo sido embargados 

e apreendidos seus depósitos de erva-mate já extraída. Na ap~ 

lação, em 1925, Rupp teve sua posse sobre aquelas terras re~.2. 

checida. A Companhia recorreu então ao Supremo Trib~al Fede

ral '. que, em 1938, confirmou os direitos de Rupp. Diante dos 

prejuízos que tivera até então, Rupp exigiu na Justiça uma i!!, 

denização da Companhia Estrada de Ferro São Paulo .Rio Grande 

que foi fixada, em 11/11/1945 no total de~$ 4, 72 milhões ,mais 

os juros de mora e custos processuais, calculados desde jane! 

ro de 1938. Como os bens da EFSPRG tinham sido nacionalizados 

em 1940, o crédito de Rupp era junto ao Patrimônio Nacional. 

Mas da Justiça ao poder pÚblico federal e sobretudo deste ao 

bolso de José Rupp a distância parecia ser intraspon!vel.Rupp 

fez o que pode para receber o que lhe era devido. Propos aco.!. 

do :.s, sugeriu que fosse pago em terras, mas nada disso adian-

(l) O Sudoeste do Paraná foi disputado entre o Paraná e Santa 
Catarina até 1916. Ambos ~ueriam consolidar seu poder so
bre as terras em litígio através de uma política quase in 
discriminada de titulações (pois com o advento da RepÚbli 
ca o pocter de titular terras saiu das mãos do governo cen 
tral e ficou sob a responsabilidade dos Estados). Foi em 
função do conflito entre os dois Estados, portanto, que a 
mesma terra foi titulada para proprietários diferentes. 
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tou. A Supr·rintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimô

nio Nacion<1l era intransigente com José Rupp. Por mais que ten -
tns s e não conseguia receber seu dinheiro. 

Rupp entno desistiu e cedeu (isto é, vendeu) seu crédito para 

~ firma que iria infernizar durante sete anos a vida dos pe~ 

quenos agri~ultores do Sudoeste, a Clevel~ndia Industrial ~ 
, ' ; 

Territor~al Ltda, CITLA, em 26/7/1950. Um d~s socios da CITLAf 

era o governador Moisés Lupion (do P.S.D.), que esteve na fre_!! 
., 

te do executivo paranaense entre 1946 e 1950 e entre 1955 & 

1960. O que a SEIPN devia a Rupp deveria agor~ ser pago 

TLA. 

.. ' a CI-

"A partir daí, conta Lazier ( s/d, p. 10), aconteceu o milag::re. 

Aquilo que era ilegal passou a ser legal. Aquilo que era ind,2_ 

vido passou a ser legítimo. Aquilo que era indeferido passou 

a ser dei'erido. Com a entrada da CITLA na problemática do re~ 
·-

. cebimento d e indenização todas as portas se abriram• e, em 17 / 

11/1950, foi acertado entre a CITLA e a Superintendência das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacionàl o acordo sobre a 
indenização. O acordo foi a titulação para a CITLA da 

Missõe~ e parte da Gleba Chapim como pagame~to daquele 

dito"º 

Gieba 
, 

cre-

Para o pagamento de um crédito de ~$ 4,72 milhões, a CITLA r~ 

cebeu cerca de 500 mil hectares de terras férteis e com enor_

mes riquezas naturais. E, imediatamente, ela começou a sua a

ção "colonizadora" denunciada num discurso de Othon Mader se

nador do Paraná pela UDN, em 9/11/1957 (apud. Lazier, s/d, P• 

11). "Terras que pouco ou nada lhes custaram, são vendidas a 

~$ 8.000,00 cada alqueire e os - pinheiros que lhes ficaram de 

graça, s€'10 vendidos ao preço de: ~$ 200 cada árvore. Mul tipli

cando estes preços unitários pelo milhares de alqueires e pe

los milhões de pinheiros tem elas (as companhias que lá atua

vam) lucro~; fabulosos que atingem a bilhões de cruzeiros •. Se

gundo uma estimativa feita pelo "Grupo Lupion" nas terras de 
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que se apo s sou fraudulentamente, e que tem a ~rea de 198.000 

alqueires, cerca de quatro vezes o Distrito Federal. A quant_!. 

dade de pinheiro ali existentes é de dez milh5es. Na menciona 

da base 

nhais ~$ 

nio é de 

de preço, as terras valem ~$ 1.584.000.000,00 e os p_!. 
. "" 2.000.000.000,00. Portanto o valor daquele patrimo-

,. ~ 

G: :i~ 3.584.000.000 9 00. Esse pntrimonio que é constitui 

da das ·Gleb as Miss~es e Chopimrfoi transferido da União para 

a CITLA, p o r escrituras fraudulentas e já anulada, pela Ínfi

ma quantia de ~$ 8.600.000,00o O preço pagG pela CITLA (Grupo 

Lupion) :fo i. de O, 2% do valor das Glebas. A lesão sofrida pela 

União em s e u patrimônio foi enorme. Tão grande foi, que não é 
uma lesã·.), mas um roubo". 

Ma s mais importante que a lesão da União era o fato de que, 

com él ent:i;: ; ,da da CITLA, os agricultores _deveriam pagar por a

quilo qu - ~ j á haviam recebido d e graça da CJ\NGO. E como a CITLA 

sabi a qu ~ s uas preten s~es sobre aque las terras eram ilegais, 

ela e r a u b r igad a a agir com pressa: os pagamentos_deveriam ser 

f?ito s p :.-a -'. icament e à vista (1) e a lei imposta pela CITLA e-

ra: ou p ai~ • ' , ou sai, ou morre. A CITLA, através de • sua poli-

eia :>a r ticular, espalhou o terr or pPla r e gião. Quem não quise!!_ 

s e obd e c · ~ r à l e i da CITLA corria p erigo de vida e, de fato ,as 

v{ t :i mas contam ~s dezenas. 

Além disso, a companhia contava com apoio das prefeituras da 

~egi~o (li g adas também ao PSD) e dos juízes (2)~ sem falar da 

(1) "~ o c a so, por exemplo, de Vital Francio que comprou uma 
área d e 15 alqueires por ~$ 66.000,00. Pagou~$ 16.000,00 
em 1/7/1957 no ato e mais duas no valor de<l$ 15.000,00 ca 
da urna' : (Lazier s/d, p. 19). Como se vê, o prazo de paga':' 
mento era curtíssimo. As duasparcelas restantes foram sa,! 
dadas <mtes de 10/10/57, data em que a CITLA foi expulsa 
da regi ão. 

(2) "Em B/6 /1953 o administrador da CANGO, Sr. Glauce Olinger 
enviou ao Ministério da Agricultura o seguinte telegrama: 
Comunico-vos recebi hoje mandato Juiz Clevelândia Dr. Jo~ 
sé Zant ute sentido paralizar colocação -~olonos ' sob pena 
multa d e 5.000,00 por localização mais '500,00 por dia até 
cessar mesma pt. Referido mandato acusa-me violar direi
tos propriedade colocando colonos Gleba Miss~es proprieda 
dade CITLA onde se acha a CANGO. Solicito : · :imediatamente 
instruç ~es se devo paralizar entrada colon~~ ou se posso 
cont~nuar admitindo-os. Presente estamos recebendo 5 fam! 
lias diariamente" (lazier, s/d, p. 19). -
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omissão do poder pÚblico federal que nada fa~ia,na prática, 

para coibir os abusos praticados pela CITLA, tanto mais que 

em 1955, Juscelino Kubitschek, também do PSD como Lupion, ~ 

legera-se presidente da República. 

Não quE· a totalidade dos Órgãos pÚblicos envolvidos na que~ 

tão fo~se conivente com a CITLA. Ao contr,rio, além da CAN

GO, o Tribunal de Contas da União, a Divi~ão de Térras e Co 

Ionização do Ministério da Agricultura, o Procurador Geral 

da República e o Conselho de Segurança Nacional estavam co!! 

tra a CITLA. Esta apoiava-se antes de tudo no _poder esta

dual - além de contar com a preciosa omissão de executivo 

federal, que, por raz~es de fidelidade pol{tica n~o podia 

se opor ~s atividades da companhia à qual pertencia Moisés 

Lupion. Mas com exceção da Presid~ncia da República, a mai,2_ 

ria dos Órgãos federais opunha-se à ação da CITLA no terreno 

jur{dico. SÓ que Moisés Lupion dava-lhe todo o apoio no pl.!, 

no prático. A Justiça estava com os colonos e a f(\rça com 

a CITLA. 

Do ponto de vista do colono, pagar o que era peqido pela C!, 

TLA era um ato de desespero e não de justiça. Se o colono 

considerasse que a companhia era realmente a legitima pro-

' priet,ri~ daquelas terras, não haveria a Revolta de 1957. A 

CITLA não foi contestada enquanto proprietária, mas sim co

mo não proprietária, como grileira. 

Esta situação durou até outubro de 1957 quando então, 
, 

~pos 

o esgotamento de todos os recursos legais, os colonos o-cup.2. 

i·am v~r::_a s cidades do Sudoeste :Capanema, Barracão ,Santo An

tônio, Pato Branco e Francisco Beltrão, no dia 10. SÓ em Fran 

cisco Beltrão concentraram-se mais de 4.ooo agricultores 

que, de a .emas na mão, ocupar~m a cidade <' expulsaram os ja ... 

gunços 1~ )S grileiros. Para dar ao leitor uma idéia mais con 

ereta do que foi a Revolta, permito-me transcrever um longo 

trecho da entrevista de Walter Pecoits à revista Atenção: 
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W.P. "No dia 10 pela manhã estabelecemos o plano. Botar na r.!, 

dio um avi::: o chamando os colonos para a cidade. Que viessem 

armados para acabar com as companhias de terras. Âs duas ho

ras começou a chuviscar e fiquei preocupado. Gom chuva, cami

nhão não vem para a cidade. Mas continuamos a tomar as provi

dências. Fomos à casa do Juiz, Miguel Pecuchi, e avisamos que 

sua casa estava cercada e que ele estava sob pris;o domici

liar. El1::i i_~ e entregou e pediu que sua mulher e seu filho fi

cassem sob minha guarda no hospital ••• SÓ anunciei na rádio de-

pois de prender o juiz. Âs duas e pouco botei o aviso na 
, 

ra-

dio". 

ATENÇÃO: "Os colonos já esperavam algum a vis o"'l 

W.P.: 11 E1es estavam mais ou menos preparados, sabiam que haV_!. 

ria um aviso pelo rádio. Então ficaram esperando. As compa

nhias começaram também a trazer o seu pessoal do interior,dos 

a~ampamentos. Os jagunços chegavam em jipes, em caminh6es. E 

nada ·dos colonos. Mas ali pelas três horas começaram a chegar. 

A p~, de caminhão, de carroça. Todos armados. Com espingardas 

de caça, pedaços de pau, enxadas ••• Reuni os chefes dos colo

nos e mandei que o pessoal, com as melhores armas, guarneces

se as entradas da cidade. Ficaram uns quinhentos homens en

t 'rincheiraclos. Enchemos o campo de aviação com toras de pinha! 

ro e colocamos uma guarda ali. No dia seguinte, dia 11, já t.!, 

nhamos na cidade cerca de seis mil colonos. Então fomos ~ de

legacia. Estavam lá oito policiais e doze presos. Fomos sol

tar os presos e prender os policiais. Afinal, precisávamos da 

cadeia parct trancafiar os jagunços ••• Depois, guarnecemos a pr_!. 

fe~tura, a coleto~ia e lançamos informaç6es pela rádio, con

clamando Pato BFanco, Santo Ant~nio, Barracão e Capanema a se 

reunirem ao movimento. Todos se levantaram tamb~m, tomando as 

cidades ••• A{virouuma festa. Invadiram os escritórios, se ªP.2. 

deraram de tudo, arrasaram com o que havia.Não roubaram nadat 

só quebraram. E não entraram lá para destruir, mas, coitados, 

em busca das malditas promissória e contratos que haviam as-
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sinado. A avenida principal da cidade ficou coberta de papelt 

branquinha. Precisava ver a alegria daqueles homens rasgando 

as promissórias". 

ATENÇÃO: 11Neste momento tinham a cidade sob controle"? 

w. p.: "Totalmente. Estabelecemos inclusive normas.Estava pro:L -
bida a bebida' requisitamos uns bois para alimentar aquela ge~ 

te toda, etc. Então recebemos um rádio dizendo que o chefe de 

policia o Pinheiro Júnior, estava vindo de avião para a cida

deº Mandei retirar as toras da pista do aeroporto e o avião 

desceu. O Pinheiro J~nior, sem saber que eu estava ali a seu 

lado, entre os colonos, desceu do avião e disse para o piloto<: 

espere ai que em meia hora resolvo esta 11 majorca 11 e a gent~ 
. , 
Ja volta. Fiquei quieto. Descemos para a cidade e mandei que 

um colono da minha guarda - um sujeito barbudo, muito feio 

mandasse o avião decolar quando a gente chegasse ~ cidade. Na 

hora certa, o colono encostou uma espingarda de do'is canos na 

barriga do piloto e disse: olha, levanta vôo enquanto podet 

proque esta porcaria de avião é do Lupion e a gente é capaz dé 
, 

botar fogo nisso. Quando Pinheiro Junior estava entrando no 

prédio da rádio o avião sobrevo~u Beltrão rumo .a Curitiba.Ele 

não se abalou, era um homem de coragem. Perguntou: quem é o 
' 
chefe aqui? Me apresentei e disse: já nos conhecemos. Não me 

lembro, disse ele. Conheço o senhor ali do aeroporto.O senhor 

disse. ao piloto que em meia hora acabaria com esta 11 majorca 11 • 

Ele aguentou firme. Pois fique o senhor sabendo,continuei 9 que 

isso não é uma "majorca". E mais: que o senhor está preso". 

ATENÇÃO: ""Prenderam o chefe de Polícia 11 ! 

W.P.: "FizQmos uma exposição a ele sobre o que estava aconte

cendo em Beltrão e no sudoeste. Ouviu quieto, acho que espan

tado, pois não parecia saber o que realmente se passava.Lá f.2, 

ra os colonos gritavam, batendo na porta: vamos matar este ca -
bral t amip;o do Lupion! A gente descia e acalmava eles. Até 
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que estab elecemos as condições: eu deveria ser nomeado deleS,ã 

do especial de Francisco Beltr~o pelo governo do Estado e as 

companhias deveriam ser retiradas imediatamente da região. p{ . 

nheiro J~nior aceitou. Consultei os colonos e · el's aplaudi-

ram". 

Os agricultores do Sudoeste orgulham-se por não ter sido 
.. -· 

ne-

cessário em nenhum momento da ocupação o uso das armas que t,& 

nham. Este caráter pacifico da Revolta não me parece ter re- · 

sultado de uma imposição manipulatÓria do Dr. Walter Pecoits, 

mas correspondeu aos próprios objetivos dos colonos. Não se 

tratava absolutamente de uma "revolução política", de ocupar 

definitivamente as cidades, nelas implantando uma espécie de 

"república camponesa" local. O rápido acordo conquistado jun

to ao governo estadual e, posteriormente, o imediato abandono 

das cidades ocupadas, corresponde ~ própria limitação dos ob

jetivos procurados pela Revolta. Lutava-se pela lei epelapr,2_ 

priedade. 

A legalizac,·.ão da posse dos agricultores vitoriosos em 1957 t.!. 

ve início em.1961, quando o presidente Jânio Quadros declarou 

de util,idade pública a Gleba Missões e parte da Gleba Chopim Cíf 
tendo-as desapropriado pelo Decreto nQ 50.379 de 27 de março· 

de 1961. Em 1962 foi criado um Órgão cuja destinação fundame~' 

tal era continuar o trabalho iniciado pela CANGO: o Grupo Ex,!. 

cutivo para as Terras do Sudoeste do Paraná, G~TSOV'(Decreto 
nQ 51.431 de 25 de abril de 1961). 

O saldo do trabalho do GETSOP é altamente posi~ivo. Até 1972 

"haviam sido expedidos pelo GETSOP 35. 856 t{ tulos, sendo 30, 221 

no setor rural é 5.653 nos patrim~nios (setor urbano)'' (La~ 

zier, s/d, p. 24). Não há dúvida de que subsistem. na regiã~ 

sérios problemas fundiários. Mas o importante é que o GETSOP 

se inscreve numa tendência democrática (não é à toa que foi 

(1) Uma outra parte da Gleba Chapim foi desapropriada recent,2_ 
mente pelo presidente Figueiredo. 
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criado justamente por um governo que incluía a reforma. agrá

ria entre suas prioridades) tanto a nível local quanto nacio~ 

nal (1). Se ele não foi capaz posteriormente de resolver to~ 

dos os problemas de terra da região o motivo é que esta ten

dência democrática que lhe deu nascimento foi interrompida P.!!, 

lo golpe militar de 1964. 

A OPOSIÇ]~O AO CABOCLO 

A maior p a rte do s autores fala do Sud o est e Paranaense no fi

nal do s éltl( • S Cl9110 como uma região d e t e r r as livres (2). Num 

sc!ntido, éi verdade: as terra s e ram livres da propriedade,quer 

el a foss 1 ~ 11 onopolizad a , latifu11di<~ri;1, ou - como imperou pos

t1~ ri o rmc11t( - famili a r. Mas, como vimos, elas não eram livres 

d e' q ua lf]IH!J forma J c~ ocupação. O mundo da propriedade só se .!, 

f i rmou gr ac a s ;; eliminação do mundo do usufruto, graças à ex

t :Lll Ç ão soe :i_al do caboclo. 

( :L) Rego ( J 979) subestima, a meu ver a importáncia <\o trabalhdl 
tanto da CANGO como do GETSOP em seu trabalho sobre a Re~ 
volt a de 1957. Tudo se passa em seu entender como se os 
poder e s públicos tivessem simplesmente pacificado as ten~ 
sões sociais surgidas na luta camponesa e não atendido às 
suas r e ivindicações. Se esta interpretação pode ser verda 
deira c om relação à atuação do GETSOP após 1964, ela, nãÕ 
leva em consideração o trabalho basicamente ' democratico 
desenvolvido pela CANGO até 1957 e o movimento dempcráti
co do qual resultou o GETSOP. Um exemplo concreto deste 
fato: t odo dia 25 de julho comemora.:se no Sudoeste Para-~ 
naense e em algumas outras regiões do Estado o dia do "co 
lono''. t (ou ao menos tornou-se nos Últimos anos) a datã 
do trab alhador rural para os pequenos camponeses e em que 
os Órgã os de Igreja que estimulam sua comemoração promo
vem celebrações das principais lutas dos agricultores. No 
município de Dois Vizinhos, os agricultores , organizaram 
um des f ile cujo tema era a sua história, desde a chegada 
na regi ão até os problemas que estão sofrendo hoje. Umà 
das fa i xas em que a memória coletiva refletia épisÓdios 1be 
néfico s para os agricultores referia-se justamente à atuã 
ção da CANGO e do GETSOP. -

( 2) "Nota- .'3e, porém, que a importância dessa dis'ponibilidade 
de ter ~as não se deve a que estas se constituam num exces 
so de f atores de produção, mas 1 sim, fundamentalmente, aÕ 
fato d·~las serem livres, isto o, não estarem submetidas 
definitivamente ao monopólio da propriedade fundiária 11 (Re 
go 197), P• 65). -
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O dinheiro foi fundamental para a superação . deste obstáculo 

que se antepunha ao reino da propriedade (1). O dinheiró 

dissimula a desigualdade entre o caboclo e o colono, mas 

... 
nao 

não' 

há dúvida de que seu efeito desagregador sobre o mundo cabo-

elo foi ao menos encoberto por seu caráter pacificàdor: o co

lono não expulsa pela violência o caboclo, ele se instala com 

o seu conseritimento, através de uma relação aparentemente en

tre iguais, a compra e a venda: 

P -"Quando o pessoal que veio do Rio Grande dó Sul esses fi

lhos de italianos, de alemães chegaram, el~s compravam A 

• • • pós s e 11
• 

I - 11 0 direito"• 

P -"0 direito. E por que o caboclo vendia tão faciomenté"? 

I -"Mas o que é que eu tô dizendo. Dava graça guando tinha um 

que vinha com dinheiro prá vendê aquilo, e Já: tirava adian~· 

·~". ' 

O dinheiro foi fundamental para que a oposição , social entre 

caboclo.: e colono não assumisse a forma de um cont'li to aberto. 

Assim como se infiltrou de maneira sorrateira e : silenciosa~

foi sem barulho que o caboclo deixou o Sudoeste. A relação a

parentemente entre iguais que o uso do dinheiro institui, pa

cifica a dc' sigualdade entre o caboclo e o colono. Porque esta 

desigualdade era patente. Vimos acima um caboclo acusar os i t.!. 

lianos de ~; erem desunidos, de não participarem de seus 11 pixi

rÕes" e de suas festas. De fato, o descendente de europeu re

f~re-se a seus semelhantes como os "de origem" ,como se fossenf 
~ . 

marcados por um traço de nobreza inacessivel ao caboclo.Na r.!. 

lação en~rr ambos não há nada que se assemelhe - ~ democr•ci• 

racial que Gilberto Freyre encontrou subjacente ao patriarca

li smo brasi leiro. t que escravo e senhor, casa grande e senz.!. 

· ... -
·- i': 

( 1) "Os !lovos povoadores traziam sempre alguns recursos pecu~·f 
niários para sua instalação~1 .;(Balhanaeoutros, 1969, P• 
218). 



• U S P7 ------. 
l a são a unidade de dois contrários, não existem um sem o ou-

tro. Já o colono precisa destruir o mundo do caboclo, precisa 

eliminá-los s ocialmente para fazer imperar o seµ. Ele 
, , 

~ubjuga e s o durante uma reduzida fase - e ainda assim, 

dicamenté - o transforma em trabalhador assalariado • . Ele 

plesmente, d e • forma pacifica, o expulsa. 

-· -nao o 

espor,!_ 

sim-

Mesmo na Re v o lta de 1957 nota-se o peso decisivo dos descen

dentes de e u r opeus. Em 1951, por exe mplo (época em que a pre

sença cabocl a era quantitativamente expressiva na região),foi 

consti tu:id a uma comissão para tratar da legitimação das terras 

no povoado d e Rio Marrecas; pelos nomes de seus vinte partic~ 

pantes (ci t a dos por Lazier, s/d, p. 17), percebe-se . que quin

ze eram de s c endentes de italianos, al e mães ou poloneses. 

Por ma is d emo crática que tenha side a atuação da CANGO a maior 

p·a r te das te r ras era adquirida pelo campesinato de origem eu-
• 

r opéia -. A CA NGO possui o mérito histórico de ter - · d:istribu:f.do 

( e o GETSOP legalizado) a propriedade, de t e r seguido o prin

cÍ.pio democr á tico 11 a t .erra a quem nela trabalha", mas com uma 
' 

ressalva: s ó teria acesso a terra, quem quisesse ocupá-la co-

mo proprietário. O caboclo tinha, -teoricamente, o mesmo dire~ 

to' de adquir ir t e rra que o descendente de europeu. Mas para ~ 

l e , a terra era mais importante que a propriedade, a distri

buição de lotes individualizados não era o que correspondia a 

s ua n e ces.sid a de social, a sua racionalidade econÔm~ca. Segui!!, 

do as pegadas do caboclo, que ia abrindo caminho pela mata, o 

colono impedia que ele voltasse atrás e tornava irievers!vel 

o mund o d a propriedade. Os Órgãos que distribuiam e legaliza

vam t erra s promoveram a democratização fundiária, mas a par

t ir do prin cípio historicamente determinado da propriedade. 

Seu horiz onte era amplo, mas nele sequer se vislumbrava qual

quer outra forma possível de ocupação do solo, como por exenI:::.! 

plo, a incorporada pelos caboclos. 
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CONTRA O LATIFÚNDIO, EM NOME DA PROPRIEDADE 

"" ~ . , 
~ imposs :i. v e l compreender a fundo um processo migratorio, sem. 

encará-lo enquanto "movimento social" (Martin~, 1973, PP• 26 
e 27). Tão importante quanto as causas econômicas objetivas• 

respons.áve~ s pelos êxodos em massa, é a esperança de que se 

nutrem os homens ao se deslocarem: a migração não é apenas u

ma fuga, e l a é antes de tudo uma bus c a . Os .olhares conve~gem 

para um me s mo ponto e é esta unidade espiritual que transfor

ma o f'en(;m eno demográfico . frio num movimento social cheio de 

vida. 

Em mui tas s i tuaçÕes, esta unidade é de caráter tnessi~nico ( 1). 

Em nosso c a so, porém, a utopia era concreta e estava ao ale~ 

ce da mão. O que se queria era terra para trabalhar e produ

zir. A propriedade, a mercadoria e o dinheiro, eis a santiss.!, .. ,. 
ma trindad e do pequeno agricultor. Apesar da tradiçao messia-

nica que a Guerra do Contestado deixou na região, nem o pro .. 

cesso migra tório, nem a Revolta de 1957 vestiram, em qualquer 

momento a roupagem de uma guerra santa. 

Os desc·end entes de europeus que se dirigiam ao Sudoeste do P.!, 

raná sabiam que as terras da região pertenciam ao Estado. As 

terras livr es só os interessavam pela perspectiva de conver

tê-las ern s eu contrário, de cativá-las pelo regime de propri_! 

dade. E es t a perspectiva só era viável pela consciência clara 

de que aqui lo era uma "terra de ninguém". 

Este é um d ado fundamental para a compreensão da Revolta de 

1957: o mov imento migratório em direção ao Sudoeste Paranaen .. 

se não s e } azia ~ margem ou contra as leis, mas respeitava a 

lei máxima da sociedade burguesa, 
.. 

o direito a propriedade. Os 

1 . 

(1) Ver ne~te sentido o belíssimo trabalho _ de . ~artins (1979), 
onde s e mostra o proces$o migratório na Amazônia "em dire 
ção a o por do sol", "da via láctea" e sobretudo a esperaii 
ça do " Capa Verde", profecia atribu!da ao Padre Cícero. -
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agricultores não vinham invadir um latifúndio improdutivo,cu,! 

tivar em terras abandonadas, na tentativa de criar pela ocup.!. 

ção direta uma situação de fato. Eles só podiam recriar o mun , 
do da pequena propriedade que se despedaçava no Rio Grande do 

Sul porque no Sudoeste Paranaense esse mundo não existia. A 
o 

terra já tinha sido, ao menos em parte, desmatada e cultivada 

pelo caboclo: mas em matéria de propriedade, era ii indi~pens~

vel que ela fosse virgem. Ela poderia ter todos ' ;os pecados, 

mas esté1 era uma virtude fundamental. 

Este campesinato nunca se deslocaria para impor o seu regime 

de propriedade contra um outro previamente existente. Ele re

conhece o direito do caboclo que lá chegara antes. dele, tanto 

é que lhe compr.:i este direito. Da mesma forma que não enxota

va o caboclo, ele nunca seria atraido pelo objetivo de tomar 

o lugar do latifÚndio' de expulsá-lo. se· fosse para invadir o 

latifÚndio, o mI.nimo que se poderia dizer é que o 'Iº Rio Gra.!!. 

de ' do Sul estava mais próximo. Mas justamente por respeitar o 

latifúndio enquanto propriedade, ele se deslocou para onde a 

propriedade não existia. 

A Revolta de 1957 é marcada por um traço comum à maior parte 

dos conf'li tos entre latifúndio e pequenos agricultores no Br.!, 

sil moderno: é o latifúndio que contesta o direito do campes.!, 

nato sobre as terras, tentando expulsá-lo, ou obrigá-lo a CO,!!! 

prar as terras que j~ ocupa~ São excepcionais as situaç~es em 

que o campesinato ocupa terra que tem "dono". O "dono" sempre 

aparece, com papel na mão, depois de as terras já terem sido 

desbravades e valorizadas. t o latifúndio que, via de regra, 

tem a iniciativa da luta, desfecha o ataque. t ele que, em D,2. 

me da propriedade viola a propriedade, contesta a apropriação 

estabelecida de fato. As lutas camponesas, na sua maioria, ex -A , A 
primem ju~; tamente a resistencia contra o latifundio, elas tem 
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um caráter eminentemente defensivo, ainda que desemboquem na 

vitória, como em 1957, no Sudoeste Paranaense (1). 

- .. O respeito e o desejo pela propriedade sao expressres de um 

mundo secularizado, cujo arcabouço moral estava nó conhecime,!!_ 

to e na obediência às leis. Este mundo nunca poderia produzir 

uma revolta messiânica. O campesinato só pegou _em .armas por

que estava convicto de fazer a lei. Não a ~ lei particular;· 

mas a lei u "liversal: ele lutou contra o latifÚndio, contra o 

arbitrio em nome da propriedade. 

(1) É evidente que, com o esgotamento das terras livres e da 
possibilidade de o campesinato se reproduzir :·s'õcialmente 
através da migração, este caráter predominantemente defen 
sivo das lutas camponesas tende a se alterar.· A ocupaÇãÕ 
de latiI'Úndios, como ocorreu em Nonoai, no Rio Grande do 
Sul ganh a uma certa força. O Último Congresso da Contag 
resolveu apoiar as iniciativas de pequenos camponeses que 
ocupass em terras inaproveitadas para trabalhar. No mesmo 
sentido , a Igreja, sobretudo através da Comissão Pastorál 
da Terr rt, elaborou uma fundamentação pastoral em apoio a 
esta fo r ma de lutao 
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UMA REVOLUÇÃO AGRÍCOLA INACABADA 



UMA REVOLUCÃO AGRÍCOLA INACABADA ..-...-----------·-------------
A MA TA Nj~O t MAIS DE TODOS 

A chegada ao Sudoeste Paranaense,no final dos anos 19~0, dos col,g, 

nos descondentes de europeus ,vindos de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul revolucionou completamente o regime de apropriação 

e o sistema ue' utilização do solo até então existentes na re~-· 

gião. O povoamento com base na pequena propriedade significou, 

em primeir') lugar,a eliminação do emprego coletivo dos recur

sos naturais, sobre cuja base se apoiava, em grande parte, a 

economia cabocla. A floresta rapidamente deixou de existir C.,2 

mo um espaç:o aberto e do, qual o agricultor podia extrair ri

quezas a s~u grado. 

Para os primeiros pioneiros de origem européia, soltar os an,!. 

mais no interior da floresta para alimentá-lo~, foi _ poss:!vel. 

_durante um ou dois anos (1). Mas com a chegada de novos colo

nos, o as;ri.cul tor recolhia seu gado e confinava-o nos limites 

daquilo que era seu. 

t evidente que_s..e a região não tivesse recebido o denso t'l.uxo po

pulacioni:1l que a ela chegou, os poucos agricultores de origem e,Yi; 

ropéia que lá se encontravam no início dos anos 1950 poderiam ter 

prosorvaà.o este traço fundamental. da economia cabocla, de:Lxa.n 

do seus animais viverem às custas da mata. ~ claro que, neste 

caso (com um povoamento rarefeito) o sistema de utilização do 

solo teria sido totalmente diferente daquilo que se implantou, 

ainda que existisse a pequena propriedade. 

(1) I - "Quando cheguei do Rio Grande, sortei o gado no mato", 

P - "E o gado não invadia terra dos outros"? 

I - "Não, não tinha, tinha um morador cá, um morador lá. 

Não tinha -probl.ema 11 

P - "Quando começou a chegar gente,.que já tinha vizinho, 
como o senhor fazia paraevitar.que o gado invadisse a 
terra dos outros"? --

I - "Ah, comprei arame". 



Mas deve-se notar que, ao contrário do que ocorreu na maior 

parte dos pa:l.ses . europeus, a questão da passagem do uso cole

tivo para o uso privado da terra não deu lugar, no nosso C!!, 

so, u reEist~ncias e a conflitos imp ortantes (1). Esta trans~ 

çao, no caso do Sudoeste Paranaense foi pacífica. Se o cabo-

elo não lhe esboçou nenhuma resistência, isto se deve, 

v imos nos capítulos anteri~res,a dois motivos b's~cos: 

como 

a ) ele n8o tinha formado uma civilização est,vel, com regras 

coletivamente estabelecidas e ·cuja violação pudesse ser sem -tida E:ocialmente como uma atitude de agressão ou como uma 

tentativa de exterm:l.nio; 

b) a propriedade enfrentou o caboclo sob o manto sedutor do 

dinheiro 
; 

e, tambem por isso, conseguiu subverter, pacifi-

camente,o seu mundo. 

Q~anto ac1s primeiros pequenos camponeses de origem europé.ia 

que chegaram à .região, eles tinham plena consciêncid de que o 

livre uso da floresta para a alimentação dos animais era um 

fato provisório e excepcional. Uma das características deste 

campesinato de origem européia, tão importante na formação a-
, . , ,.. i"' graria do Brasil meridional, e a inexistencia em sua exper e.!!.. 

eia ou mE:s mo em sua memória social, de qualquer :forma de uso 

~oletivo da terra, seja para a agricultura, seja para a cria

ção. Organizações comunitárias semelhantes às dos Mucker no 

Rio Grande do Sul são a exceção que confirma esta reg~a geral 

para cuja implantação a - própria política oficial de lotes colo

niais contribuiu decisivamente. 

(1) Prova d.isso é a própria naturalidade com que este pequeno 
agricultor de origem européfa citada na nota (1) explica como 
cercou . o pasto de sua propriedade. Tanto na França co
mo na Inglaterra o cercamento dos campos deu lugar a 
conflitos sociais de envergadura e teve inclusive que se 
apoiar sobre o poder do Estado para ser levado a bom ter
mo ( cf. neste sentido, Hobsbawn, 1977, p. 47, e Broch, 1968 
PP• 202 e 239). 
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A transiç~o do mundo caboclo pnrn aquele instituído p~los 

colonos de origem europ~ia não se reduz ~ implantação do re

.i:;imc do <:1 propriação da terra pela propriedade familiar. t to

do ui;1 modo de vida novo que se instaura. Em parte, herança do 

estágio de desenvolvimento técnico e econômico atingido pela 

agricultura camponesa em pai.ses europeus no f'ittal: do sécu1áx:ciif~ 
Mas, sobretudo, adaptação d~ste patrtmÔnio ClJ.l.turaJ. àà· condj 

' - .- • 

ções ecc·lÓ~icas - é ·econômicas existentes onc.\e ~ A-t.~vidacle a~ 

ria era exerc,ida.Para compreender o sistema .de titiiizaçãô d.C)r . ·- --nr 
solo adotado pelos colonos do Sudoeste Paranaense, vala.os exal.'' 

l 
. .,, , '. 

minar rapidamente em que consiste esta herança cultural e te,g, 

nica. Independentemente do quanto esta herança :foi ou não pr.!. 

servada, este exame nos fornecerá algumas categorias :fundame.!!, 

tais para a compreensão do regime agrário empregado pelos cam

poneses da região. Trata-se de estudo da "revolução agr::lcola". 

A REVOLUÇÃO AGIÚCOLA 

A primeira idéia que evoca a expressão 11 revoluçã o agrícola 11 é 

o processo de cercamento dos campos na Inglaterra, uma das b.!, 

ses funda :nentais para a formação do proletariado e porta.!!. 

to para e' . :ucesso da revolução industrinl. A revolução agr!c.2 

la e onsi s t _ria no ~onjunt o das 111odi:ficnç Ões no regime de apr.2. 

priação f'u:·1diária e nas técnicas de produção ocorridas a par

tir do s;c·Llo XVII o cujo resultado f'oi a concentração das 

terras, o 3xodo rural e o aumento da pro<lnçã o para alimentar~ 

e 1 :1:- .";(· e '·3ria nas cidades (l). 

Quando se fala da Inglaterra, não há dúvida de que estes são .. 
realmente os fatos fundamentais. Mas nao se pode esquecer que 

em outros países europetis (na França e na Alemanha por exeaa

plo) a revolução agrícola ocorreu em grande parte sobre a. ba

se da própria produção camponesa. O campesinato destes países 

(l)1Francisco Iglésias em seu livro didático (mas não por isso 
superficial) encara o fenômeno sob este ângulo assim comA1 - , ,-
berto Passos Guimaraes em seu indispensavel "A Crise·Agra-
ria". (cf. Iglésias,1981,pp.75 a 82 e Guimarães,1979,pp.28 a 
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(diferent emente do que ocorreu na Inglaterra) sobreviveu a e-

la e, em parte, graças a ela. A Inglaterra 
, 
e segúramente o 

Único pa:fs do mundo em que "em 1790 ••• 11 o'campesinat~,nose_à 

tido normal da pa_lavra, não existia mais" (Hobsbawn, 1978,p. 

91). Na França, ao contr,rio, embora a plena instituição da 

R_roprieclade. _individual tenha levado a um processo de diferen-. ·-:- . 

ciação s ocial e mesmo de expropriação de pequenos produtores, é 
com grand e vigor que o campesinato atraves$a todo o século XI~. 

Resumindo a · essência da revolução agrícola, Marc Blóch(1968, 

p. 201) afirma: "dois traços a caracterizam: desaparecimento 

progressivo das servidões (servitudes) coletivas, ali onde e

las reinava m antigamente; novidades técnicas". De fato, do po.n 

to de·vista do campesina to, a abolição das terras em comum e de 

outras forlllas coletivas de utilização da terra e da produção(i~ 

exigia uma nova organização do processo produtivo. Os esp~ci~ 

listas são unânimes em falar na existência de um círculo vi

cioso nap:-odução rural, antes da revolução agrlcola:a agricu,! 

tura era pobre em animais porque pobre em terra e pobre em 
-terras porque a recuperaçao das energias do solo repousava b.!, 

sicamente s obre o regime de alqueive, o que levava a uma baixa 

?rodutivida de das terr~s (Poitrineau, PP• 484 a 490). Nomes

mo sentido , Jacquart (1975, p. 216) fala do "célebre 'cÍrcullo 

vicioso' da agricultura antiga, na qual os fracos rendimentos 

obrigam a limitar o espaço consagrado ao gado, e, consequen~e 

(1) A resistência ao fim des'te uso coletivo fez-se sentir na 
França até .. as primeiras décadas do século XX. Um exempl.o: 
o direito de 11 glanage 11 (ato de recolher nos campos, após 
a colhe ita, os grãos que escaparam aos colhedores) a par
tir do qual boa parte dos pobres do campo conseguiam sua 
alimentação, é garantido pelas leis do Velho . X~stamefito. 
"Apoiad o sobre a Bíblia, ele era na França, sob formas 
mais ou menos acentuadas ou atenuadas, quase. universal~ 
(Bloch, 1968, p. 48). No Último tomo da Htstoire de la 
France Ruralé, Gervais, Jollivet e Tavernier (1975, p,189) 
apresen tam uma fotografia mostrando que nos anos · 19l0 
o •glanage"ainda subsistia na França. nt graças ao 'glana~ ' 
qlJ.e os mais pobres podem criar algumas galinhas. ~ tarefi;\ 
das mulheres e das crianças" 
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mente, os estrumes regeneradores e prometedores de mel.horas 

colhei tas". O aperfeiçoamento do arado (lâmina transversal Pº.!. 

sibilitando revirar a terra, roda anterior permitindo o de,!_ 

lizamento do instrumento sobre o solo, etc.) em nada resolvia 

este cÍrcu1o vicioso. O arado permite a extensão da área em,:!! 

somas ele contribui .muito pouco para que uma determinada á~ 

rea produza mais. Na falta de outra forma de fertilizar o so

so que não a rotação de terras, a agricultura vivia sob aqu.i:_, 

lo que um agrônomo da época citado por Bloch (1968, p.217)ch,!; 

mava de 11 oprÓbrio do pousio". 

Na rotação de culturas, no lugar da rotação de terras (ali, 

bem entendido, onde a fertilidade do solo d permitiá) ~es!dia 

a base para a solução do problema. E, no inicio, à rotação de 

culturas consistia fundamentalmente no plantio de forrageirae 

em sucessao com o plantio de cereais. Posteriormente, no fim 

.do século XVIII a batata e a beterraba entraram no ciclo das 

rotações. Em que ·consiste a rotação de culturas? 

O plantio de forrageiras nos terrenos dedicados aos cereais e 

em sucessao com estes permite uma tríplice vantagem: 

a) esta sucessão, por si só, tem o poder de :fertilizar o solo 

já que, no caso, por exemplo, das forrageiras legumi.nosas, 

elas absorvem o azoto da atmosfera e :fixam-rto na terra; 

b) o plantio de forra~eiras significava, evi.dentemente, a PO.!. 

sibilidade de redução das áreas de pastagem, soluc.ionando

se assim um dos desafios milenares ao desenvolvimento da 

agropecuária. As áreas de cultura podiam ser aumentadas sem 

que a criação animal fosse prejudicada; 

c) desta forma, o rebanho animal podia ser ampliado, sem de

pender do aumento das áreas de pastagem. E isto significava 

a possibilidade de que o estrume do gado estabulado fosse~ 

tilizado nas plantações·. Tanto mais que o sistema de rota-
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ção de culturas permitia o crescimento do rebanho,f'onte dq· 

princip;:d adubo ao alcance da agricultura óaâl~PIXeãá(l). 

d) assim, ns áreas de pousio podem ser gradativamente elimill.!, , 
das e a superfície plantada amplia-se sem que isso prejucl,! 

que a r e cuperação das energias do solo, agora 1garantida PJ!. 
' 

la f'ert :i. lização animal (e em alguns poucos •casos pela f'er':" 

tilização química). 

A atividada agrícola encontrava por ai uma formá 1· de renovar 

as energias do solo, que não passava basicamente ,., pela rota ~ 

ção de terras. A agricultura e a pecuária • dérrübavam J su' 
N 

.quase eterna separaçao e , unificavam-se dé forma . a man-

d d .. . , i i d ter-se em permanente epen encia reciproca, mas pr.op c an o.!!. 

ma o desenvolvimento da outra. A revolução agrícola insta.!!, 

ra pela primeira vez na história uma verdadeira . un~dade entre 

a .agricultura e a pecuária. Sobre esta base : a .atividade a;:. 
' f N 1 

gricola pode dispensar a rotaçao de terras ; e 1 lo pequeno ca.!!l 

ponês encontra um meio mais 

var enquant o produtor. 

ou menos seguro . dEL~ se 
.. 

pons e.1:. 

É a este çoujunto de transf'ormnçÕes (mudanças no reg~!!'e de pr.2 

·~riedade,n • > sistema de utilização do solo, :fim gradativo das 

áreas de re ;)ous o, introdução de nova s plantas, aprovei tament.o 

em largn e ::icala do adubo animal (2) e até in{cio da adubação 

quÍ111ica), .~a este conjunto de modi.ficações que :~edáonome de 
i 

revolução agrícola. Se por um lado ela signiftcou; a expropri.!, 

çao do campesinato na Inglaterra e de grande parte' dos peque ::. 

( 1) 

(2) 

Embora vários pri:ncÍpios de adubação quimica · já. fossem co , - - -nhecidos desde o fim do seculo XVII sua aplicaçao em lar:-:-
ga escala à . economia camponesa não ocorreµ antes das pri
meiras décadas do século XX, mesmo nos países mais desen~ 
volvidos da Europa. 

"Num carto sentido, a revolução na cultura das terras(cul-1 
turale) pode ser considerada sob o aspecto de- uma conqui~ 
ta do labor(labeur) pela jardinage~: e~prést~mo de pr~du7 
tos, empréstimo de procedimentos(limpeza de terreno e adu
bação intensiva) - empréstimo de regras de exploração: ex~· 
clusão de toda pastag~m c~munitária(vaine pâture) e, . se 
necessário o cercamento 11 • (Bloc:h, 1968, p. 219). 
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nos produtores em outros páises e.uropeus, por . outro, ela 

permitiu que as explorações camponesas que lhe sobreviveram 

desfrutassem de uma existência tecnicamente autár'cica. A uni::

dade entre a agricultura e a pecuária faz com qu~ :~ 1agricul.tor ni~ , 
dependa mai :> do sistema de rotação de terras p~ra 1repo~ a fert! 

lidade do solo e, por ai, liberta-o de todas â$ '~mposiçÕes C.,2 

letivas q_uu estão associadas a este sistema. Q. século XIX ma.[. 

ca para grande parte do campesinato europe'U' a lfâse daqui1o que 

Bloch chamn de "individualismo agrário". E não' há dúvida ' · , 4• 
\ i; 

que a auto·-suficiência técnica que a unidade entre a agricul~ 

tura e a pecuária ternou poss::lvel, constitui ' li.ma das bases fll,!l 

damentais desta profunda modificação na existência social de 

campesinato de grande parte dos pa!ses europeus. 

USO DO SOLO NO BRASIL MERIDIONAL 

Num interessante estudo sobre a colonizá9ão européia no Sul elo 
, - ,. . · · ~·-· 

_ B~as il, o geografo alemao Leo Waibel estabelece» uma especie d~ 

tipplogia dos sistemas agr:!colas utilizados p~l.9~ ' ~~quenos ª.ti: 
gricultores imigrantes (1). Primeiramente, ele r .easalta que a C.,2 

lonização ocorre antes de tudo nas áreas flbr~·'t'l:U'.'.s"" (2). 

(1) O estudo de ~ai~el, cuja ,Publicaçã~ é de 1949, ; li~rta-ae..t .. 
na s-ua apr~ciaçao dos metodos agricolas dos ; ' . im~grantes 
europeus, as conquistas técni~as então df.,f'un<,!i~~s _ij~_p_~!~~ . 
quando o emprego da mecanizaçaoda quimificaçao agricolas 
era nulo no Brasil. -

(2) "Nas áreas que eram outrora florestais, encontramos· ho.:.:\ 
je em dia uma população de pequenos agricu!tor'es br_ancos, 
que juntamente com suas esposas e filhos tem lavrado ·-ter 
ra e estabelecido lares de, tipo europeu (sublinhado "por 
mim, R.A.). Nos campos vizinhos vive o fàzendeiro, de o
rigem luso-brasileira, que cria bovinos e cavalos em gran 
des propriedades e tem como empregados negros e mulatos 
descendentes de antigos escravos. Com 

1

frequência, conse.!l· 
vam um modo de vida quase medieval, de tipo feudal e .aris
tocrático; - consideram o colono laborioso como inferior, 
e são arrogantes e presunçosos nos seus contactos com e
les" (Waibel, 1949, p. 165). 
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E nelas Waibel distingue tr~s principais sistemas ~grlcolas: 

a) o sistema da primitiva rotação de terras: "uma familia pi,,2· 

neira começa o ciclo cultural comprando a terra numa área de 

mata des abitada. Em seguida, derruba e que·ima á floresta,à 

maneira dos Índios; planta milho, feijão preto . e mandioca 

u sando cavadeira e enxada e constrói uma casa primitiva 

primeir~mente de folhas de palmeiras e, .depois, , de tábuas, 

geralmente sem janelas de vidro" (Waibel, 1949, p. 182).SJ!. 

gundo \·foibel, Uma série de colônias alemãs no Ri·o Grande 

do Sul e Santa Catarina estagnaram neste estágio .de _agricultu~ 

ra, tendo um padrão de vida extremamente baixo. "Esses , colonos 

que niio tiveram contacto com imigrantes recentes, ~sgOt.!, 

ram nüo somente suas terras, mas, ao mesmo te~o, sua ca

pacidade de resistência negativa do meio físico; baixaram 

os seus padrões físicos culturais e econômicos, e tornaram 

se caboc los" (p. 182); 

b) o sis t c r.1a de rotação de terras melhoradas: 01 ,.aumento da P.2 

pulaçüo e da produção para o merc.ado levam à construção de es- · 

tradaH, ,\ instalação de moinhos, à introdução de "plantas euro

péias" e ;i criação de gado.Com isso, o colono"substitui o traba 
- -

lho humano pelo trabalho 'animal', e aplica o arado e a 

grade puxado por cavalos, para lavrar a sua . terra, 'se ela 
- ~ ' .. nao for muito ingreme. Mas o uso do arado nao quer dizer que 

o colono,ne~ce estágio aplique também ·. esterco a 'os campos la

vrados ( sublinhado por mirh, R.A). Ao contrário, no terreno 

arado , ;;1e usa o mesmo sistema primitivo de rotação de te.!:, 

ras que nas encostas Íngremes, onde, por motivos técnicos, 

só pode empregar a enxada e a cavadeira" (p. 185). Segundo 

Waibe l ( e como veremos adiante esta afirmação não é total

mente v e rdadeira) ''o colono europeu, no segundo estágio de 

desenv o l vimento agrfcola não poderia colocar est~rco nos 

seus campos mesmo que quisesse, pela simples razão de que 

não tem gado suficiente para produzir estrume em quantida-



de utilizáv el". Nesta fase" ••• a criação de gado é absoluta

mente independente d~ agricultura". O .vigor deste sistema de 

rotação de terras permite sua utilização durante um período· 

que varia ele 15 a JO anos, passados os quais o s olQ mostra s,! 

nais de 1:'acl.iga quase irrecuperável. Passado este prazo, "as S.!, 

fras corrfü;pondem somente a 1/3 ou 1/2 do que tinham sido há 

uma ou dua s gerações passadas. A fim de compensar a q"Q.eda de 

produção , os colonos passam a cultivar áreas maiores. Isto si,g 

nifica que o período de repouso em capoeira tem que ser enc'll!: 

tado, da i resultando que o solo deteriora mais rapidamente que 

dantes". A erosão e o aumento na quantidade de pragas levam o 

agricultor a aumentar. o cultivo da mandioca ("cultura menos 

esgotante") e à-plantação de eucalipto. Segundo Waibel a" 

maioria das colônias do planalto do Rio Grande do Sul está ne.!, 

ta situação deplorável" (p. 189); 

e) rotação de culturas combinadas com a criação de gado: o agri

cultor aqui precisa possuir de 10 a 20 cabeças de gfdo, e tem 

que plantar forragens a fim de alimentar seus · animais: 11 enqua.s 

to o sist ema de rotação de terras está baseado na produção ve

getal, no n ovo sistema tudo gravita em torno da criação do 

gadó" (p •. 1 90). 

Tentando class i ficar a situação dos colonos segundo o sistema a

grícola utiliza do, Waibel afirma que, no Rio Grande do Sul, ape

nas 5% utilizam o da rotação de culturas, 50% vivem no segundo e.!. 

tág~o, em · terra s ainda não esgotadas, e 45% estão ou . no pri~ei

ro ou na fase d e decadência e estagnação do segundo estágio. 

Por mais import ante que seja esta tipologia adotada por Waibel, .!.· 

la é.bastante i nsatisfatÓria por não explicar os motivos econômi

cos que levam os colonos a · adotar um ou outro sistema. As causas 

d o atraso agrá r io residem, a seu ver, muito mais em fatores de or 

dem cultural. A realidade é outra, como veremos agora, ao estuda.!: 
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mos porque os colonos do Sudoeste Paranaense conservaram-se .!. 

té o inicio da década de 1970 naquilo que Waibel chamou de 

rotação de terras melhorada. Em todo caso, do ponto de vista 

descritiv o não há dúvida de que a tentativa de Leo Waibel é .!! 

ma importante contribuição no estudo dos sistemas agrários do 

Brasil meri dional. 

ADUBAÇÃO OlI ROTAÇÃO DE TERRAS? 

Ao comprar a terra do caboclo, o que o agricultor tem diante 

de si é a mata, em geral quase virgem. Não mais a mata inf'in,! 

ta, mas de i. imitada pela propriedade. Apesar disso, uma terra 

f'értil,cap.'l z de lhe propiciar abundantes colheitas. Ao contrá 

rio do q·a e diz Waibel, não é por f'alta de esterco que o pequJ!_ 

no agricul -L or não aduba sua terra. Não há dúvida de que f'ert,! 

lizar a terra através da rotação de culturas seria um método 

mafs "racional 11 , isto é preservaria para o f'uturo as epergias 

do solo. M;:i s neste particular, o camponês pensa como Lord ~~ 

nes ("no f:tturo estaremos todos mortos"): o f'undamental para 

ele é extr~ir do solo a maior quantidade de produto com a me

nor quantidade de trabalho. A maior parte dos agricultores que 
e entraram no Sudoeste Paranaense possuia ao menos 

bois, uma '"aca leiteira e um rebanho suí.no cujas 

riavam mu i t o, mas que era sempre superior a uma 

mais. Numa entrevista com um agricultor gaúcho 

uma junta 

dimensões 

dezena de 

que dizia 

de 

V,!_ 

an,! 

ter 

migrado em f'unção da ·progressiva esterilização de suas · terras 

no Rio Grande do Sul, perguntei-lhe porque não usava o ester

co de seu rebanho suÍ.no. Respondeu-me que o método não era c.2 

nhecido, que isto não se f'azia na região onde habitava (perto 

de Erechim ) . Mas, curiosamente, num outro trecho da entrevis-
e ta, este p e queno produtor relata que usava o esterco do suino 

na horta d oméstica. 

O f'ato é que o labor (para usar a linguagem de Marc Bloch)não 

tinha sido conquistado pela jardinagem: preparar o composto 
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com o esterco animal,aplicá-lo cuidadosamente ao solo é uma o

peração trab alhosa que o agricultor utilizará somente se não ti, 

ver outro recurso. Enquanto houver terras a desmatar à sua fre.!! 

te, enquanto o sistema de rotação de terras permitir colhei

tas abundantes, o agr.icul tor não terá nenhuma motivação de º.!:. 

dem econômica para empregar o adubo animal. 

Portanto nêo é por falta de animais ou por ingorância que a 

maior parte dos colonos do Sudoeste Paranaense não utilizava o 

esterco em suas plantaç~es mas por uma medida elementar de ~ 

conomia de esforços. Waibel tem razão em seu trabalho quando 

afirma que a rotação de culturas combinadas c<?'11 a criação de 

gado exige por parte do agricultor uma "grande aplicação de 

trabalho" (p. 192). Seu etnocentrismo revela-se claramente 

qunndo afirma que nem os polones es nem os italianos inanifes-

tam muito entusiasmo pelo sistema, apenas os alemães ••• Ora, 

Willens, ( 1 980) cita em seu estudo inúmeros casos dedecl:l.nio, 

. de 11 cabocli zação 11 de comunidades agrícolas alemãs, nos mais 

diversos pontos do Brasil. Esta "grande aplicação dê trabalhd' 

de fato necessária na medida em que se intensifica a agricul

tura só será feita quando os métodos menos intensivos estiv~ 

rem todos esgotados. E isto não se deve a nenhuma · razão de or

dem étnica ou cultural, mas a uma questão econômica. Se, co

mo mostra _Boserup em seu trabalho, a agricultura t ·ende a uma 

intensifico ção sempre maior (maior aplicação de trabalho por 

unidade de terra), se portando a área cultivada e a produção 

por unidado de área tendem a aumentar na medida desta intensific.!. 

ção,nada indica que este aumento ocorra também no· que se 1 r~ 

fere à produtividade do trabalho. Falando sobre a revolução agric.2, 

la nn Europn ,Bo.serup explica: "Graças a este melhor rendimento das 

colhei ta .3 tradicionais e a uma semeadura mais frequente nas te.t 

ras aráveis!a produção vegetal à. _~nimal eleva-se_ portanto muito 

rapidame:a.t e . Ao mesmo tempo, evidentemente, a quantidade de 

trabalho consagrada à agricultura cresceu consideravelmente.O 

que acont o ceu, nesta transformação revolucionária, com a pr_2 

dução por hora de trabalho humano? A propriedade f'erti).iza.!! 
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tes das J.e~rwninosas - que consiste em assimi~ar o azoto do ar 

para enri quecer o solo - foi suficiente para contrabalançar a 

diminuiçiio da produção l:f.quida média por hora de trabalho hJ! 
.. 

mano causada pela passagem da pastagem natural a pastagem cul , 
tivada'? I ~ t-m fato pouco provável" (Boserup, 1969, p.57). O 

que é essen cial para o pequeno agricultor é a relação entre 

seu gasto c~ e trabalho e o rendimento de seu esforço (tanto em 

termos de produtos colhidos, quanto em ternfos de valdr destes' 

produtos ; por enquanto não estamos levando este Último fator 

em consideraçãol.o abandono da rotação de terras, a passagem 
, - , , 

integral p n ra os metodos consagrados na revoluçao agricola,so 

será fei t a quando a aplicação de trabalho adicional através do 

sistema de rotação de culturas for indispensáv~l em função do 

próprio es~1; otamento da rotação de terras: em função do aumen

to da área plantada, da diminuição no te~po das capoeiras,etc. 

São estes f'atores (e não os de ordem cultural ou étnica) que 

decidem <:> e mprego de · um ou outro sistema agr:lcola por parte d() 

pequeno a g r icultor. E é evidente que as solicitaçÕee do merc.!!, 

do desemp e nham aí um papel decisivo. 

A partir d osta idéia ,pode-se mesmo levantar urna hipótese a re.!!. 

peito da p :: ·Ópria migração dos colonos gaúchos par a o Sudoeste 

Paranaens e . Alguns afirmam que foram em direção ao Sudoeste 
I 

Paranaens e porque no Rio Grande do Sul .não havia mais terraa 

para com:9r ;:i r e portanto não havia como garantir o futuro dos 

filhos • . \ maioria, no entanto, diz que a fertilidade das te.!:, 

ras estav a muito baixa e por isso a migração se impunha. Ora, 

como o p r ó::)rio Waibel assinala, a criação de su:f.nos é consta!!. 

tE'. em tod o:s os , três sistemas agric Jlas por ele citado. Tanto 

na rota~~º primitiva de terras, quanto na melhorada e na ro

taçã o de c u lturas, o pequeno agricultor de origem eurpéia cria 
( H 

suinos e o .s comercializ·a em menor ou maior prop.orçao segundo 

cada caso. Por que estes agricultores que migraram não inten

sificaram s ua cultura através da fertilização animal,ao invés-

de enfrent a r a inospitalidade de uma mata virgem, carente 
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de recursos, sujeitos a doenças e imprevistos? Não seria mais 

facil, mais econômico aproveitar o adubo animal para devolver 

ao solo é1quilo que anos de plantio e de sistema rotativo ti

nham dele extraido'? 

Ao que tudo indica, a resposta a esta pergunta é não: enfren

tar a mata, para o pequeno agricultor gaúcho ou catarinense, 

não era apenas uma maneira de obter mais terra, mas também u

ma forma de modificar os métodos, o sistema de utilização do 

solo, de maneira a poder empregar a rot~ção de terras e com 

isso aumentar a produção. t que o método através do qual se d!_ 

va a rotação de terras (formação de capoeiras e queimada)é 

dro ponto de vista da relação entre o gasto de trabalho e a ob 

tenção do produtos - sem dúvida mais econômico. t poss:lvel que 

estes fatos contribuam para explicar (de maneira parcial, é 

~laro) o processo de êxodo rural em direção ao Sudoeste Pa

ranaense a partir do final dos anos 1940. Tão importante quaa 

t.o ter a t e rra era o método de trabalho que as condições nat.!! 

r~ais ai l3Xi stentes permitiam que fosse instaurado. Provavel

mente, a produtividade do trabalho subiu no Sudoeste Paranaea 

s~ relativamente ao que ela poderia ter sido no Rio Grande do 

S~l, caso a intensificação, através da adubação animal, fosse 

afl'otada. Subiu, apesar do desmatamento e a ponto de compensar 

os inconvenientes ligados a um processo migratório desta nat.!! 

reza. 

UTILIZAÇÃO DO SOLO NO SUDOESTE PARANAENSE 

O método f u ndamental para preservar a fertilidade do solo no 

S~doeste Pa ranaense foi, até o inicio dos anos 1970(e ainda i 
em grande r~rte),o sistema de rotação de terras. O uso da a

dubação or gânica era irrisório, segundo as informações do Ce,n 

so Agrop e cuário de 1970. Dos 50. 451 estabelecimentos então e

xistente:3 na região, apenas 405 informantes fertilizavam suas 

terras, do::; quais 210 com adubação orgânica. 
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A área total do estabelecimento camponês era dividida em três ;i 

partes: 

a) uma ~ ~rea de pastagem relativamente pequena, dada a redu~ , 
zida_ quantidade de animais de que necessitava o produtor:,B 

ma junta de bois e uma vaca leiteira, como já vimos; 

b) uma área de lavoura cujas dimensões varitlvam em f'unção de' 

inúmeros · fatores que iam desde as solicitações d,o_mercado.,a 
' -

té a quantidade de braços disponíveis para a lavoura no e,!. 

tabelecimento. Mas em todo caso, é certo que, de f'orma ge- : 

ral, a área de lavoura era, até o inicio da década de 1970, 

muito inf erior ao que ela é hoje. Segundo o estudo de Correa:ú 

(1970 B, p. 14) a ~rea de lavoura dos esta~êleoimentos em 
t 

1965 correspondia a cerca de JO% do total (1). Os dados do 

Censo Agropecuário mostram que, em 1970, esta proporção S.2 

be para 37,4%, atingindo 49,7% em 1975. Um pequeno agrí~ 
·' 

cultor explica a situação existente nos primeiros anos da 
1 

ocupação da região: 

, I - "Naquela época se . plantava dois alqueires . de roça, um : 
- ' .. •···-.. . j, 

(1) 

pouquinho de f'eijao, de milho, criava uns ,porquinhos,sefJ . . . ; ..•. 

vivia tranquilo. Eu, por exemplo, eu paguei a minha te_!:"! 

rn nestas condições. Eu plantava dois alqueires por a

no, plantava ali de tudo um pouco. Eu pagava as prest.!!, 

çÕes da terra, que eu devia pro meu pai, naquela ~poc~~'. 
não tinha assistência médica, tinha que pegar tudo de 

bolso e eu criei um filho até sete anos abaixo de . méd.! 

co, paguei tudo do bolso, paguei a terra nesse sistema. 

Depos disso, começou a assistência médica, não se gasta~ 

A precnriedade do Censo Agropecuário de 1960 :, . prejudi~a 
qualque r série estatística histórica sobre o Sudoeste Pa 
ranaense. Os dados de Censo de 1950 (bem mais completÕ 
que o posterior) poderiam, teoricamente, ser utilizad~s ~.Q. ~ 
corre que em 1950 o Sudoeste Paranaense era praticamente u ' 
ma grande floresta. Dos municípios que o compõem atualme.!!, 
te, pouquíssimos já e~istiam ~quela época. 



mcds aquele volume de dinheiro na hora e, de fato, me

lhorou as condiç~es de sa~de da familia, não teve tan

to problema, não se gastava mais no médico, se planta~ , 

Vé. , se planta mui to mais, se cria o dc;>br'? dia porco e a 

situação está, eu não consegui comprar mais terra, não 

consegui comprar mais nada"!! 

. 
A área de lavoura obedecia a um rico regime de _policultura. 

Nela se plantava: - milho: o destino principal deste cereal e 

ra a cria ção dos suínos. Aqui reside um traço absolutamente i 

nexistente na economia cabocla. Pode-se dizer que o essencial 
' ~ do trabalho propriamente agricola do campones tem por objeti~ ~ 

voa prod ução animal (1). 'Trata-se inclusive de uma forma de 

so aprovcdtar melhor o trabalho do todn u fnmÍlia, pois o cu,! 

dado com a alimentação, a limpeza, emfim todo o tratamento do 

rebanho ::uÍno exige um alto dispêndio de energia que , pelas 

~imens~es ~a propriedade e pelo regime de utilização do sol6, 

não p .oderia ser exercido vant~}os~m41ntc f; ol>re a prapri.i~;~r.4r 
cultura. A mulher e os f ilhos do p e queno agricultor têm _ilm ~u'' . . . . .,,., .... , . -, 
gar particularmente importante _na engorda dos suínos. J\~~'m di .. 
quilo qu~ € destinado à cria9ã~~ uma parte (relativamente p~ 

"' ' 
quena) do milho é envia da a~ marca do . ou consumida pelos pró-

prios merrhros do estabelec;imentos. 
/ 

É ev :i.cl un tc que este s ·istema policulturn-criação for.o pilar 

da ec onomia campones·a · 1 ~· s_udo~este Paranaense (a~ : nienos até o 

início d a década de 1970). Antes entretant-o de examiná-lo a 

fundo é 1c e essário qU:e~. ·terminemos n .. dêscrição dos produtoEI pla.!! 

t~dos e Las técnicas . utilizadas na produção. 

( 1) "No caso do milho, este constitui o alimento básico para 
a en,g;orda dos suínos - o Sudoeste Paranaense, como outras 
, t ~~ 

areas coloniais do Sul do Pais, tem éua ecQµomia forteme.a 
te marcada pela suinocultura, atividade que · represen
ta a principal fonte de renda de 44% .dos colonos deFra.a 
~isc~t.'. Beltrão e 41% daqueles de Pato Branco" (Correa, 
~ q7Q E. DD. 12 e 11). 
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- Feijão ._ 

O feijão preto foi sempre um produto de destaque · na · -- - .. regiao. \ 

Sua dest i_nação _. era em parte o consumo familiar e em parte os 

mercados d e Curitiba e do Rio de Janeiro (Padis, ~981 B, p. 

173). 

- Trigo 

A maior parte do trigo plantado visava a subsistência do pe

queno agri c ultor. Mas para atender suas necessidades era pre

ciso que e l e passasse pelo estágio de uma troca simples: ' ! lt(;f 

trigo é consumido sobretudo pela população rural que utiliza.!! 

ma grande parte da produção para ser trocada por farinha d EÍ1 

trigo, em moinhos coloniais (1), onde cada J sacos de produto · 

colhido :3ã o trocados por 2 de farinha 11 ( Correa 1970 B, pp .12 e 

lJ). 

- Forragem 

Cana-de-aç~car, mandioca, alfafa e mesmo soja (esta em grande 

parte comer cializada) eram alguns dos produtos responsáveis P.!! 

la alimen t a ção do pequeno rebanho bovino, complementarmente ao 

que este e x traía da pastagem. A forragem para o gado era ne-
, • e 

cessaria s obretudo nos periodos de seca, no invérno • 

.... 
Como se ve : estes produtos cultivados (e aos quais deve-se 

crescenta r ao menos o arroz para o consumo da família e 

horta domé;'; tica de responsabilidade da mulher) formam uma 

versif'icad• t policultura. ~ evidente que estes produtos 

a-

.. 
nao 

eram tod os plantados ao mesmo tempo e a sua combinação vari.!, 

(1) Pequeni:>s moinhos instalados nas "colônias", nas próprias 
áreas r urais. Hoje eles estão extintos no Sudoeste Para~ 
naense, subsistem mas lutam tenaa._mente contra •ua extin~ 
ção no Rio Grande do s·ul·. 
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va fundame1 ·talmente em funç;io dos micro-climas existentes em 

".ada local .. O que era muito comum era o plantio (em cultura 

consorciad<1) de milho e de feijão no verão e, no inverno, do 

trigo ( l } . 

, 
De qualquer maneira,na area em cultivo existia uma permanente 

rotação de culturas. E esta rotação por si só, como já vimos 

contribu:f.a · para restituir algumas das energias que o desenvoL 

vimento dfü' plantas · tirava do solo; 

c) uma área d e p~usio ou capoeira: da área total do Sudoeste Pa

ranaense em 1970, mais de 40% correspondia a "terras em .des

canso e ·:: erras produtivas não utilizadas" e "matas e flores

tas na tur a :'Ls e plantadas", segundo o Censo Agropecuário. Esta 

área (410. 281 ha) é maior que a superfície ocupada com lavou

ras permffn E::ntes e t~mp?rárias ( 387. 544 ha). Dada a estrutura 

fundiári<t "c:a região, onde impera a pequena propriedade e pra-. 

ticament ~ i nexistem latifúndios, estas terras fora de UfO não est~ 

vam abandonadas: elas cumpriam para a economia camponesa a função 

fundamen·: a l de permitir a recuperação das forças do solo. No

te-se que s e gundo .os dados ·do Censo, em ' 1970, as te+ras em des

canso e as terras produtivas nao utilizadas correspondiam a 

uma área j t levemente superior às matas e florestas. Infeliz

mente,nãos e dispõe do dado censitário micro-regional para 1960, 

mas não h;i dÚvida de que nesta época as áreas de mata e florestas ~ 

ram bem supe riores às de terras em descanso e terras produtiva•· 

( 1) P - "Uma parte da terra era para pastagens, outra para a · 
capoeira, e a outra 11 ?. 

I - 11 Mio, feijon pro gasto, prá vender". 

P - ' i E a maior parte da terra era milho e feijão"? 

I - I!: trigo. Porque dava muito trigo nos primeiro ano" 

P - " E depois o senhor plantava o que na mesma terra? 

I - 11 Prantava o feijon do . . tarde e o mio. Se não dava tem -po , se não arcançava o t e mpo de prantá o mio, tocava 
o . feijon preto. E dava". 
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nao utilizadas, que correspondem praticamente· às capoeiras. 

Entre 1960 e 1970, o pousio passou a depender \ càda ' · :. vez 

mais das capoeiras, as áreas de floresta sendo incorpora

das prog ressivamente à exploração agrícola ou p,ecuária. 

O tempo de rotação da terra dependia de inúmeras circunstân-

cias ecológ icas e econÔmicas,entre elas a dimensão da área u

tilizada e a fertilidade natural do solo. Ein todo caso, o re-' 

gime de utilização do solo adotado pelos colonos, com ·base na 

propriedade familiar, significou o sepultamento do pousio :flo 

restal no Sudoeste Paranaense, Em seu lugar surgiram o pousio 

arbustivo ( .alqueive de seis a dez anos) e o pousio curto(al

queive de um a dois anos). Ou seja, a economia dos colonosga~ 

chos e catarinenses correspondeu a uma intensi:fica~io do tra

balho agrí c ola. A quantidade de trabé'.'lho humano gasto na agri

cultura por unidade de área aumentou consideravelmente. 

MEIOS D E THABALH O 

, 
Imediatamente apos a queimada da floresta virgem, o uso do a-

rado não é necessário. A terra ainda não está atingida por e.E, 

vas daninhn s (que não encontram condições atmosféricas e de 

luminosida C:~ e para se desenvolver sob a cobertura florestal), a 
. , 

produtivid<'. de sobre as cinzas da terra virgem e, como vimos 

no capitul o sobre a economia cabocla, muito alta e além disso 

os tocos d e madeiras sobre o chão não permitiriam o desliza.

mento do a r ado. Mas logo após o primeiro ou segundo ano, o a

rado é int r oduzido, após apodrecimento destes obstáculos natu

rais (tocos , madeiras) na terra. 

O arado ut i lizado era bastante primitivo. Ele nada tem a ver 

com as m•Í q u inas bastante engenhosas que se desenvolveram na 

Europa sobr e a base da tração animal desde a baixa Idade Mé:..: . 

dia. A b a s o do arado era uma peça central de ferro semelhante 

a uma pá ( a aiveca), mas formando na sua dianteira uma ponta não. 
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muito agud", do forma a penetrar no solo, jogando para os l.!, 

dos uma ra ~ oável quantidade de terra. O couro necessário para 

o material de atrelagem também era comprado, embora muitos o 

fizessem pelo artesanato doméstico. Mas a montage' do arado, e 

o conjunto da atrelagem, tudo isso era feito em casa. 

Este arado (conhecido na região como".pula-toco 11 ) não revirava 
, t ,. 

a terra, so a alargava. Ele nao possuia la~ina transversal,r,g 

da anterior , mesmo porque o cultivo sobre uma terra . recente-

mente desm<1tada não comportava ~m instrumento ·tecnicamente. 

mais sofis t icado. Além do arado, ' o agricultor possuia em ge-

ral uma plantadeira manual e uma carroça. 

O emprego · ~m larga escala da mecanização com trabalho animal 
, 
e portanto uma outra diferença fundamental entre o sistema a-

grícola in~taur~do pelos colonos e aquele que caracterizava a 

vida caboc l a. Mas sob este aspecto, os colonos do Sudoeste PJ!. 

ranaense disting~em-se não só dos caboclos, mas também da mai,g 

ria do c a mpesinato brasileiro, com exceção daquele que se d.!!. 

senvolveu s obre a base da imigração estrangeira nas áreas co

loniais ( 1). 

O quadro nQ I mostra esta disparidade no uso da tração a

nimal entre o Sudoeste Paranaense e o restante do País: 

1 

(1) Estas, desde sua implantação, tendiam (dentro dos lim~= 
tes apcmtados.por.Waibel e expostos páginas acima)a um certo 
grau d e mecanização. Referindo-se A col~iiii alemã d~ 
São Leopoldo (1824, no Rio Grande do Sul) Oberacker a
firma: "Da mesma maneira modernizavam a lavoura empr.!!, 
gando o arado, á grade e a carroça de quatro rodas, 
apetre chos até então aqui não usados" (Oberacker, 1976, 
p. 228). 



QUADRO NH l - PORCENTAGEM DE ESTABELECIMENTOS QUE USAM ARADO 

SOBRE O TOTAL DOS ESTABELECIMENTOS 

1 950 1 970 

Brasil 21,4 Brasil 2J,l 

Paraná 27,5 
,• 

Para na J8,9 

Clevelandi<l* 28,J SE/PR 64,J 

* Em 1950 a micro-região Sudoeste Paranaense não existia.C1e 
velând:i.a ~ o núcleo cen~ral a partir d~ q~~~ ~+a. : desenvo:t?i 
veu. Por isso sua citaçao na mesma coluna que SB/PR eml970. 

NOTA: O Censo de 1960 não traz o quadro sobre uso de arado.Há 
po:::- érn um quadro sobre o 11 us o de força animal 11 que c on
firmn uma evolução progressiva entre 1950 e 1960 e que 
na d é cada seguinte se acentuou. 

FONTES: Censos Agropecuários de 1950 e 1970. 

Enquanto a mecanização a tração animal permanece ~stagnada em 

termos .:a.acionais, no Paraná como um todo ela aum'Bllta mais d~. 

40% e no Sudoeste Paranaense ela sobe mais de 120% entre1950 

e 1970. Co1110 veremos posteric;>rmente, em 1975 esta tendência 

persiste. O uso do arado a tração animal aumenta no Sudoeste 

Para na en.s e e permanece estagnado em termos nacionais •. A si tu,!_ 

ção do Sud~este ~aranaense é excepcional mesmo em termos es-· 

taduais. Em nenhuma outra microrregião do Estado o emprego de 

arado a tra ção animal ocorria numa proporção tão alta em 

1970. 

POLICULTURA-CRIAÇÃO: O BINÔMIO DA PROSPERIDADE 

Mas nao é ~ penas no plano das técnicas agr!colas que este cam

pesinato s e distingue dos pequenos produtores existentes na 

maior part e do Pais. O fundamental é que o per{odo de 1950 a 

1970 cara c ~ eriza uma situação de relativa prosperidade para 
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grande pnrt e destes agricultores. É muito difícil quantificar 

esta conclusão. Mas nas entrevistas que fiz era bastante co-
, 

mum o re :i_ a t o de compra de terra alguns anos apos a chegada do 

agricultor à região. Esta situação de relativa l p,rosperidade 

terá infl u ência decisiva sobre a própria forma como era ex-
, 

plorado o t rabalho do pequeno agricultor, como veremos no pr,g_ 

ximo cap ::f. tl~lo. 

São inúmeros os fatores que contribuem para explicá!_..ia :a propri~ · -dade(e n•'io a posse incerta ou o arrendamento) :o trabalho numa te,E. ' 

ra fertil:f. r:; sima e cujas dimensões permitiram o funcionamento de 

um sistema d e rotação de terras onde era possível t>,bter uma grande

produção de cereais; a presença de agricultores marcados por · uma 

forre tradição de econonia mercantil e tecnicamente · preparados 
--· ~ - . para a mecan izaçao agricola com base no trabalho animal; um merca-

do urbano em expanção: estes são alguns dos fatores que contribue~ 

para explica r a situação excepcional de que 'desfrutam o Sudoes

te Paranaen se e de forma geral as áreas coloniais d1> Sul do , : . . -

Pais,· rela t ivamente ao conjunto da agricultura camponesa na-

cional. Ma :3 o motivo mais profundo, a pedra angular da prosp_!!. 

ridade c a mp onesa está em -que todos os fatores acima citados 

possibilita m ao camponês o desenvolvimento de um sistema agr:C 

cola bas •:ad o na unidade policultura-criação. Esta é a verda

deira base da econÔmia camponesa na época. 

É certo que esta unidade é parcial., já que a rotação de ter-

ras (e não a adubação a partir de esterco animal) persiste 

como o m~ t odo fundamental para fertilizar o solo. O animal 

não devol v e à terra aquilo que sua alimentação em milho e fO.!:, 

r a gem de :La tirou.É neste sentido que falamos em "revolução!!. 

grÍcola :'... n a caba da". Irracionalidade? Não. y A intensificação 

agrícola através da adubação só será adotada a partir do mo

mento em q'!.te os métodos mais extensivos (poupadores de traba 

lho) es t i v erem esgotados. Ora, como mostrou Leo Waibel e~te 

sistema melhorado de rotação de terras tem um vigor de 15 a 

JO anos. P ortanto, foi durante a década de 1970 que ele co-
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meçou a evidenciar seu esgotamento para a maior parte dos a

gricultores. Até então a rotação de terras era vi,vel e 

vantajosa para o pequeno . produtor. 

A unidade agricultura e criação sobre a base dete~ras férteis 

permite ao agricultor o emprego do conjunto da mão-de-obra f,!!_ 

miliar nas condições econômicas provavelmente as mais vanta

josas. Em princípio, o "valor agregado" do su!no ser' muito 

maior quo o do milho. A criação de porcos é utna forma do con-· 

junto do trabalho familiar $er aproveitado e valorizado no. 

mercado. Niio podendo extender a quantidade de terrasRlantadas 

além de um certo limite determinado pelo sistema de rotação e 

pela própria área que possui ele intensifica o trabalho -nao 

diretamente na terra, mas nos cuidados com os animais. A par

tir disso cria-se uma situação relativamente excepcional em 

termos de agricultura camponesa. A quantidade de trabalho de

positada nos produtos que volta ao agricultor sob a forma de 

dinheiro ou de mercadorias é muito maior que nos casos onde a 

unidade ugricultura pecuária não existe ou não existe sobre a 

base de uma lavoura tão fértil. 

A renda .di i' erencial que beneficia o agricultor (em função da 

fertilidad e natural de suas terras) contrabalança os efeitos 

daquilo que Alexander Chayanov chama de "lei dos rendimentos 

deerescent es da terra": 

"Nas explorações onde a terra é mui to escassa ••• a -preocupé\Çao 

em satisfaz er as necessidades anuais obriga a familia a uma 

·intensificação com menor rendimento. Ela tem de pagar o au

mento do produto anual total do trabalho com uma diminuição de 

rendimento por unidade de trabalho. O professor E. Laur, por 

1 - ' exemp o, estudou as exploraçoes suiças com pouca ~erra. Estas 

granjas triplicavam sua intensidade. Sofriam um grande preju{ 

zo de rendimento por unidade de trabalho, mas tinham a oport.!!, 

nidade de utilizar plenamente sua capacidade de trabalho, me.!_ 
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mo nas parc e las menores, e de sustentar suas familias. Do me!!. 

mo modo, as pequenas granjas do Norte e .do Oeste da Rússia a~ 

mentavam o cultivo de batata e de cânhamo, que costumam ser 

menos rendoEas que a aveia, mas são mais intensivas em traba , -
lho e aum en t am assim o produto bruto da familia exploradora. 

Dito de out r a maneira: uma empresa capitalista só pode aumen"."' 

tar sua int ensidade al~m do limite de sua capacidade Ótima 

se a própria situação alterada de mercado fcn:-ça o Ótimo na di 
-reçao de ma ior intensidade. Na unidade de trabalho familiar 

a intensific ação pode ocorrer mesmo sem esta alteração na 

situação de mercado, simplesmente pela pressao das forças in

ternas da u n idade, qu~se sempre devido ao tamanho da familia 

ser favorav e lmente proporcional à extensão de terra cultiva

da" ( Chayanov, 1981, pp. 140 e 141, sublinhado por .mim, R.A. ). 

A unidade en tre a policultura e a criação tal como ela se de

senvolveu no Sudoeste Paranaense, (e em inúmeras outras re

giões do. Sul do Pais) representa uma forma de o agri~ultor i,!1 

tensificar e aproveitar ao máximo a energia de trabalho exis

tente no es t abelecimento, responder portanto a esta "pres.são 

das forças i n ternas da unidade", mas sem, com isso, . diminuir o 

rendimento p or unidade de trabalho.Sua se suá área fosse menor 

ou a terra men os fértil,de forma que ele nao pudesse engordar o 

rebanho suín o às custas do milho por ele mesmo plantado,é pr.,2 

vável que o próprio cultivo de cereais fosse abandonado em be 

neficio de t ubérculos, da mandioca para a alimentação, por A 

xemplo. Nes t e caso (bastante comum nos minifúndios nordesti

nos), de fa t o, cada unidade adicional de trabalho obteria .um 

r~ndimento menor em termos de produtos. 

Mas aqui na n : o que é particular ao caso que estamos estudan

dÓ é que a n ecessidade geral de o estabelecimento ocupar ao 

máximo a mã o-de-obra existente em seu interior (em função in

clusive daqu ilo que' Tepicht - 1973, .p. 23 - chama de "rigoro

so coletivis mo interno" em contraposição ao "individualismo 

com relaç3.o ao exterior") não se traduz necessariamente por 



um rendimento decrescente de cada unidade adicional de traba

lho empregada na produção. O que Chayanov mostra é que nos p~ 

quenos estabelecimentos de áreas densamente povoadas e onde a · 

terra tende a um esgotamente crescente, uma família, por exefil 

plo de quatro membros, ao receber o trabalho adicional de uma 

quinta pessoa só terá o seu produto aumentado - por hipótese~ 

em um décimo, relativamente ao 'que se obtinha na terra antes 

do auxilio deste trabalhador adicional. E a ~ada novo membro 

adicional, a fração de produto suplementar que ele retira da 

terra em função de seu trabalho tende a zero. 

t em funç n o destes rendimentos decrescentes que Chayanov fala 

em "ant o- f•xp lor<:l çno" do camponês .. E aqui parece-me justa a a

pr ox im <:l ç <I o c1ue Tepicht promove entre Chayanov e Marx. Com e

feito,. Ma rx afirma no Livro III do Capital: "Para que o cam

pon~s parcclário possa cultivar sua terra ou comprar terra, 

não é necossário, como é o caso nas condições normais da pro

d~ção capi té1lista, que o preço de mercado suba suficientemen

te para lhe proporcionar o lucro médio nem,:a fortiori_ um exe

dente, fixad o sob a forma de renda sobre o lucro médio" '(Livro III, 

t. III, l!.J~~ ' Tepicht, 1973, p. 32). Se a cada unidade adicio 

nal de trabn lho não corresponder uma elevação . na quantidade 

produzida ( e portanto naquilo que o agricultor vende) haverâ 

u~ dispêndio de trabalho nao pago. O texto de Marx citado por 

Tepicht ass i m prossegue: "Parte do trabalho excedente dos cani 

poneses que lidam nas condições mais desfavoráveis é dada de 
' graça a soc i edade e nao contribui para regular os preços de pr_2 

dução nem pu ra formar o valor em geral. Esse preço mais baixo 

portanto res ulta da pobreza dos produtores e nio da produti

vidade do t r abalho (Marx, 1974, pp. 923 e 924) 11 .. 

Como o pequeno produtor não participa da formação dos preços 

de produção, como ele ·não recebe por seu produto o valor cor

respondente ao gasto com meios de produção, ao salário e A ta 

xa média d e lucro, ele está fornecendo trabalho de graça à 
sociedade. 
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O funcionemE!nto da agricultura camponesa nao pode ser explica-

do segundo o esquema neo-clássico da "remune:ração dos ,fato-

res", em que o pequeno agricultor teria um determinado reto!:, 

no pelo u~:o da miio-dc-obra (s.:1LÍr.io), pela terra (renda) e p~ 

lo capital i : (lucro), na falta do qual ele abandonar.ia a produ 

ção. O que existe é o "produto de seu trnbalho 11 (Chayanov,1981, 

p. 133) . (l ll< não pode ser decomposto ana li tica ou objeti vamen

te ( 1). Por isso o trabalho adicional de cada membro da famf-

lia 11 10 ap<:!J ece como recebendo uma remuneraçao cada Ve'f menor, 

porque elo contribui para aumentar esta "renda d.ndivis!vel". E 

é claro que _este trabalho adicional só será agregado à produ

ção se o os forço que ele representa for minimamente compensado 

<!nt te L~mos de umü contribuição par<l <l satisfação das necessid,2_ 

des fumil:~ éll ' CS (2). 

Além do interesse teórico geral desta discussão, o que nos im

porta diretamente aqui é que o gasto suplementar1 de trabalho na 

unidade policultura-criaçã <' tal como ela existia no, Sudoeste 

Paranaense n t~ o início da d~cada de 1970, não se traduzia ne

cessariament e por uma "diminuição no rendimento por unidade de 

trabalho". Consequentemente, a quantidade de trabalho, que nesta 
, ~ 

epoca, os ai:;ricultores do Sudoeste Paranaense "davam de graça a 

sociedade" e ra provavelmente menor do que ali onde o tama-

nho médio das propriedades era mais reduzido, as terras menos 

férteis e a unidade lavoura criação menos dese~volvida ou até 

inexistente. A própria possibilidade de se assegurar uma alta 

fertilidade do solo através de um método não íntensivo,poupa- 

dor de traba lho (a rotação de terras atr.avés da formação .de ca-

poeiras) amplia não só a produção mas libera uma parte da mã.2. 

de-obra familiar para as atividades de criação. Trata-se aqui 

(1) Tepicht (1973, p. Jl) que utiliza a edição alemã emprega a 
expressão "renda indivisível" quando cita Chayanov, exprel!_ 
são ainda mais clara do pensamento do autor. 

(2) "••• ou seja, enquanto a penosidade do trabàlho for subje
tivament e estimada como inferior à importância das necessi 
dades que o trabalho suportado satisfaz ••• 11 (Chayanov, · 198i, 
p. 1J9) . 
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de uma situação onde os fatores objetivos permitem à família 

camponesa 11 ~eD.YQ__3=._y:_'3r _ §U~~~na capacidade de trabalho . ~o_!:> 

formas Ótimas de organização, ou seja, aquelas que · proporci.2 

n :1m o ni.> ! ._y · rendimento de trabalho possível" (Chf~anov, 1981,, 
• 1i 

p. 140). I :Jto não quer dizer que o campesinato, não era expJ.o-

rado, mas que, como veremos no próximo capítulo, o grau de sua 

exploração não o conduzia na maior parte dos ca~os à miséria e 

permitia em mutios inclusive uma certa ampliação das bases de 

sua produção pela compra de terras. 

FATORES DE DECOMPOSIÇÃO 

Dependente da rotação de terras para recuperar as energias do 

solo, este sistema não demorou a mostrar sinais de cansaço.U

ma contradi ção .insolúvel pressiona a agricultura camponesa no 

início da década de 1970: quanto mais fértil a terra, mttnor o· 

tempo de capoeira necessário para que neia nasça uma · veget_ação 

suficientemente densa, capaz de regenerar ao solo os nutrientes 

de que necessita para receber novas culturas. E inversamente, 

uma terra cansada exige mais tempo para recompor as energias 

que anos do plantio lhe retiraram. t que uma superfície em u-

so constant e é rapidamente atacada por raízes e ' ervas dani

nhas que dificultam o florescimento de uma vegetação arbustiva: 

I - "Claro, a gente tinha que deixar depois um ano ou dois_. 

criar em capoeira. Daí renovava de novo. Deixava uns dois 

anos descansar, vinha aquela capoeira bonita (é claro que 

o entrovistado refere-se aqui a terras recentemente desm~ 

tadas) ai corta de novo. Ai planta naquela cinza,e cÓie 

o mio hom, feijão bom e também uma capoeira que o sr. 

quer cortar e botar o trigo bom barbaridade, porque a 

cinza ~1 juda mui t 0 11 • 

P - "Durari t e quanto tempo dá para o sr. plantar sem deixar c~ 

poeira 11 ? 
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I - "Se deixar continuar, continuar, a terra se acaba, compr.2. 

ende? A terra precisa deixar descansar. Uns dois anos,co

mo eu l h e digo. Sendo uma terra muito batida, já como tô 

morando tem uns trinta anos precisa deixar uns seis anos 

lá, senão não vem mais nada, não vem mato, não vem". 

Diante d esta; situação o agricultor terú duas possibilidades: 

a) ele compra mais terras: foi o que aconteceu com o agricul

tor entrevistado acima que comprou mais terra e assim po

de permanecer no .regime de rotação até então utilizado. C.2 

mo se vê., há uma verdadeira luta por parte do agricultorp.!, 

ra se manter nos métodos extensivos, poupadores de traba

lho. É que como mostra Boserup, a intensificação significa 

um acréscimo de trabalho que (na agricultura que utiliza i,!! 

sumos pré-industriais, é claro) dificilmente vai se reper

cutir proporcionalmente num aumento de produto; 

b) na· impossibilidade de comprar mais terras, o agricultor não 

poderá aumentar o tempo de pousio, conforme as necessidades 

do sol o o exigiriam. · A fertilidade cairia e c~ ela a pro

dução e a renda. t claro que, lutando contra esta tendên

cia declinante, ele intensificaria seus métodos de produ

çao pela utilização da adubação orgânica - já que nesta é~ 

poca a adubaçã·o quimica não se encontra a seu alcance. Mas 

isso representará um penoso trabalho adicional que não se 

refletirá de maneira diretamente proporcional numa eleva

ção de produto e da renda. 'Ou seja, não podendo comprar 

mais terra, mesmo que recorra à adubação orgânica, o esta

belecimento camponês sofrerá, fatalmente, uma queda na pro

dução por unidade de trabalho. A quantidade de trabalho que 

ele fornecerá i 1de graça para a sociedade" (Marx)aumentará 

consequentemente. A partir deste momento, abre-se diante 

do produ tor a estrada da pauperização que, mantendo-se es-

tas cond ições, cedo ou tarde ele terá de trilhar. 
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Mas a esta pressao decorrentes do esgotamento do solo 
... 

vem-se 

acrescentar as solicitações de um mercado em permanente ex-

pansão que conduz o agricultor a produzir cada vez mais. A 
extensão da área cultivada é a Única forma a seu alcance de 

se atingir este objetivo, já que pela intensificação, através 

da adubação animal, ele não conseguiria sequer manter a mesma 

produção pc1r área, relativamente ao período em que as terras 

eram mais férteis. Assim ele reduz não só o tempo, mas aprÓ 

pria área cie pousio, o que provoca uma queda na fertilidade e, 

em pouco tempo, a uma redução na produção. 

Sob o efeito desta pressao irresistlvel,a agricultura campon.!!, 

sa do Sudo(~ ste Paranaense transformou-se pro:f?undamente a par

tir do início da década de 1970. Ela foi incapaz de encontrar 

em si mesma as forças para superar estas contradições que a 

estr.:ingul avam. O campesina to não conseguiu realizar de maneira 

1 t - ~ -comp e a a sua revoluçao agricola. Para alguns, a soluçao des-

te problema veio .de fora, no uso de insumos de orig~m indus

trial e na mecanização, o que lhes trouxe como examinaremos a 

diante dificuldades até antão sequer vislumbradas. Mas para a 

maioria o resultado destas pressões foi o empobrecimento. Va

mos estud<tr no próximo capitulo as formas pelas quaís o cam

pesinato era explorado nesta · situação mais ou menos geral de 

prosperidade, para examinar posteriormente o alcance e os li

mites das transformações técnicas na produção caº1ponesa e o 

processo d o diferenciação social que tem inicio a partir dos 

anos 1970. 

Antes disso entretanto, uma pequena observação teórica. Exi.!, 

te, ao que me parece, uma grande convergência entre os pon

tos de vis t a de Boserup e Chayllnov: ambos estabelecem uma 

tendênci'l <t intensificação permanente do trabalho ( agricola, 

Rosurup, '1. <l plano histórico mn .i s p;orlll o Ch<iyanov no que se 

ref (!re i.1 'Xtida<:Ie de produção c<1mp o110s <1. E, sobretudo, ambos 

d emon.stra. m que (a o e ontrário <lo que s cria esperado dentro de 
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uma Ót i _ca ç_e_ntrada na análise econômica a partir da "remune

raçao dos f a tores", a intensifica ção n ão corresponde,na maioE 
-

part e d a s V.3Zes, a u m aumento de p rodutiv idade por unidade 

d e t ril b alho . A compreensão conjunt a destes dois mi.tores prel!, 

t a , a meu 1.rer, um grande auxílio no estudo da racionalidad~ 

e s p ecífica d a econÔmia camponesa. 
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CAPÍTULO IV 

A EXPLORAÇÃO NUM MUNDO HOMOGftNEO 



A EXPLORAÇÃO NUM MUNDO HOMOGtNEO 

LIMITES À DIFERENCIAÇÃO SOCIAL 

Durante os· primeiros anos de ocupação da terr~ no Sudo .. s ·te Para

naense não existia, entre os pequenos produtores que vieram- do 

Rio Grande el o Sul e de San~~ · Catarina, uma n:ltida dif'er~nciação S,2 

c ial. Os e él b c)C los, estes sim, colocarnm-se lÔgo na base da r.! 

duz id ;c; pirâmide· social. Eles era m empregados como mão-de-obra 

ass a l a riada dos colonos. em serviços <l e e mpreitada, mas isso, 

ainda assim_de maneiril esporádica: a base da produção campon.! 

sa residia na mão-de-obra familiar. A eventualidade da expl,.2. 

ração do tra balho assalariado não nos permite falar de uma 

classe de pequenos capitalistas neste período. O campesinato 

vivia fundamentalmente de seu próprio trabalhq, e não às cus

tas da exploração do trabalho alheio. 

Mas entre os próprios pequenos camponeses as diferenças de ri 

queza _.e de condições de vida não eram flagrantes,. Numa econo 

mia caracterizada pela precariedade dos recursos t~cnicos em 

uso pelo produtor, a terra é a principal (quando não a Única) 

geradora das diferenças de riqueza. A própria qu'1n tidadre de a

nimais que cada um possui vai depender, em Última análise, da 

área de terra que se pode c-0locar em cultivo, seja para a p1a!!, 

tio de forrageiras, seja para a pastagem - além, é claro, da 

fertilidade natur~l do solo. Mas, quanto a este Último fato~, 

as diferenças não eram muito grandes em função do fato de a 
' ' 

t~rra estar coberta pe1a mata virgem. 

Evidentemente, as posses (e posteriormente as propriedades)não 

era~ todas do mesmo tamanho. Mas a quantidade de estabe1eci

mentos com menos de 10 hectares era relativamente pequena e, 

de qualquer maneira, muito menor do que é hoje, como se pode 
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observar pelo quadr~ II. Não podemos estabelecer ~ .~i a comp.!, 

raçao em termos de ·microrregião1homogênea pois esta'. :aão exis

tia em 1960 tal como é agregada a partir do Cen~o de 1970.Co.!!! 
- • t • , · , , 

paramos entao os mun1c1p1os ja formados naquela epoca com a 

situação de 1975· 

QUADRO II - PORCENTAGEM DOS ESTABELECIMENTOS ~QuE1 ~OSSUEM ATt 

l.O HECTARES,· SOBRE O TOTAL DE ESTABELECIME~.J:ô'$i 't960/1975 

--
1960 1975 

Barracão 19,7 ,,4,9 

Capanema 16' 7 52,4 

Chopinzimho 19,0 .36 '8 
Cel. Vivida 39,J .37' 8 
Fco. Beltrão 17' J .33' 8 

.Pato Branco 23,7 24,2 , 

l<' ON!'ES: Censos Agropecuários de 1960 e 1975· 

O Único município em que diminui a quantidade de~s~abelecime.!! 

tos com menos de 10 hectares é Coronel Vivida. No Sudoeste Pa 

.ranaense como um todo, 42, 7% 'dos estabelecimentos tinham me

nos de 10 hectares em 1975, pvoporção inferior ao conüuntodo 

Bstado (49, 7%)e do País (52,J%), mas sem dúvida revelando, em 

termos microrregionais uma maior participação destes pe_q~e-

_nps estab e l e cimentos na estrutura fundiária, nos Úl..t.im<2.a.J!QOS. 

A .maior parte dos estabelecimentos situava-se entre 10 e 50 

h~ctares como mostram os dados do quadro III~ Em 1975, a par

ticipação d estes estabelecimentos na estrutura fundiária re-

gional caiu em todos os municípios com exceção de 

Vivida. 

Coronel 
" 



QUADRO Ng III - PORCENTAGEM DOS ESTABELECIMENTOS CUJA ÁREA SI
TUA-SE ENTRE 10 E 50 HA SOBRE O TOTAL DE ESTÁBEÍ.ECIMENTOS Í960 

E 1975 

1960 1975 

Barracão 68,7 40,6 
Capanema 76,1 45,3 
Chopinzinho 68, 2 55,0 
Cel. Vivida 50,0 52,0 
Fco Beltrão 75,0 60,7 

Pato Branco 62,7 60,4 

FONTES: Censos Agropecuários de 1960 e 1975· 

' Esta relativa homogeneidade no que se refere a estrutura fun-

diária não significa que não houvesse diferenças na quantida

de de terras que cada um possuía. Mas este fator pot9ncialme~ 

te gerador de diferenças nas condições de vida de cada um e-

ra atenuado tanto pela grande fertilidade natural 

quanto pelo seu regime de utilização. Apesar das 

do solo, 

'diferenças 

no tam·anho d os estabelecimentos, a superfície efetivamente de~ 

m,atada para cultivo dependia tani;o das solicitações do merca

do, quanto da capacidade de trabalho disponível em cada esta

belecimento. No que se refere às solicitações do mercado,elas 

incidem mais ou.menos igualmente sobre todos os produtores. 

Quanto à quantidade de produtos lançados ao mercado, esta sim 

dependia da área colocada em cultivo, que por sua vez era de

te;rminada antes de tudo pela pr:Ópria capacidade de trabalho da 
' 

un'idade de produção camponesa e, em Última análise, pelo tama 

nho da famí l ia. 

Portanto a área dos estabelecimentos, nos prime•S"'os anos, 

tem um efe ito relativamente limitado no sentido de pro-

vocar uma diferençiação social. As repercussoes sobre o 
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padrão de .-vida do produtor da diferença entre um ' estabele.9i

mento de 15 ha e um de JO ha (dadas condições iguais de topo

grafia e fertilidade natural) só vão se fazer sentir ao longo 

de um certo tempo: o sistema de rotação de terras vai se esg_2. 

tar muito ma i s rapidamente na área menor, resistindo na 
, 
are a 

maior. E, c~no vimos no capítulo nnterio~ o empobrecimento do 

camponês está intimament.e ligado ao esgotamento do sistema de 

rotação de terras. 

Por estes motivos, pode-se falar, no período compreendido en 

tre 1950 e 1970 (aproximadamente),de um mundo rural homogê

nio: nas técnicas de produção, nas quantidades produzidas e 

na forma como era explorado o trabalho camponês. Já examina

mos o que se produzia e as técnicas de produção no capitulo ª.!.!. 

terior. Vejamos agora como era explorado o trabalho do campe

sinato. 

INDEPENDftNCIA TÉCNICA 

Até o início da década de 1970, o pequeno agricultor nao de

pendia per~anentemente do mercado para adquirir seus instru

mentos de produção. ~ claro que os animais de trabalho deviam 

ser repostos com uma . certit periodicidade' mas eles . resistia\n 

durante vários anos. Quanto ao arado, recorria-se ao ferrei

ro, que muitas vezes tinha sua oficina no interior, quando se 

quebrava uma ponta. Mas um arado é algo que se compra uma vez 

na vida. O rebanho suíno era gradativamente ampliado a partir 

de uma pequena aquisição inicial feita entre os pr6prios pro

dutores. Matrizes e reprodutores selecionados, sementes fisc!!_ 

lizadas, disso nem se ouvia falar. · As ervas daninhas eram com 

batidas no urado e na enxada. E além disso, como vimos no ca

pÍ tulo antei ·ior, nas áreas recentemente desmatadas elas ata

cam de maneira ainda tímida as plantações. 

Port< nto, quanto à sua base técnica, a unidade de produção ca_!!! 

pone sa era n u tárcica. O pequeno produtor inseria-se na divisão 
1 
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s ocial do tra balho apenas como produtor de mercadorias e como 

c onsumidor do s bens necessários à reprodução familiar e que e 

·1 e mesmo nao p roduzia: sal, querosene, tecidos, etc. Vender a 

produção (ou u ma parte dela) era uma condição necess&ria para 

a manutenç ã o da família: mas os meios de produção, · estes não 

dependiam d o mercado, eles eram consumidos sem praticamente e~ 

trar na circu lação da matéria social. 

Do ponto de vista técnico, portanto, o agricultor era pratica 
. -

mente independente do mercado. O mercado não int~rferia de ne 
". 

nhuma mane i r a em sua forma de produzir. Entre e~ee , seus meios 

de produção n ão exixtia a mediação do mercado. 

Neste senti do , este período caracteriza-se pela profunda uni

dade entre o produtor imediato e suas condições de . produção. 

A terra lh e p ertence por inteiro: ela ainda não é (cofO ocor

r e rá para mu i tos no período seguinte) objeto de hip<;>teca. Ela 

existe · pa ra o agricultor como objeto de seu trabalho e nao 

como a gar a n t ia para a obtenção de empréstimos. Est~ é um pe

ríodo em qu e , o empréstimo hipotecário não tendó- ainda se ge

neraliza do , o agricultor não empenha esta condição básica de 

sua existênc i a social. 

Os meios de p rodução, em suma, nao t êm outra personalidade se

n ã o a que lh e s imprime o próprio trab a lhador. Eles ' são, no es

senci a l, o p r oduto imediato do seu trabalho e é assim que lhe 

a p<,irecem. 

PROCESSO DE PRODUÇÃO VOLTADO PARA O CONSUMO 

O regime a gr:Í.cola baseado quase exclusivamente na p:rodução na 

tural, de s u bsistência, recebeu seu golpe de morte com a che~ 

gada ao Sudoeste Paranaense dos descendentes de europeus e a 

consequent e eliminação social do caboclo. O mercado deixa de 
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ser uma :figura fortuita e eventual para se conv:~r·f~t' .nP desa

guadouro natural de uma parte cada vez maior d~ ; ~rodução. 

Mas se o peso das. relações mercantis era tão importante, · Pº.!. 

que falar em um processo de produção volta do para o' corisumo?O 

que signil.ica um processo de produção de mercadorias voltado 

para o consumo? Referindo-se ao artesanato (mas p mésmo racio 

cÍnio pode ser aplicado tal qual à produção camp~nesa) Marx 

responde a esta questão. "Para os artesãos das cidades, ainda 
l • ' . 

que sua atividade repouse essencia1mente sobre ~ troca _e so

bre a criação de valores de troca, o objetivo principal e ime 

diato desta produção é a subsistência enquanto artesãos, mes

tres artesãos, consequentemente um valor-4e-uso; este objeti

vo não é o enriquecimento, não é o valor-de-troca enquantova

lor-de-troca. É por isso que a produção é sempre subordinada a 

um consumo dado previamente e a oferta à procura e é por isso 

que só se amplia lentamente" (Marx, 1970, p. 224). 

' Ou seja, o pequeno agricultor recorre regularmente a troca,di 

rige de antemão à troca de uma parte de sua produção, mas tu

do se des~ina à s~tis:fação das necessidades :familiaies. Seu · 

circuito de troca é constituí.do pelo que ele produz (:feijão pre 

. ·to, milho, trigo e sobretudo suÍncfs )e pelos meios de subs:Gs-têri 

eia nec e~sários à sua reprodução e a de sua :família • . <?$Jvalores. 4e 
troca que l a nça ao mercado serão convertidos em produtos Ú

teis ao consumo. Na produção, estes valores nascem, no consu

mo se ·· ap.~gnm. O Único vestígio que deixam é a própria repro

dução da fa~Ília camponesa. 

E~te tipo de relação com o mercado é caracter:lstico . da circu 

lação mercantil simples e exprime-se na :figura M- D-M (merca

do-dinheiro-mercadoria). Nas extremidades desta :figura encon; 

tra-se a mercadoria. O dinheiro existe para o camponês neste 

perlodo como simples intermediário na conversão da parte do 

produto de seu trabalho que vai para o mercado em objetos de 

consumo, isto é, em meios de subsistência É neste sentido que 
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o processo de produção, ao contrário do que ocorrerá cada vez 

mais a parti r de 1970, está voltado para o consumo. ': 

O PEQUENO COMÉRCIO 

A concentração das atividaddes comerciais nas maos <fe um de

terminado grupo social que se organiza para este f'im, é um·a das 

princ i pais premissas ao desenvolvimento da p~odução mercantil. 

A separaçã o entre produtores e comerciantes é a base histÓri 

ca na qual s e apoia a própria transformação mercantil da a

gricultura c amponesa. Assim, com os olhos na propriedade e no 

mercado, os migrantes que ocuparam o Sudoeste Paranaense a 

partir do f inal da década de 1940, trouxeram consigo seus co

merci a nte s . 

Vimos no capitulo I que, até então, o comércio existente na re 

gião estava à altura daquilo que o caboclo produzia para o 
- , 

me<rcado, is to é, era insignificante. Em pouquíssimo t.empo, gaú 

· chos ·e· ca t a rinenses - em geral ex-agricultores que com a ven

da de suas terras conseguiam capital suficiente para estabel~ 

cer um pe que no comércio - montaram uma extensa rede através d a 

qual o prpdu to do trabalho camponês tornava-se mercadoria. Os 

p rópri os c omerciantes também partic.i,pam deste movimento so-
, 

cial migra tório que levou os agricultores ao Sudoeste do Pa-

raná e cujo significado geral estudamos no capítulo II. Neste 

sentido, h~ uma enorme identidade entre a gricultores e comer

ci a n t e s , qu e c on t ribui em grande p a rte para dissimular a desi 

gu al.dad e s oei al que os separa. Da mesma forma __ que o pequeno 

agricultor, o comerciante também é "de · origem". Ele também 

é guiado pe l~ desejo de abstinência, de poupença e une-se ao 

agricultor d e origem européia para condenar os costumes dosca 

boclos. El e ,, enquanto comerciante, é a principal testemunha da 

"devassidã o" cabocla. É com ele que o caboclo gasta seu di-



nheiro (1). Esta integração dos comerciantes no movimento so

cial migratório em direção ao Sudoeste Paranaense, explica 

sua participação ativa na Revolta de 1957. De fato, havia vá-

rios comerciantes entre os dirigentes da Revolta (2"). Seu in

teresse era evidente: enquanto não houvesse paz na região os 

agricultore~ não poderiam produzir em abund~ncia e as ativida 

des comerciais ficariam estagnadas. 

Mas, tão importante quanto este interesse econômico . era a pro

funda identidade que existia entre o comerciante e o agricul

tor: identidade étnica, cul~ural e ideo~~ca. t evidente que 

esta identidade em muitos casos encobria uma desigúaldade so

cial real. Nas o que caracteriza este período (em ;contrapos!, 

ção ao posterior) é que a sujeição do pequeno agricultor aos 

exploradores do seu trabalho ocorre no interior de um univer-

.so basicamente camponês. Não há um antagonismo entre as re

_gras de conduta do comerciante e as do agricultor. Embora di-
• ferentes, eles pertencem a um mundo comum. E o que marca este 

mundo é a personalização das relações sociais. O pequeno agr_! 

cultor quando fala de um comerciante sempre se refere a ele 

pelo nome. Ele desempenha a sua função enquanto pessoa. De 

ce~ta forma, a função~ subsidiária à pessoa. Ele é capaz de 

c,0mpreender as dificuldades por que passa o agricultor, for-

necer-lhe um adiantamento, prorrogar-lhe uma divida, etc. t e 

vidente que cada uma destas operações de "ajuda" envolve, em 

maior ou menor grau, uma relação de dependência e amplia as b~ 

ses da exploração do agricultor pelo comerciante. Mas o impor-

( 1) 

( 2) 

Esta 11 devassidão 11 não se manifesta apenas na compra de bebidas 
para festas.-Um comerciante che~ou . a me dizer que,há 20 a
nos' somtmte 'os caboclos compravam, remédios(ailalgégicos 'bas.!, 
camente): a população" de origem" tratava-se, segundo es
te informante, à base de ervas medicinais. O importante aí 
não é o valor da informação em si,mas a identidade entre 
o agricultor e o comerciante nos valores do trabalho, da 
poupança, da abstinência, etc. ' 

O primeiro manifesto da população do Sudoeste pedindo a re 
gularizaçao da situação de suas terras inicia dizendo: 11 0s 
colonos, assinados abaixo, comerciantes industriais ro-: 
~issionais liberais ocupantes de terras ••• Lazier, s d, 
P• 17)":--1 
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tante aí é que esta relação aparece como sendo de pessoa a pe.!!. 

soa. Este é um período histórico em que a universali(\ade do mun 
. -

do das mercadorias tem comocontrapartida a particularização 

das ' relações sociais através das quais a mercadoria toma vida. 

DESCENTRA LI Z.AÇÃO 

Este itipo de relação. entre pequeno produtor e cOlllerciante su
• 

poe uma grande descentralização das atividades comérciais. I-
, 

numeras sao os agentes que participam do processo de comerei,!. 

lização. "Os tipos de intermediários e compradores que atuam 

no Sudoeste Paranaense são os seguintes: os colonos comissio

nados, os bodegueiros, os atacadistas expedidóres distribuid,2_ 

res, os motoristas de caminhão, os atacadistas reexpedidores, 

as organizações varejistas, as empresasindustriais e os Ór

gãos governélmentais" (Correa , 1970 B, p • . 16). O produto da ex 

ploração elo campesinato dispersava-se entre esta grande quan-. 

. tidade de intermediários. O lucro comercial nao se concentra-. . , 
va num setor e não dava origem a grandes fortunas. Assim,e ~ 

te.s de tudo o pequeno e médio capita 1 que explora o agricul

tor nesta época. O grande capital nes~e período ainda não ti 

nha a f'orç.a necessária para enfrentar o sertão. As firmas que 

exist:Íam no Sudoeste nao eram filiais de matrizes . instaladas 

nos grandes centros, nem possuíam elas mesmas "filiais locali 

zadas na região ou extra-regionalmente" (Correa 1 1970 B 1 p. )O). 

De todos t!stes intermediários, os que nos interessam mais d e 

perto são os que possuíam um contacto direto com o produtor -

os colonos comissionados, os bodegueiros e os atacadistas ex

pepidores distribuidores. 

O colono comissionado é um agricultor mais ou menos abastado 

que centraliza parte da produção dos vizinhos no interior.Sua 

autonomia é ' . minima.: ele não é realmente o dono daquilo que 

compra, mas recebe pelo produto que reúne uma comissão do co

merciante da cidade · (em geral o atacadista expedidor distribu.,! 
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dor) ao qual está ligado. "Seu papel no processo de comercia

lização é reduzido, pois a primeira etapa do circuito é domi~ 
nada amplamente pelo bodegueiro" (Correa, 1970 B, p .17). 

O bodegueiro, na maior parte das vezes é também um preposto do 

capitalista comercial, embora seja mais autônomo com relação a 

es.te que o e olono comissionado. Ele age como comerciante, isto 

é, possui um estabelecimento em plena zona rÜral onde compra 

e vende mercadorias. Sua participação no resultado do ! traba-. 

lho camponês depende antes de tudo do volume de suas ativida

des. A partir de uma determinada escala, "o bodegueiro passa 

a se livrar do comerciante da cidade, procurando, ele próprio 

encaminhar o maior volume de produtos que concentra para fora 

da região" (Correa, 1970 B, p. 18). 

Os atacadistas expedidores distribuidores sao os capitalistas 

que extraem a parcela mais importante do sobretrabalho campo-• 
nês. Eles unem os dois elos da cadeia, o agricultor e os age_!! 

tes que conduzirão o produto ao mercado consumidor. Eles esta 

belecem relações tanto com os bodegueiros (1) quan~o com os 

próprios agricultores. 

A DEPENDÊNCIA ESCAMOTEADA 

O comerciante(seja ele o bodegueiro ou o atacadista expedidor 

distribuidor) é para o agricultor a incorporação do mercado. 

A própria relação com o mercado é personalizada, baseada na 

confiança. f; através do comerciante que o produtor fica saben 

dd o preço do que vende: 

I - "Esse sistema era assim, por exemplo, o colono me vendia 

20 sacos de feijão. Ele não me perguntava quando que eu ia 

pagar esses sacos de feijão, então eu não ia fazer finan 

(1) "Qua.lquer firma de Capanema mantém transação com cerca de 
50 bodegueiros" (Correa, 1970 B, p. 19). 
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ciamente pra pagar aí na balança à vista. Eu fazia a via 

gem pras capitais, com o feijão e voltava, depois que vol 

tava eu mandava dizer pra ele que viessa pra nós 

as contas". 

acertar 

O produtor nao ia apenas receber o seu dinheiro, mas "acertar 

as contas'' com o comerciante. Isso porque a venda dó que ele 
' . 

produzia c·stava diretamente vinculada as compras do que neces 

sitava durante o ano, antes da colheita. A venda de seu prod!!_ 

to baseava-se na dívida que contraíra junto ao comerciante~ A 

compra e a venda se fazem sempre no mesmo local.O agricultor 

aqui vende nao para comprar, mas para pagar o que já comprou. 

Neste sentido é evidente que uma parte da sua produção já es

tá de antem&o destinada não só ao mercado, mas aq comer~iante 

que lhe cone edeu o empréstimo. Este empréstimo, na maior parte 

das vezes, t·ra em produto e não em dinheiro. Nestes casos,as 

relações entre colono. e comerciante "se fazem na base da tr.2. 

ca de produtos rurais por bens de consumo indispensá~eis,sem 

haver, portéinto, circulação monetária'~ (Correa, 1970 Bp.17). 
\ 

P "E como é que era o sistema de comercializar aqui com os 

colonos? O pessoal se endividava e no fim pagava com a sa 

fra, ti11ha isso? Como é que era?" 

I - · "Ah! Ti11ha muita gente que comprava no caderno, como tem 

até hoje, né? E pagava com a safra". 

P - "E pagava com a safra?" 

I .- "Outros não. Outros já vinha um pouco reforçado, aquele 

se ag11e11tava e tal, quando fazia a safra, vinha, vendia e 

feijão t' f29zia compras pro ano inteiro". 

P - "Sei, vt·ndia pro senhor mesmo?" 

I - "É. A rn;iioria. Então comprava duns, três mudas de roupa, 

pra c.id; , filho, calçado pra tudo eles. Comprava um saco 

de aç~c• r, dois, c~nco saco de snl, então ia lá, 5,6 me

ses e levava embora" 96 



Exis te portanto uma evidente depend~ncia do agricultor com re-

lação ao comerciante. Mas ~ interessante notar que esta 

p endência n ão aparece como uma relação de subordinação 

s im como a contrapartida a um favor prestado; 

de- · 

mas 

I - " I sso a í, eu fiz muito disso. Fiz muito. disso, agora, ~

assim d! cpmpromoter a safra. De comprar . fiado prá pagar 

quando v:endesse. Agora, eu não tinha a ssim uma obrigação, 

d i zer e u vou vender prá voce porque voe~ vendeu prá mim. 

Mas é mui to claro que era para quem a gente dava preferê_!!.-·· 

e i a e que continuava comprando nesta mesma loja.Eu quando 

estive ruim de saúde, quem me socorreu foi o Ângelo,gere_!!. 

t e de s ta loja. Então eu passei mui tos anos que nãq ~esemendava 

a conta , sabe. Eu comprava tudo o que precisava e vendia 

tudo o qu e tinha prá ele,, diretamente. Mesmo, eram os maio 

res i nte rmediários que tinha aqui ••• Mas por sinal eu nun 

c a vi n inguém comprometer a safra. SÓ que sim, ~ claro, 

se eu vou comprar agora prá p agar depois, é lógico que eu 

acho que o sujeito que comprou, que me cedeu, também te

nha o d ireito, a preferência de ganhar alguma coisa. Ago

ra muitos atravÉYs disso, segundo informaçõesqueeutive,se 

a proveitavam~ Vendi a m mais c aro pro sujeito e pagavammais 

b ara t o . Que comigo isso não ocorreu". 

P - " Ma s oc orria"? 

1 - Comigo -na o ocorreu ..• 

P ·- " Mas oc orria então? 

I Ocorr ia , ocorr i a . Pelo meno s o que me contaram. Agora, eu 

pra m:i. m , não posso falar. Nesse caso só dou graças a eles 

porque h ouve uma temporada que eu estava endividado ao ex 

tremo , p or questões de doenç a , não tinha nada, o feijão 

comeÇand o a loirar e eu precisava ••. precisava fornecei 
• 

prá poder viver. E então fo i fácil. Mandava um bilhetinho 

por u m .s obrinho meu. Vinha no bilhete o que eu pedia e ia 
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prá casa. E quando eu tinha o produto, como é que é, qual 

tanto, você não podia pagar mais, não, e o preço, 
, 
e 

, 
nos 

ajeitamos aí, tal. Sempre muito bem" 

A obrigação de vender a safra ao comerciante aqui é de nature 

za extra-eco'l.Ômica. Ela é a consequência de uma fidelidade de 

pessoa a pessoa. Esta fidelidade é tal que o entrevistado re-

luta em aceitar a evidência de que muitos "se aproveitam, ven 

<liam mais caro e pagavam mais barato pro sujeito''· Ao ~ontrá

rio do informante anterior, (um comerciante) este (um agricul 

tor) afirma que nunca viu"ninguém comprometer a safra!!~ Acei

tar a existência deste comprometimento da safra seria introdu 

zir uma inadmissível fissura neste mundo de iguais cuja base, 
-, 

evidentement1~ é a independência de cada um com relação ao ou 

tro. Para a manuentção desta igualdade é fundamental que os 

laços de dependência apareçam como laços de solidariedade. 

LIMITES Á DEPEND~NCIA 

Evidentemente não é apenas a unidade étnica e cultural entre 

colonos e comerciantes que transfigura a sujeição em fidelid!!, 

de ~~tua. ~avia também um fundamento material para esta dis

simulação. A esmagadora maioria destes agricultores nunca co

nheceu uma s i tuação de miséria absoluta. A fertilidade natu-
, ' ral das terr '1S e a area possuida por cada um eram respo.!! 

sáveis por uma situação material em que as necessidades funda 

mentais da f:1mÍlia estavam asseguradas. O volume da _produção 

camponesa ev~ tava que sua depend~ncia junto ao comerciante p~ 

sesse em risc o a sua pr6pria condição de vida. Este risco s~ 

aparecia c~m clareza nos momentos de dificuldades (doenças, 



por ex.). E exatamente por isso, 
ft 

pelo fato de o campones ter 

regularn;iente garantidos os seus meios de vida, que, nestas si 

tuações excepcionais, os laços de dependência podem aparecer 

como relações de ajuda mútua. 

O vínculo entre comerciantes e agricultor no Sudoeste Parana

ense neste período distingue-se, neste sentido, daquilo que no 

Nordeste é conhecido como·a 11 venda na paiha" e feita em geral 

por camponeses . pobres e consiste no empenho claro e aberto da 

produção como contrapartida de um crédito para a compra de 

bens de consumo. A partir do momento em que o pequeno agricul 

tor compra aquilo que necessita junto ao comerciante, sua pr~ 

dução deixa realmente de lhe pertencer. Como o volume desta 

produção é reduzido, fica nítido o laço de dependencia ele 

trabalha quase exclusivamente para pagar o comerciante. 

_Ora, no nosso caso, estes vínculos são de outra natureza. A 

f 
, , 

ertilidade natural da terra e a area possuida por cada um pe.!:_ 

mitem que o essencial dos meios de subsistências do agricu! 

tor venha diretamente do seu trabalho. Ao contrário do que o

corre, por exemplo, em Santa Luzia (região do Pindaré Mirim, 

no Maranhão) ele não depende do comerciante para comer(l}.Po.!:, 

tanto, é enquanto produtor m~antil - e não como produtor a 

grÍcola em geral, já que uma parte considerável de sua prod~ 

ção destina-se ao seu próprio consumo - e nos limites da sua 

produção mercantil que ele se relaciona com o comerciante.En

quanto produtor natural,daquilo que consome, ele não depende 

de ninguém. E é sobre esta sua independ~ncia enquanto produ

toli ·. natural que se baseia a ilusão de sua independência en-
1 

qu~nto produtor mercantil. t a .sua mercadoria e não sua vida 

( 1) 
, 

"A grande maioria desses camponeses e incapaz de assegu-
rar uma reserva de produto (ou do seu equivalente monetá 
rio) cap a z de prever o consumo familiar. Não dispondÕ 
dessa reserva, e esgotadas as possibilidades de comple
mentar o produto da sua lavoura com outras atividades co
mo trabalhar como assalariado, torna-se ele vítima fácil 
do capital usuário"(Convenio FINEP/INAN/FASE,1979B, p.lJ) 
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(como ocorre entre os camponeses pobres do Nordeste) que está 

entre as mão :3 do comerciante. É sobre a sua condição de produ 

tor mercantil que o comerciante vai interferir; sua sobrevi-

vência e, portanto, sua independ~ncia enquanto pess9a, estão 

garantidas. J~ por isso que ele pode se relacionar de igual P,!! 

ra igual com o comerciante. É por isso que os laços de depen

dência que os unem podem aparecer como manifestações de sol:ii

dariedade num mundo de iguais. o agricultor não empenha aber

tamente sua produção (1). Tudo se passa como se ele tivesse o 

pleno direito de vendê-la a quem quisesse: sua condição de li 

vre propriet~rio não é colocada em questão. Ele é soberanotan 

to sobre seu processo de trabalho quanto sobre o destino de 

sua produção. 

O USURÁRIO 

o comerciante, como se pode observar, 
, 
e marcado por uma dupla 

funç~o. EJ c 11i.io ~apenas a ligaçno do agricultor ao mercado, 

emprésti 

mo seju di sLirçado sob a forma de adiantamento de produtos .No 

adiantamento de produtos existem, na realidade, duas opera-

ç~es a vend~ e o empréstimo e seus ganhos correspondentes, o 

lucro comerc i al e os juros, ainda que estes Últimos não apar~ 

çam como tais. Fundem-se numa sb pessoa o capital mercantil e 

o usurário. 

A presença do capital bancário neste período era irrisória. O 

sistema de e:npréstimos era dominado por esta f'orma particu-

( 1) É claro que o comprometimento de toda a produção também exis 
tia para os setores mais pobres do campesina to. Émbora seja 
difícil saber com precisão qual era a expressão social da~ 
queles cuj~ vida era marcada pela miséria absoluta, tudo 
indica que _eles constituíam uma minoria entre o campe
sinato da região. Isto significa que mesmo existindo .a 
prática do comprometimento aberto da produção nos moldes 
da "venda de palha", esta não era a característica do
minante nas relações entre o comerciante e o campesinato. 
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lar de capital produtor de juros, o cnpital usuário. E sua fu

são com o capital comercial tornava-se possível e necessária 

pelo fato mesmo de os ·financiamentos serem voltados para o 

consumo do agricultor (1).11 0 capital usurário domit111 em condi 

çoes nas quais o essencial dos empréstimos visa a subsistência 

do camponês e de sua familia~' .•. o capital produtor de juros 

mantém a f'orma de capital usuário em face de pessoas e elas-
- • r ,. , 

ses para as quais - ou em condiçoes nas quais - os empresti 

mos. nao se efetuam nem podem se efetuar de acordo com a dire

tiva do modo capitalista de produção. É 6 que sé dá quando um 

individuo premido pela necessidade toma empre8tado na casa de 

penhor, quando a riqueza boêmia contrai empréstimos para dis 

sipar, ou quando o caráter capitalista falta ao produtor, co-

mo o pequeno-camponês, o artesão,etc., que aindà são donos, 

como produtores diretos, dos meios de produç~o que utilizam,e 

enfim quando o próprio produtor capitalista opera em tão pe-

quena escal,a que se aproxima daqueles produtores que 

lham para si mesmos" (Marx, 1974, p. 688). 
traba-

Não é portanto o capital usurário que determina a lÓgica de 

funcionamento da economia camponesa. Ao contrário, ele se a-

dapta a esta lÓgica, não a subverte. As normas do relaciona 

mento entre o agricultor e o capitalista usurário não 

ciam como tendo sido trazidas de fora, de um univer.so 

rior ao e an-.pe sina to. 

(1) 11 0 capital usuário como forma característica do 

a par!:. 

exte-

capital 

produtor de juros corresponde ao predomínio da pe_quena pr,2_ 

dução dos camponeses que trabalham para si mesmos e dos 
pequenos mestres artesãos. Se, como se dá no capitalismo 
desenvo l vido, as condições de trabalho e o produto do tra 

balho como capital se confrontam com o trabalhador, nao 
tem este de tomar dinheiro emprestado na condição de pr,2_ 
dutor. Se toma emprestado é para suas necessidades, pes
soais, como por exemplo, na casa de penhor. Ao reves,qua_!i 
do o t r nbalhador é o proprietário, verdadeiro ou nominal, 
de suas condições de trabalho e de seu produto, relacion_! 
se como produtor com o capital do empresta4or de dinhei 
ro, o c npital usurário com que se defronta1

.
1 '(Marx1 1974, 

p. 682). 101 



EXPLORAÇÃO DISSIMULADA 

Neste mundo limitado e solidário, marcado pela dominação dop~ 

queno capital usur~rio e comercial, não havia luga~para con

flitos sociais importantes em torno daquela que é , : a questão 

básica para o campesinato: o preço daquilo que vende e daqui

lo que compra. Não existia por parte do campesinat<;> nenhum si

nal de que lutasse coletivamente contra a exf>loração de que 

era vítima. De um agente de pastoral da região, em 1977, ouvi 

a seguinte refl..exão: "em 1957, o inimigo era claro, aberto. 

Então, era fácil que todos se unissem contra ele. Mas agora a , 

coisa é mai s difícil, o inimigo é mais difícil de localizar". 

As lutas que se desenrolaram na região a partir de 1978 - .. e 

que serao em parte estudadas nos próximos capl tuios~mostraram 

que este ag e nte de pastoral n ã o tinha totalmente razão: os p~ 

quenos agricultores souberam local±zar seus inimigos e lutar 

contra ele·. Antes disso porém, e até o início dos , anos 1970, 

este inimi go (o grande capital !DOnopolista que domina o pro

cesso ·de e omercial1:zação de produtos e insumos agrÍcolas)não 

estava plenamente constituído. As próprias condições objeti

vas em que él té então era explorado o campesinato · e os setores 

sociais que se beneficiavam com esta exploração dificultavamo 

surgimento ti e lutas sociais importantes. A multiplicidade do~ 
; 

pequenos capita listas comerciais e usurários, a personalizaÇão 

das relaçÜe s sociais, 

ria dos agricultores, 

a fartura relativa em que vivia a maio~ 
r -a segurança que possuiam na conservaçao 

de sua condição social, são os principais fatores _econômicos 

que bloqueav am a formação de uma consciência coletiva contra a 

exploração. As condições sociais deste perlodo exacerbaram o 
A 

inaividuali s mo campones. O inimigo social dos pequenos agri- . 

cultores n n o tinha aquele mínimo de centralização necessário 

para que s obre ele fossem projetados determinados objetivos de 

luta. A idéia de que o pequeno agricultor faz parte de um mu~ 

do diferen t e , . antagÔnico aodaqueles que vivem do que lhe ~o°-1-

pram e vendem, não podia aparecer neste período. Localizar o 

inimigo e r a diflcil não só pela sun imensa dispersão,mas por-
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que, no fundo ele manifestava-se como amigo. O comerciante 

realmente explorava o camponês e este, até certo ponto, ti-

nha consciência disso. Mas em nenhum momento, uma parcela si~ 

nificativa de agricultores sentia-se, conjuntamente~ ameaçada 

de perder sua condição social, n terra, por exemplo. Na medi

da em que não se praticavam os empréstimos hipotec~rios,a ex

pl"oração elo campesinato não se baseava em sua virtual expro

priação. O pequeno capital mercantil e usurá~io explorava o 

campesinato preservando a unidade de seu mundo. Do ponto de 

vista da esmaga?ora maioria do campesinato, ele nao era uma a 

meaça a sua condição social. 

Esta talvez seja a principal di fereTI:ça entre a situação atual 

e a que há vinte anos imperava na região: os ·fundamentos so

bre os quais se assenta a exploração do pequeno agricultor ho 

je, não apenas subverteram de maneira integral : o seu mun-

do, mas, sobretudo, colocaram,de · meneira permanente, em causa a 

su·a própria independência, a sua sobrevivência soei a.h. 

10) 



CAPÍTULO V 

UMA NOVA REVOLUÇÃO AGRÍCOLA 



UMA NOVA REVOLUÇÃO AGRÍCOLA 

A AUTARCIA EM DECLÍNIO 

. Vimos no capítulo III que a revolução agricolà, tal como ela 

se desenvolveu em pa!ses como a França e a Alemanha foi quas~ 

a descobertél da quadratura do circulo, do ponto de vista da ec_g' 

nomia camponesa que a ela sobreviveu. Isto ~ão sigrlifica, 

claro, qu.e ela tenha sido sempre acompanhada dê prosperidade e 

abundância (l). Mas em todo o caso, a redução nas áreas de ·pa,!_ 

tagem e de pousio, concomitantemente ao . aumento dà produção.!. 

nimal e vegetal, graças à rotação de culturas e à ·adubação º.!'.. 

gânica, a conjunção de todos estes fatores permitiu que seto 

res importantes do campesinato não sucumbissem diante da . era 

da propriedade privada e da produção mercantil em larga escala 

implantada definitivamente com a Revolução Francesa.As fontes 

necessárias à renovação das energias do solo eram encontradas 

ná sua maioria, nos limites dó próprio estabelecimelláto campo 

nês. Embora ligada cada vez mais ao mercado, a pequena agri

cultura vivia, do ponto de vista técnico, em um regime de au

tarcia. 

Apesar de seu enorme significado histórico, estas modifiça- · 

çÕes no sistema de utilização do solo, nas técnicas e nas for

mas de propriedade eram limitados pelo próprio caráter tecni

camente autárcico da exploração camponesa: a agricultura, pr~ 

sa ainda à . dinâmica e às forças da natureza, estava à ·· espera 

~Os pequenos propriet~rios não sofriam mais obrigações feu 
dais. E eles não se tornaram em função disso ·totalmentein 
dependentes. Na euforia dos primeiros anos eles se ·figura 
vam ter conquistado a liberdade. Eles se jogaram sobre a 
terra.?. persuadidos que iam vencê-la pelo seu tra.balho ... E
les nao esperavam depender do mercado no sentido economi 

A · ~ -co da palavra. Embora anonimos,seus mestres nao eram'menos ri 
gorosos, e preciso mesmo dizer o contrári.o. Estes compra-: 
dores de feira que para os camponeses personificavam o co 
mércio, o consumo, as cidades, não se preocupavam em sa-: 
ber se o preço concedido permitia ao cultivador viver de
centemente cobrir suas despesas e sustentar uma familia" 
(Augé-Laribé, 1955, pp. 168 e 169). 
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de transformações mais profundas, qua na indústria já vinham 

se desenvolvendo há um bom tempo: a aplicação em larga esca

la da ciência à produção, a introdução na agricultura e na. pe 

cuária de de cobertas mecânicas' químicas e bio1Ógicas que per-
~ 

mitissem um novo impulso à produtividade do trabalho. 

Por mais importantes que tenham sido os ava~ços técnicos na 

agricultura européia durante o século XIX (i) ·, .\~ apenas du

rante o século XX e, no essencial, após a rra Guerra Mundial, 

que eles at :Lngem com profundidade a economia camponesa. Estas -

transformações técnicas (motomecanização da preparação do so

lo e da colheita, com a substituição do trabalho animal i pelo 

trabalho auto-motor, ,,uso de fertilizantes e defensivos qu:l

micos, seleção das espécies animais o vegetais), tributárias da 

desenvolvimento dos transportes e dos financiamentos bancá-

rios, revolucionaram e até subverteram os fundamentos mais 

ancestrais da existência camponesa. É todo um modo de vida que 

s.e modifica e que provoca inclusive uma crise na prÓpria ide.!! 

tidade socia l camponesa (2?. A profundidade destas transform~ 

ções permito a alguns autores falar cm 11111a nova revolução a

gricol~ (J) , da qual alguns dos traços essenciais são: -

(1) 

(2) 

As importações de nitrato do Chile pela Alemanh' passam d• 
7 .ooo t em 1859 a 60 .ooo t em 1878. O uso do calcareo em la!:,, 
ga escala, do amoníaco sintético e do nitrato de amónio, 8!!!. 
pliam-se também no final do século XIX e no início do a
tual. (cf. Poitrineau,1968, p. 489). 

Este problema é estudado no Último tomo desta magistral 
flistoire de la Franca Rurale (cf. Gervais' Jollivet e Ta
vernier, 1976 · e Augé-Laribé, 1955, em particular PP• 163 a 
187). 

Poitrineau fala do 11 relançamentou da revolução agricola. 
M~l}-er ~ 1980, p. 11) emprega a expressão"moderna revolu2ão 
agraria". Em interessante estudo Alberto Passos Guimaraes 

·~ - . e -usa a expressao "segunda revoluçao. agricola" numa acepçao 
diferente daquela que estamos subentendendo aqui sob o«ter 
mo "nova revolução agr:lcola". Guimarães não distingue duãã 
fases na revolução agrícola, uma apoiada na autarcia ca.m 
ponesa e outra no uso em larga escala de insumos de ori-- ~ . , gem industrial. Para ele, a "segunda revoluçao agricola" e 
a busca de novas fontes de energia e de utilização do solo, 
a partir das pesquisas com métodos biológicos e uma redu
ção no uso dos adubos e defensivos qu::lmicos e da mecaniza 
ção a tração automotriz na agricultura. (cf.Guimarães,1979BT. 
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a) desenvolvimento da força produtiva do trabalho, tanto com 

base no grande, quanto no pequeno estabelecimento agrícola; 

b) fim do regime de autarcia técnica e dependência, por parte 

da unidade de produção agricola, dos insumos de origem in

dustrial; 

c~ tendência à especialização e declinio dó regime de poli

cultura (1). 

NOVAS T~CNICAS NO SUDOESTE PARANAENSE 

Os traços caracteristicos desta nova revolução agrícola come

çam . a surgir no Sudoeste Paranaense a partir do final dos a

nos 1960 (2). Foi entãoquea própria paisagem rural sofreu as 

modificações mais sensíveis: o sertão coberto pela mata vir

gem, na qual grandes araucárias tinham um lugar de destaque, 

foi dando lugar - ali onde a topografi~ o permitia (6), bem 

entendido - a uma terra lisa e que, ao contrário do que ocor

ria até então, não descansava mais. As precárias picadas a

largaram-se em estradas asfaltadas ligando a região aos gran

des centros consumidores e aos portos de exportação. E, no i.!!, 

terior, o clássico "gesto augusto do semeador" vai sendo eli

minado pelas máquinas automotrizes. 

(1) "As especializ~çÕes serão cada vez mais precisas. Pequenas 
regiões, sob influências diversas e numerosas, consagrar
se-ão, cada uma, a algumas espécies de legumes e frutas. 
Segundo suas possibilidades de solos e de climas, elas se 
esforçarão para se especializarem, não somente no espaço, 
~as no tempo. Estabelece-se para elas um calendário geo
gráfico das colheitas" (Augé-Laribé, 1955, p. 149). 

(2) Este é o momento em que as transformações agrícolas ga
nham grande impulso também em termos nacionais. 

( J) 39% da superfície agrícola do Sudoeste Paranaense apresen 
ta uma ·declividade que varia de 20 a 45 graus, praticamen 
te impossibi1itando a mecanização. Trata-se de uma das 
mais altas t~xas de alta declividade do Estado, o que, 
como veremos adiante, não impediu o avanço da mecanização 
a tração 1automoriz nas áreas ·onde a d~clividade é menor (I
pardes, 1981, p.10). 
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u s PJ 

É evidente que este conjunto de transformação nao atingiu to

dos os pequenos agricultores com a mesma intensidade, embora, 

sob formas diversas, ninguém tenha escapado a seus e:fei tos •. 

Pode-se di z er mesmo que a transformação na base técnica da a-1 , 
gricultura acelerou, e até certo ponto gerou, um forte procel!. 

~o d e di ;~ c r enciaçã o social no c a mpo: processo, entretanto, mu.!, 

tifacético ~ que nao se pode ser descrito com a me~ma facilid.!!,. 

de que um campo de guerra de artilharia antt.~ . do ; inlcio da b.!J 

talha :para cá'· ~s que se transformaram em burgúe~e~:~ ' para lá, o~ i 

que se juntaram às fileiras .do proletariado'. :N1~ n~sso caso as 

coisas mio são tão simples. O crédito rural e os insumos mo- : 

dernos nao converteram em burgueses a maioria dos ~equenos a-· 

gricul tores que os utilizou. Da mesma forma, aqueles que se1 

mantiver,im alijados deste processo de transfoririaÇõãi . técnicas 

não perdera m, em grande parte dos casos, o dom:lnio sobre as 

suas terras, nao passaram a viver du venda de sua força de tra · 

balho. 

Antes de estudarmos este processo de diferenciação social,va- · 

mos examinar as mudanças na base técnica da agricultura cam

ponesa no Su?oeste Paranaense a partir do final dos anos 1960. 

o· leitor deve ter em mente que estas transformações atingiram 

uma parcela apenas do campesinato da região. Os traços anali

sados abaixo não se aplicam portanto ao conjunto dos pequenos 

agricultores, mas somente àqueles que tiveram acesso (tota1ou 

parcialmente) ao uso de imsumos de origem industrial. 

O FIM DA ROTAÇÃO DE TERRAS 

A ;primeira característica importante nas transformações téc

nicas sofridas pelo Sudoeste Paranaense no final dos anos 1960, 

refere-se ao regime de utilização do solo: os pousios arbust~ 

vo (seis a dez anos) e curto (um ou dois anos) vão sendo sub.!. 

tituidos pelas colheitas anuais e múltiplas. As áreas de .cã

poeira e (numa menor proporção) as de pastagem declinam e C.!,. 

dem lugar ao impetuoso avanço da lavoura. A rotação de ter-

1otf 
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ras deixa d e ser a forma principal de se assegurar a fertili

dade do sol o. A vasta cobertura florestal que marcava a pai

sagem do Su doeste Paranaense até o final dos anos 1960 caive_!: 

tiginosamente no inicio da década seguinte. E com ~la as~rea; 
produtivas nao utilizadas e aquelas destinadas ao pousio, C.,2 

mo mostram os dados do quadro IV . 

• 
QUADRO Nr! IV - MATAS E FLORESTAS NATURAIS E PLANTADAS E TER-

RAS PRODUTIVAS NÃO UTILIZADAS OU EM DESCANSO (~) NO SUDOESTE 

PARANAENSE EM 1970 e 1975 

Área total Matas e flor Não utilizadas ou 
(ha) (ha) em desc.(ha) 

1970 1.018.912 204.852 205.429 

1975 l.OJ9.912 12).529 14J.772 

Dif. % +2,0 -40,0 -JO,O 

FONTES: Censos Agropecuários de 1970 e 1975 

Mais de 80 mil hectares foram desmatados num período de cinco 

anos e cerca de 60 mil hectares de terras não utilizadas fo

ram colocada s em cultivo. As matas e florestas somadas às te_!: 

ras produtivas não utilizadas ou em descan.so, que representa

vam 40,J% d a área total micro-regional em 1970 reduzem-se pa 

ra apenas 27,5% do conjunto da superfície do Sudoeste. 

A área dedicada a pastagem sofre também uma redução de 5% en

tre 1970 e 1975, passando de 176.779 para 167.869 hectares. 

Este dado a dquire maior relevância quando se observa que no 
' , mesmo periodo, apesar da queda na area de pastagem, o reba-

nho bovino numentou passando de 322.)16 em 1970 para J~7.J8J 

em 1975. Ou seja, uma parte cada vez mais importante da ali

mentação do gado é assegurada pelas forragens e pelas rações. 

(1) Em 1970 , o Censo não distinguia as terras produtivas não 
utili za das das terras em descanso. Por isso,para permitir 
a conrpn r açiio agregamos ambas as categorias em 1975. 
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~ interessante observar que o declínio das florestas e das á-
' ' . 

reas produtivas não utilizadas corresponde qu~se exatamente ~ 
}: 

ampliação na superfície ocupada pela lavoura entre 1970 e 

1975. A área de lavoura (temporária e permanente, ,esta Última 

insignificante) cresce 14J.4J8 hectares, passando de J8% em 

1970 a 50% da área total em 1975. Neste mesmo período, o de-

clÍnio da floresta e das terras 

de 142.980 hectares. 

produtivas não .. utilízadas ~ 

., 

O aumento da área de lavoura deu-se portanto através da expl.2 

ração produtiva das áreas não utilizadas nos próprios estabe~ 
1 ' 1,:· 

- ·· ~ 

lecimentos, daquilo que alguns chamam de "fronteira interna" 

dos . estabelecimentos ( 1). O desafio que se colocou'. ~ ·. •. ãgricultura,: 

para realizar este tipo de ampliação na área cultivada, foi ~ 
' . . ' 

de encontrar fora da rotação de terras outra forma ' de regen~ 
: i ~ 

raras energias do solo, tanto mais que o ritmo da produçãosE 

acelerava permanentemente. Este desafio foi vencido (não se~ 

trazer novos probremas, como veremos nos próximos capÍtulos)J!! 

través do recurso à quimificação, à mecanização agrícola~ doJ 
' . 

avanços da engenharia genética. 

A CitNCIA APLICADA À AGRICULTURA 

A ampliação da área de lavoura e a redução na superfície de 

pousio não se baseiam, no nosso caso - ao contrário do que o~ 

correu na revolução agrícola no final do século XVIII - sobre' 

os recursos disponíveis pelo estabelecimento camponês. A fun

çao regeneradora do pousio é preenchida pela adubação de ori

gem química ~ nao animal. Para utilizarmos a terminologia de 

L~o Waibel, o "sistema de rotação melhorado de terràs 11 não foj 

substituí.do pela "rotação de culturas combinada com a cria

çao animal". Circunstâncias que analisaremos adiante (mas en

tre as quais a poli tica nacional de crédito rural ocupa lugar 

(1) Esta expressão é empregada no excelente diagnóstico sobre 
a situação econômica do Paraná produzido .~ ~êio Ipardes 
(1981, p. 50 e p. 74). 
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de destaque) criaram condições para que a solução ao esgota
! 

mento do sistema de rotação de terras viesse de fora da expl_g; 

raça o camponesa, através do recurso aos fertili.zantes e defe.!f 

si vos ~ . qu::i.m;_cos. 

Em 1970, d os 50.451 estabelecimentos agrícolas existentes no 

Sudoeste Pnranaense, menos de 500 ( i%) empregavam adubâção .. 

química o npenas 177 (0,4%) corrigiam a ac1dez do solo atra~ 

vés da calélgem (aplicação de calcáreo). Já em 1975, a situa

ção altera·-se de modo nítido: 6.500 (12%) agricultores recor

rem à adubnção química (1) e 2. 402 ( 4,.6%) estabelecimentos r.!, 

gistram a prática da calagem, num total de 52.241 estabeleci

mentos. O Censo de 1970 não pesquisou o uso de defensivos. Em 

todo caso, em 1975, 8.897 estabelecimentos (17%) aplicaram d.2, 

fensivos nns suas lavouras e 41.831 vacinaram seus animais. 

Segundo dados da ACARPA (Associação de Crédito e Assistêncfiii. 

Rural do Pnraná), referentes a uma quantidade de mu:ft.ic~pios m.!. 
-lt 

nor que os agregados pela FIBGE na MRH Sudoeste , , Paranaense1 

mas ainda assim representativos da média regional. (2) ~ ; ' o uso 

de fertili zantes e defensivos químicos em 1978/79 era bem 

maior que o registrado em 1975 pelo Censo: 

(1) Há também um aumento apreciável, embora não nas mesmas 
proporções, dos estabelecimentos que empregam adubação or
gânica. Estes eram 210 em 1970 (0,4% do total) e passam 
a l.J92 (2,7% do total dos estabelecimentos em 1975). 

(2) Utilizo aqui dados de uma tabulação desagregada a nível 
micro-regional que me foi gentilmente cedida pelo EngQ A
grônomo Valter Bianchini da ACARPA de Francisco Beltrão. 
A regino administrativa de Francisco Beltrão inclui 15 mu 
nicÍpios dos compreendidos na micro-região homogênea Su-: 
doeste Paranaense. 
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QUADRO NQ V - PORCENTAGEM DE PRODUTORES QUE USAM ADUBOS E DE

FENSIVOS QUÍMICOS (CONTROLE DE INVASORES E PRAGAS), Q,UE PRA"".. 

TICAM A CALAGEM E QUE VACINAM SEU REBANHO SUÍNO, POR PRODUTO 

ANO 1978/79 

CONTROLE 
PRODUTO ADUBAÇÃO CALAGEM Invaso- Pragas · . .res 

Soja 42 15 75 . 51 

Milho 24 8 58 17 

Feijão J2 7 73 38 

Trigo 66 25 56 83 

Vacinaçãc, do rebanho su!no praticada por 22% dos produtores 

FONTE: ACARPA, 1979 

Uma das consequências da extinção do regime das capoeiras é 
que com a destruição da mata as ervas daninhas encontram· cond!J 

çoes atmosféricas e de luminosidade extremamente favoráveis P! 
ra o seu de,senvolvimento, anteriormente bloqueado pela cober''- ' 

tura florestal. A limpeza do terreno contra estas prag~s é u

ma das teref'as agricolas mais penosas e demoradàs ~· A aplicação 

de defensivos apresenta ai uma enorme econo.mia de trabalho. E 

como se vê no quadro, o controle de pragas é uma atividade pr_!! 

ticada por uma expressiva quantidade de produtores, sobretu

do os de soja e trigo. 

Por outro lado, juntamente com a mata foi extinto um determ.! ' 

nado equilíbrio ecológico, em que grande parte dos invasores.! 

ra destruída dentro do mecanismo natural de reprodução dos i,!! 

setas. Cada vez mais estas tarefas da natureza são . r~aliza ~
das pelo trabalho humano. Este fenômeno é tão importante que 

em todos os produtos citados o uso de defensivos contra inva-
' sores ultrapassa 50%,chegando a 75% no caso da soja e 73% no 

caso do feijão. 
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Mas é claro que além dos fertilizantes e dos de:f'ensivos quim.! 

cos, a mecanização agrfcola contribuiu decisivamente para a 

incorporêtção de novas áreas ao cultivo. Com ef'eito, em 1970 a · 

penas J46 (0,7%) estabelecimentos utilizaram trato~ nos tra

balhos agricolas. E no essencial (65,8% do total) eram os pe

quenos tratores de .menos de 50 H.P. que lavraram os poucosª.! 

tabelecimentos em que existiam. Em 1975, o número · dé in:f'ormanii 

tes que usaram trator (1) sobe para 2. 588 t5%) .' E, o que é·1 

fundamental, 65,2% dos tratores têm um~ potência entre 50 e 

100 H.P.; 

Os dados da ACARPA apontam, no ano de 1978/79, uma intensida

de bem superior da mecanização agr{cola: 

QUADRO Nº VI - PERCENTAGEM DE AGRICULTORES QUE RECORREM À MO

TO-MECANIZAÇÃO E Â MECANIZAÇÃO A TRAÇÃO ANIMAL EM ·t;i978/79 NA 

REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃO 

PRODUTO 

Soja 

Milho 

Feijão 

Trigo 

FONTE: ACARPA, 1979 

MOTOMECANIZAÇÃO 

35 

19 

21 

60 

' ' 
TRAÇÃO ANIMAL 

44 

48 

44 

8 

A capacidade de poupar trabalho da mecanização agrícola é eno.!: 

me. "A colheita manual do milho emprega 8 pessoas por hecta

re e a mecanizada apenas uma; para a soja e o trigo, a redu

ção é de 11 para 1 11 (Graziano da Silva, 1981 A, p. 111). Além 

da colh~ita, as tarefas de preparo do solo (aração, gradeação ~ 

etc.) são cada vez mais motomecanizadas. 

(1) O Censo indica os informantes que usavam trator na datada 
pesquis-. e não os que tinham a propriedade deste trator. 
Tra!a-se de um critério justo,já que o aluguel de máqui
na e bastante difundido. 
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Apesar do grande aumento da motomecanização, a mecanização a 

tração animal é bastante difundida no Sudoeste Paranaense. t 
interessante observar que o emprego da motomecEirtização não fez·; 

recuar o uso de trabalho animal em termos microrre,ionais {l). 

O Sudoeste Paranaense é a região onde mais se usa arado a tr.!, 

ção animal em. todo .o Estado (73% dos estabelecimentos). Nada 

menos· que 66% de todos os informantes que, em ;J.cj7,, . possÜ:l.am-:i 

animais de trabalho no Paraná, estavam no Shdoeste Paranaense. 

O avanço na mecanização fez-se acompanhar pelo 1cies'envolvimen.:.. 

to das práticas de conservaçao do solo - curva de nível, ter

raceamento, etc. ·- recurso indispensável para se contrabalan

çar os ef'eitos da erosão em uma terra desmatada e destacada.A 

floresta não apenas fertilizava o solo, mas evitava que sua 

camada superficial fosse eliminada pelas chuvas pesadas. Ago

ra é o trabalho humano que tem de proteger a terra. Mesmo do 

p-0nto de vista da luta contra a erosão, os novos métodos agr,! 

colas sup.Õem uma intensificação do trabalho, uma ma:bor aplic.!, 

Ção de trabalho na terra, além da própria extensão da área cu.!, 

tivada. 

(1) Em 1970, 64
1

J% dos informantes declararam ao Censo pos~· 
suirem arado a tração animal. Em 1975 esta percen~ag~l!l __ !...2. 
be para 71,7% do total, o que faz seguramente do S~does
te Paranaense uma das regiões do Pa:f.s em que màis · ·se · eni:. 
prega a força animal. O interessante é que o avanço da m_2 
tomecanização, ao menos até 1975, não deslocou o boi de 
trabalho, ao contrário do que ocorreu por exemplo em São 
Paulo, como mostra Graziano da Silva (1981 A, PP• 101 e 
102). Como veremos adiante, a razão desta diferença entre 
São Paulo e o Sudoeste Paranaense é que nesta Última re
gião, o progresso técnico na agricultura baseou.-se em gra_!! 
de parte na produção camponesa. Na sua maioria, os peque
nos agricultores não abandonam o arado a tração animal de 
maneira completa. Pode-se pensar mesmo que a destocagem 
das terras pelos tratores cria um campo inclusive mais pr_2 
pÍcio para o trabalho animal. 
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Em 1975, J . 736 estabelecimentos (7,2% do total) p~~ticavam .·~ 

conservaÇão do solo, segundo o Censo Agropecuário(l).Em 197&1· 

79, os dados da ACARPA indicavam uma difusão ainda maior das 

práticas d o conservação do solo: 

QUADRO NQ VII - PORCENTAGEM DE AGRICULTORES Q.UE RECORREM À 

CONSERVAª-0 DO SOLO EM 1978/79 NA REGIÃO DE . FRANCÍSCO .BflLTRÃCf 

PRODUTOS 

Soja 

Milho 

Feijão 

Trigo 

FONTE: ACARPA, 1979 

CONSERV. SOLO 

22 

9 

12 

Jl 

PLANTIO CORRETO 

JS .·. 

J6 

J4 

54 

Mas não foi só do ponto de vista químico e mecânico que a ba

se técnica da agricultura se transformou. As inovações biolÓ-· 

gicas tiveram um papel fundamental. As pesquisas no campo da 

seleção de sementes e da genética animal permitem inclusiveum 

inelhor aproveitamento dos próprios avanços químicos e mecâni

cos. Como mostra Graziano da Silva em seu exceienté trabalho 

sobre o progresso técnico na agricultura (2) o avanço na em~ 

genharia genética tem conduzido não apenas a wiiaumento na pr.2 

dução (por unidade de semente, por exemplo), mas ·sobretudo a 

uma redu ção no tempo natural do ciclo agropecuário. O perÍ.2 

do de maturação e desenvolvimento das plantas tende a se re-
'· 

duzir, da mesma forma que o tempo de reprodução dos animais. 

(1) Em :1970 o Censo não pesquisou este !tem, tornando impossível o , . ' - . ,.,. . . ' 
calculo da evoluçao do fenonimo no periodo. 

(2) Cf. em particular pp. 32 e JJ e sobre os efeitos do pro
gresso t écnico sobre a utilização de mão-de-obra, pp. 109 
a 112. Uma análise interessante desta questão pode ser ª.!l 
contrada também em Graziano Neto, 1979. 



Os progressos biológicos alteram o ritmo metabólico de alguns 

animais e plantas chegando quase a criar novas espécies. Bas

ta lembrar, para se ter uma idéia do que isto significa, que 

as galinhas das granjas modernas não ch~cam, só botam os ovos 

(1). O mesmo ocorre com as espécies vegetais, como o milho hÍ 

brido (2 ) . Falando sobre a importância do avanço ~as ciências 

da vida para o desenvolvimento da agricultura, Graziano da 

Silva (1981 A, p. 33 e 34) afirma: "Assim, uma variedade me

lhorada não é apenas uma planta ou um animal capaz de gerar um 

maior volume de produção num menor espaço de tempo ou numa é- . 
poca distinta daquela outra encontrada na Natureza. t muito' 

mais do que isso: trata-se de seres "fabricados" pelo capital.i, 

que reproduz artificialmente af a própria Natureza, 

gem e semelhança e de acordo com seus interesses". 

' a sua im!!, 

O uso de sementes selecionadas é a técnica moderna mais ampl!!, 

mente adote.da pelos agricultores do Sudoeste Paranaense, como 

mostra o quadro VIII: 

QUADHO N9 VII:t: - PORCENTAGEM DE AGRICULTORES Q.UE EM• 1978/72, 

EMPREGAVAM SEMENTES SELECIONADAS NA REGIÃO DE FRANClSCO BELTRÃC{ 

PRODUTO USO DE SEMENTE SELECIONADA 

Soja 

Milho 

Feijão 

Trigo 

63 

69 
38 

95 

FONTE: ACAfl.PA, 1979. 

(1) 

( 2) 

Este exemplo é citado por Graziano da si1va(1981 B) emseu 
interessante e didático livro "A Questão Agrária". 

Vimo::: no capf tulo III que as leg~minosas têm a propriedade 
de e.i(trair o azoto da atmosfera e fixá-lo na terra.Pesqui 
sas recentes têm procurado alterar as propriedades de ou-: 
tras plantas de forma a adotá-las deste poder até então parti
cular às leguminosas.So1ução: 11 Procura-se portanto, a mé
dio prazo,fabricar bactérias poderosamente fixadoras de a 

' -zoto e capazes de 'fundir 1 com as raizes das plantas que re 
cusam habitualmente esta simbiose.A longo prazo pode-se es 
perar introduzir,no patrim~nio genético dos cereais e o~ 
tras plantas cultivadas em abundância, os próprios gens des 
tas bactérias responsáveis pela fixação do azoto" (Saba:
tier, 1980, pp. 49 e 50). 
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PROGRESSO TÉCNICO E PRODUTIVIDADE 

É evidente que este desenvolvimento quimice mecânico e bioló

gico aumentou sensivelmente a força produtiva do trabalho na ., 
agricultura. E isso por dois motivos básicos: 

a) Por um lado, os novos métodos permitem uma ampliação na 

super1lcie cultivada, graças exatamente •aos meios mecâni

cos de que dispõe a agricultura para o preparo do solo e 

aos meios químicos utilizados em sua fertilização; 

b) Mas além disso, a intensificação da produção 1.agrppecuária 

com bé1s e no uso de insumos industriais possibilita uma CO,!! 

siderável elevação na própria produtividade por ár~a cult,i 

vuda (1). Vimos no capitulo III que a intensificação dotr.!!, 

balho na agricultura que não utiliza insumos industriais 

tornava possível uma aumento da área cultivada, ' e por ai da 

produção total, mas não levava, na maior parte dos casosr 

a um aumento na produtividade do trabalho. Como demonstra 

Boseru.p, o declinio do pousio :faz com que cada unidade de 

produto custe (em trabalhos de irrigação, preparaçao do S,.2 . 

lo, adubação, etc.) uma quantidade cada vez maior de trab.!!, 

lho, na medida em que a agricultura se intensifica. 

Ora, a utilização de insumos industriais, que nao são produ

zidos diretamente na agricultura reverte esta tendência e per 

mi te que a intensificação da produção seja acompanhada não por 

uma queda,mas por um aumento na produtividade do trabalho.Es-

tes insumos que possibilitam o crescimento da produção 

á~ea são obtidos através da troca: uma :família camponesa 

por 

-nao 

gasta o seu próprio trabalho na produção de fertilizantes (d.!, 

ferentemente do que ocorria · com o àdubo caseiro). Ao contrá- · 

rio, na medida em que o fertilizante 
( . , 

quimice e adotado, o 

(1) Embora, como lembra Graziano da Silva(1981 A, p. 16), ci
tando Marx, esta elevação de produtividade nem sempre a
conteça. 
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tempo de trabalho vinculado à fabricação do adubo caseiro 
, 
e 

"liberado" para a agricultura. Com esta 11 li beraçã~11 , a fam! 

lia pode consagrar-se às tarefas especificament~ ~grfcolas • 

. Ou seja, o que caracteriza basicamente este processo de tra~ 

forma ções técnicas é que a intensificação agr{cola baseia-se 

na participação cada vez maior do trabalho morto no processo 

produtivo. Até então, todo o longo desenvolvimento histórico 

das forç 8s produtivas na agricult ura, desde o neolítico até o 

final do s É:culo XIX baseava-se numa participação sempre maior 

do trabalho humano na terra e na criação animal. Se intensif~ 

car a produ ção é substituir terra por trabalho, o período an

terior é marcado pelo fato de que esta substituição apóia-se 

fundamentalmente no trabalho vivo, enquanto que agora ela te,ll 

de a se basear cada vez mais no trabalho morto corporificado· 

nos meios d e produção que entram no processo de trabalho. t 
claro que esta tendência não provoca necessariamente uma que

da em termos absoluto na quantidade de trabalho Vf "º' no pel!_ 

soal 'ocupado na agricultura. Mas ela leva forçosa~ente · a um 

aumento relativo da participação dos meios de produção moder

nos na composição do valor do produto. A própria ,natureza de~ 

ta tendência histórica da agricultura que é a·pas~agem : dos m_i 

todos extensivos aos mais intensivos, altera-se nesta nova r~ 
/ - ' voluçao agricola: o uso de insumos de origem i,ndu~trial., bas~ 

da atual forma de intensificação dos métodos agrícolas, per~i. 
te que uma quantidade cada vez maior de·produtos seja obtida 

através de uma quantidade cada vez menor de trabalho humano. 

O quadro IX é um exemplo desta nova base da :int-ensificação 

d~s métodos agrícolas. Ele mostra a grande crescimento, entre 

1970 e 1975, do valor dos investimentos em máquinas, instru-
, . ' mentos agrarios, veiculos e outros meios de transporte no v~ 

lor tota l dos investimentos no Paran~ e no Sudoeste Paranaen-

se. 



QUADRO NQ IX - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR DOS INVESTI

MENTOS EM MÁQUINAS, IMPLEMENTOS, VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE 

TRANSPOR'I'E NO TOTAL DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS NOS ANOS DE 

1970 e 1975 

1970 1975 

24,J 46,7 

Paraná 27,5 4o,4 

FONTES: Censos Agropecuários de 1970 e 1975. 

Em resumo; a combinação dos avanços mecânicos, químicos e bio

lÓgicos, c a racterística desta nova fase do desenvolvimento 

das f orça s produtivas na agricultur a, provoca um triplice e

feito: 

a) aument o na área cultivada , em função do fim do rdgime de 

utili zação do solo baseado na rotação de terras~ 

b) aumento da produção por área, tanto em função da possibil~ 

dade d e se multiplicar as colheitas e o ritmo da pr9dução~ 

nimal(redução no te~po de maturação das p1.antas e alteraç~o 
' 

do metabolismo animal), quanto por causa do próprio aumen-

to na produtividade sobre uma determinada superfície cult~ 

vada; 

c) aumento na produtividade do trabalho: o uso de insumos in

dustriais permite que a mesma unidade de trabalho se tra

d u za por uma quantidade crescente de produtos. 

ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO 

No desenvolvimento histórico da agricultura brasileira o ava.!! 

ço da superfície cultivada tem contribuí.do bem mais para o ª.!! 

mento da produção que o progresso na produtividade por área. 
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O quadro nb J ixo, retirado de um recente trabalho demonstra e,!_ 
A f 

ta tendencia, mesmo para o periodo mais recente e para a re-

gião mais desenvolvida da agricultura brasileira: 

, 
QUADRO NQ X - CONTRIBUIÇÃO DO AUMENTO DA ÁREA E DA PRODUTIVI-

DADE NA AMPLIAÇÃO DA OFERTA AGRÍCOLA NOS ESTADOS DO SUL,ENTRE 

1950 e 1980 

ESTADO 

Paraná (1) 

Santa Ca tarina 

Rio Grande do Sul 

Região Sul 

FONTE: S ~ e fanello, 1981 

ÁREA 

82 

81 

86 

84 

PRODUTIVIDADE 

18 

19 

14 

16 

Seria err ôn eo extrair destes dados a conclusão de qlle as téc

nicas moder nas contribuem de maneira pouco significativa para 

a elevaçã o da produção. O próprio aumento na superfície culti. 

vada apóia-se em muitos casos no emprego do tr~tor como meio 

( 1) É inte r essante observar que para o período 1970/1980 a CO,!! 

tribuiç ão da produtividade foi ·:ainda menor que durante os 
anos 1950/1980. A contribuição da produtividade no conjun 
to lavouras incluindo café foi de -15,0% e exdluÍndo-se o 
café o resultado sobe para 6%, uma taxa inferior aos 18% 
registrados no período 1950/1980, segundo dados de um re- · 
cente trabalho (Deral, 1981), Uma explicação para este a
parente paradoxo pode estar no fato de que entre 1950 e 
1970 a agricultura contou com as terras extremamente fér
teis da fronteira agrícola em expansão. Embora o uso de 
fertilizantes, defensivos e sementes selecionadas tenha au
mentado vertiginosamente entre 1970 e 1980, estes insunos 
não chegaram a compensar a perda da fertilidade natural do 
solo. Segundo depoimento de.um agricuitor de FranciscoBel 
t .rão, ele obteve, em 1957, num alqueire de mato queimado, 
18J sacos de milho, o que dá uma produtividade de 4.575 
quilos/ha. Segundo este mesmo agricultor produz-se em mé
dia hoje 100 sacos de 60 quilos por alqueire (=2.500 qui
los/ha), o que - é ainda superior à produtividade média e,!_ 
tadual que chegou em 1980 a 2. 360 quilos, s~gundo dados do 
estud6 do Deral, 1981. 
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de desmc t'1mento e aração e no uso ele fertilizantes quími

cos ( 1). Mas a apreciação do verdadeiro papel da tecnologia de 

origem inc.ustrial no desenvolvimento agrícola só pode ser fe.! 

ta em termos precisos (de forma a que a agregação dos dados 
, , 

não escon~a realidades contraditarias entre si) em termos re-

gionais e talvez mesmo microrregionais. A s ·ituação do Sudoes

te Paranaense é interessante neste sentido. 

PRODUTIVID-\DE NO sj/PR 

O aumento da área cultivada no Sudoeste Paranaense (que passou 

de 38% para 50% da área total entre 1970 e 1975) foi possível 

graças a e s te conjunto de recursos técnicos colocados ao al

cance da a ,~ricul tura. Reduzir a sup erf:f.cie de~ t .as, flor~sta~. 
- 1 · 

e terras em descanso a ampliar a área plantada · nas proporçoes 

em que isto ocorreu, e algo que nunca poderia ter s~do feito 

em tão pouco tempo sem a utilização das conquistas 

mccÜni~Es e biolbgicas acima citados. 

Mas além de permitirem a ampliação da área, estas conquistas 

provocararr_ um enorme avanç_o na produtividade do trabalho. Ao 

menos nu.m primeiro momento, a elevação na produtividade do 

(l) Segunde· Stephanes(1981, p.J) a área ·de lavoura no Pais, 
que era de 34,0 milhões de hectares em 1970 e subiu para 
40 milhões em 1975, já chegou em 1980 a 44,J milhões de 
hectares. Stephanes relaciona este aumento ao maior uso de·-· 
insumos na agricultura(embora aponte em seu trabalho a_s . 
"distorções" decorrentes deste uso) e fornece o quadro' n~. · 
XI, apresentado a seguir: 

QUADRO NQ XI - UTILIZAÇÃO DE MÃgUINAS E INSUMOS NA AGRICULTU

RA - BRASIL - 1970/75/80 

1970 1975. 1980 

Tratores* 165.870 J2J.11J 600.444 
Colheitadeiras* 98,184 84~ :707 llJ.921 

Defensivos***(t) 39.469 78.460 86.279•• 

Fertilizantes***(t) 999,076 1.977.692 2.437.000** 

* IBGE; * ... 1979; *** IEA-SP. 
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trabalho não impediu uma elevação na quantidade de pessoas o-; 

cupadas na agricultura, j~ que 
, . 

a area de lavoura também se· 

ampliou. :Mas como mostra o quadro XII, o crescimento 

de lavour a foi maior que o do pessoal ocupado. 

- , 1 

na · area, 

Q.UADRO NQ XII - ÁREA DE LAVOURA E PESSOAL OCUPADO ' NO' SUDOESTE 

PARANAENSE EM 1970 e ·1975 · 

ANO 

1970 

1975 

ÁREA DE LAVOURA(ha) 

387 mil 

5JJ mil(+J7,7%) 

PESSOAL 'ocuPADÓ 

195 mil +- : 
24J mil <)24-·, 6%) 

FONTES: Censos Agropecuários de 1970 e 1975. 

Cada pessoa ocupada na agricultura trabalha em média uma área 

maior. A relação área de lavoura/pessoal ocupado que era de 

1,98 em 1970 sobe para 2,19 em 1975. 

A influência do aumento da produtividade na elevaç~o do prodJ! 

to é, no c aso do Sudoeste Paranaenso, bem maior que na média da 

região Sul e do Estado do Paraná acima citados. Os dados do 

quadro XI I I indicam que a produção elevou~se mais rapidamente 

que o pes s oal ocupado (comparar com o quadro XI) e também, o 

que é ess encial, . que a área plantada. 

- -

QUADHO XIII - AUMENTO NA PRODUÇÃO E NA ÁREA DOS PRINCIPAIS 
-- . .. . -· . · - - ·-- - ·- . .. . 

PRODUTOS CULTIVADOS NO SUDOESTE PARANAENSE ENTRE 1970 e 1975 

1970 1 1975 

Produção Área (ha) . Produção (t)Área Área (ha) ' 

Soja 48. 111 60 . .34 5 245.476 (410,2%) i8?;931 (+211,4%) 
•. ; ..1 · :~ 

Milho 4 .~ 3. 980 246. 665 66 ], 609 (+49%) J08ô84 (+25%) 

Feijão 42. 120 74. 932 48.518 (+15,2%) 59.600 (-20' 5%) • 

Trigo 36. 914 57. 920 27. 892 (-24,4%) 44.557 (-23%) 

FONTES: Censos Agropecuários de 1970 e 1975· 
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Com exceção do trigo, que sofre problemas de adaptação às con 

diçÕes clim<Íticas da região, todos os outros produtos aument!!_ 

ram mais a produção que a área.Ou seja, o-incremento da produ 

tividade do trabalho no Sudoeste Paranaense manife,ta-se por

tanto nà ampliação da área cultivada, no aumento da produção 

por área e na elevação do produto por unidade de trabalh~. 

CAMPESINATO E TRANSFORMAÇÃO TÉCNICA 

Este crescimento na produtividade do trabalho no Sudoeste Pa

ranaense (que, como .vimos não foi acompanhado por uma queda, 

mas por um aumento no pessoal ocupado) não se fundamentou, ao 

contrário do que ocorreu em outras regiões do Estado, numa ex 

propriação massiva do produtor imediato. No Norte do ~araná. 

por exemplo, o trator e a colheitadeira mecânica ocuparam, em 

grande parte o lugar do antigo colono de fazenda. 

• 
Entre 1970 e 1975, mais de 76 mil estabelecimentos @grÍcolas 

d_eixaram de existir no Estado do Paraná (,l;). Este fenômeno o 

correu em vários outros Estados da Federação: Rio Grando do 

Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Sen

to, Pernambuco e Para{ba _(2). Neste mesmo período, o Sudoes 

te Paranaense foi, juntamente com o Extremo Oeste, uma daspo~ 

cas regiões em que a quantidade de estabelecimentos aumentoü;·· 

ao invés de diminuir, onde portanto não se assistiu a um pro

cesso de proletarização massivo, traço principal da evolução 

agrária das outras mais importantes regiões do Estado }~}· A 

base da élgricul tura :rio Sudoeste Paranaense continua sendo a P.!.. 

(1) Segundo Stephanes,(1981. p.J) em 1980 esta queda já ati~1.. 
ge 100.000 estabelecimentos. 

(2) É bom lembrar, para evitar uma idéia "apocal{ptica" a re.!_ 
peito do destino do campesinato no Brasil, que em outros 
Estados como Rondônia, Maranhão e Pará os aumentos fora~ 
consideráveis. 

(J) Os dados preliminares do Censo de 1980 já indicam uma re
versão desta tendência ao crescimento na quantidade de e.!_ 
tabelecimentos. A população rural do Sudoeste Paranaense 
sofreu uma queda de 0,32% e a do Extremo-Oeste de -2,33%. 
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quena produção familiar. O essencial do pessoal ocupado na a

gricultura é representado pelos "responsáveis .e membros nã9 

remunerados da familia" (95,4% do total em 1970 e 93,6% do t.2. 

tal em 1975). 

Os diversos quadros citados anteriormente mostrama grande po~ 

centagem de estabelecimentos que recorrem a . técniçasmodernas. 
' 1 • '. J; ,. • ' . - . 

Se, ao contrário do que ocorre·u no Norte do.,Estàd6, o desen-

volvimento das forças produtivas no Sudoest~ .Paranaense nao 

foi acompanhado por um processo de proletarização, isto signi 

fica que setores importantes do prbprio campesinatofncorpora

ram total ou parcialmente tecnologia moderna .a sua produção. 

A transformação dos fundamentos técnicos da agricultura apoio_!! 

se em grande parte sobre a economia camponesa. t .i.sso que ex

plica o fato de que a quantidade de estabelecimentos que re

gistram o uso, por exemplo, de tratores e fertilizantes cres

ce muito mais no Sudoeste Paranaense que no restante do Esta-

·da (1). i que o prbprio campesinato absorveu esta tecnologia 
' moderna. 

Em que grau e dentro do que limites ocorreu esta absorção, 

estudaremos nos dois prbximoscap:f.tulos.O importanteá 

, 
e o que 

assina-

iar aqul ~ ciue a pequena propriedade não tem sido, n.o Sudoes.te Par~ 

naense;.um obstáculo ao progresso técnico na agricultura • . Den

tro de certos limites que serão estudados no próximo capitulo, 

a agricultura camponesa tem sido uma fértil base para o de

senvolvimento das forças produtivas no campo. É evidente que 

no Brasil, assim como em todos os paises capitalistas, o pro

gresso técnico na agricultura chega mais rápida e facilmente, 

penetra com mais vigor nas grandes propriedades(2). Mas isso 

nao significa que o pequeno estabelecimento seja avesso ao de 

(1) 

(2) 

Entre 1970 e 1975, a quantidade de estabelecimentos; empre 
gando fertilizantes aumentou 60% no Paraná. No Sudoeste.Fã 
ranaense, este aumento chegou a 899%. No caso de tratores;-
as cifras são 155% pa~a o Paraná e 647% para o Sudosst~. 

A porcentagem de estabelecimentos que tem acesso aos meios 
financeiros e técnicos necessários ao desenvolvimentoagri 

. , ' -
cola cresce na medida do crescimento da area.Uma demonstra 
ção desta tendência pode ser encontrada em Muller, 1980:
Isto não significa, é claro qu~ estes grandes ést·abelecime,!! 
tos aproveitem melhor as suas areas que os pequenos,. 
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senvolvimento da força produtiva do trabalho. Como derponstrou 

Lênin, o desenvolvimento do capitalismo no campo não supõe á
reas cada vez maiores. Referindo-se à agricultura norte-amer,! 

cana Lênin afirma: 11A via fundamental do desenvolvimento da , 
agricultun~ capitalista consiste precisamente no fato de que 

a peguena exploração, embora se conservando pequena pela e ex

tensão da i_, erra, transforma-se em grande exploração pelo vol,!! 

me da produção, pelo desenvolvimento da cr3Jação, pela quanti

dade de adl cbos empregados, pelo desenvolvimento do emprego de 

máquinas , e tc."(Lênin, 1960, p. 72). Uma das conclusões mais 

importa~s deste estudo de Lênin é aquela onde ele demonstra 

que a tend(mcia geral inerente ao desenvolvimento capitalista 

de subst :~ tuir a pequena exploração pela grande, não se traduz 

necessar i.an,ente pela extinção da pequena propriedade, mas po

de ser acon;panhada, ao contrário, por uma subdivisão de gran

des lati1~Úndios: 11 a eliminação da pequena produção pela gran

de consiste na eliminação das fazendas "maiores" quanto à su

perf:f.cie : n ~ as menos produtivas, menos intensivas e rpenos cap,! 

talis tas ~ relas fazendas "menores li quanto à auperf:!cie' mas 

mais produtivas, mais intensivas e mais capitalistas'' (Lênin, 

1960, p. 81). A tendência principal é portanto a intensifica- ' 

ção da produção e esta pode se dar tanto na grande, quanto na 

pequena propriedade, tanto nos estabelecimentos ' capitalistas 

que se baseiam sobre a exploração de mão-de-obra assalariada, 

quanto na economia camponesa, fundamentada no trabalho fami

liar. 

Determinar com precisão qual tem sido a base fund~ária do de

senvolvimento técnico na agricultura em termos nacionais,"é um 

objetivo que escapa aos limites deste trabalho. Além do que, 

acredito qu e a agregação de dndos nacionais neste caso só fa

ria encobrir realidades mutuamente contradi tÓrias. A análise r~ 

gional e microrreginot1parece-me uma via mais prudente, onde 

se corre menos o risco de generalização abusivas. E o fenôme

no importa n te aqui do ponto de vista microrre~ional (que se 

contrapõe a tendências opostas manifestadas em outras regiões 
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do Estado e do Pais) reside na base camponesa em que se fund~ 

mentou em grande parte o progresso técnico na agricultura do 

Sudoeste Paranaense. 

Se parcelas consideráveis do campçpinato puderam modificar- a 

base técnica de suas produções isto se deve também ao fato de 

que o desenvolvimento das forças produtivas no ca~po nao tem 

levado a ganhos de escala suficientemente i~portaiites para as 

grandes propriedades de forma a inviabilizar ecónomicamenteas 

pequenas. Ao contrário do que ocorre em diversos setores ni 

indústria , os progressos técnicos na agricultura nao provoca 

ram uma eliminação dos pequenos estabelecimentos. Não há dÚvi 

da de que, no caso das máquinas, os custos operacionais te11dem 

a crescer com a redução da área trabalhada. Mas este cresci

mento não ~ de tal ordem que torne o uso da mecaniação impos

sível para o pequeno produtor (1). De resto, todas as conqui~ 

tas no campo biológico e químico são acessíveis tagto à gran

de quanto à pequena exploração agropecuária. 

Antes de passarmos ao próximo capitulo, onde examinaremos o 

alcance e os limites do desenvolvimento das for~as produtivas 

na agricultura com base na pequena exploraçio camponesa, va-.. ( 
mos mencionar mais um traço desta nova revoluçao agricola e a 

pontar algumas de suas caracteristicas gerais no caso do Su

doeste Paranaense. 

ESPECIALIZAÇÃO E DECLÍNIO DA POLICULTURA 

Uma das consequências mais importantes do desenvolvimento dos 

t~ansportes para a agricultura foi a tendência constante 
... 
a 

especialização. As ferrovias, os navios de alta tonelagem,etc, 
. - ... 

permitem ampliar o raio de ação da divisão social do trabalho1.Com!o 

(1) São inúmeros os estudos atuais que demonstram a viabilida 
de econômica da pequena exploração camponesa e as dificu'í" 
dades que,; em todos os paises capitalistas, a agricultÜ 
ra vem encontrando para procipiar ·- ao capital nela investi 
do um retorno correspondente à taxa de lucro e à renda dã 
terra. Entre outros, Servolim (1972), Tepicht (1973) Na
kano ( 1981) Ai dar e Per os a ( 1981). 
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declínio da autarcia técnica, cresce a demanda agrícola por 

produtos ir1dustriais. Correlati vnmonto, a agricultura pode se 

especializar, ela pode adquirir no mercado aquilo de que ne

cessita, concentrando-se assim em um ou alguns poucos produ-, 
tos. Ou melhor, ela ~ se especializar para otimizar o apr..2, 

veitamen~o dos insumos que incorpora. 

A tend~ncia ~ especialização existe ao n!vel da divisão so

cial do trabalho num determinado país, em termos internacio

nais e também sob o aspecto social: na França, por exemplo,há 

uma clara divisão de trabalho entre a pequena exploração cam-. 
' ponesa (encarregada da criação animal) e os estabelecimentos 

6apitalintas, que se concentram na exploração vegetal. 

volin, 1972). 

(Ser-

O avanço da produção de soja e trigo no Sul do Brasil na Últi-

ma década {l) é uma clara manifestação deste impulso à div_i 

são sacia~ do trabalho que tem por base o desenvolvtmento da 

produção Cétpitalista na sociedade como um todo. Além da espe

cializaçüo no interior do estabelecimento agrícola, a homoge

neização ocorre também em termos regionais. O próprio espaç~ 

agrícola é determinado cada vez mais pelo tipo de inserção da _ 

produção rural no circuito social das trocas. E é evidente~ue 
este circuito nã-0 se limita ~s fronteiras nacionais. O reba

nho animal franc~s alimenta-se com as prote!nas das grandes· 

planicies norte-americanas ou das plantações de soja brasile_i 

ras. 

(1) A área ocupada com soja e trigo no Para~á em 1970 corres~ 
pondia a 10,5% da área plantada com os quinze principaíii 
produtos cultivados no Estado. Em 1980 esta proporção su
biu para 4J.9%. Durante estes 10 anos, a superfície ocupa 
da com lavouras no Paraná ampliou-se J,J milhões de hectã 
res. O aumento da área ocupada pelo binômio soja/trigo foi 
também de J,J milhões de hectares. t claro que outras cul 
turas como o milho e o feijão também coresceram em termos 
d • M , , e area. as houve durante este periodo um forte decresci 
mo no }llantio de algodão,amendoim,café,mandioca menta et~. 
(cf. Deral, 1981). ' ' 



Esta intogração nada mais é, como veremos adi~nte, que a ex

pressao técnica de um processo de dominação econômica, na me

dida em que o circuito de trocas é dominado por grandes mono 

pÓlios capitalistas, que, cada vez mais, det@m o ~ontrole da 

própria_ dií'usão do progresso técnico. A partir de um certo po~ 

to, estes monopólios, com o apoio do Estado, aceleram a div,i 

sao interm1cional do trabalho e acentuam a especialização, lu 

crando enormemente com ela (1). 

, , 
O fundamental para nos aqui e que enquanto a primeira revolu-

- ' -çao agrico: a baseou-se sobre a unidade policultura-criaçao, o 

atual desenvolvimento das forças produtivas no campo tende j~ 
.. 

tamente a romper esta unidade. A alimentação animal é, cada 

vez mais, tributária de rações e concentrados que não são pr,2 

<luzidas no estabelecimento agrícola. A produção agrícola, por 

seu lado, tende a se desvincular das necessidades imediatas da 

criação animal existente no próprio estabelecimento e passa A 

depender das exig~ncias da divisão social do trabal~o. Este 

movimento de especialização raras vezes é completo no caso de 

Céltnpesim1to. O produtor de suínos sempre planta o milho para 

seus animais. Mas a alimentação · destes depende cada vez mais 

das raç~es e dos concentrados. E além disso, o peso da soja · 

no valor da produção e no conjunto das atividades da familia 

tende a crescer cada vez mais. 

{l) Um exemplo disso é a dependênci~ em que a criação ªIJ-imal 
na Fr~nç~ se encontra com,relaçao a uma proteína basica, 
que nao e produzida no pais, a soja. Com o crescimento da 
produçií o brasileira as fontes de abastecimento desta le
guminosa para a Comunidade Econômica Européia se diversif'i,: , ( , . --
cara Ll. Mas ate o inicio da decada de 1970, o modelo que 
presidiu o desenvolvimento da criacão animal (sobretudo da 
pequena criação) na França s ignif'icava colocar este' setor bási 
coda economia soba dependência dos Estados Unidos. Existe~ 
in~muros estudos a respeito, desenvolvidos sobretudo pe
los ~écnicos do Institut National de la Recherche Agrono~ 
miqun, INRA. Entre outros: Berlan, Bertrand e Lebas (1976 ),Mar-! 
loie (1974), Chabert (1976) , , Chabert (1974), Berlan, Ber
trand, Chabert, Marloie, Spitz (1975), Spitz (1973),Spitz 
(1974), Berlan, Bertrand, Chabort, Lebas e Marloie (1976), 
Benain (1976). 
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Mesmo numa região fortemente marcada pela presença camponesa 

como é o Sudoeste Pa~anaense, a especialização dos produtores 

no cultivo de um produto como a soja faz-se com grande rapi

de z . Em 1970, a soja correspondia a 6% do valor to~al da pro

dução. Em 1973 ela já participava com 26% deste valor (Uni

camp/INCRA , 1978). 

Resumido todo este processo de desenvolvimento técnico que a

cabamos d e descrever, destacam-se, para · o que nos interessa~ 

qui, três traços fundamentais: 

a) ·Coincidência entre a "primeira" e a 11 segunda 11 revolução a

g r íco l a, Com efeito, o fim da rotação de terras como sist~ 

ma fun da mental de . utilização do solo coincide no tempo com 

a introdução dos insumos industriais na agricultura; 

p) O aum ento da produtividade do trabalho e a aplicação da 

ciênc i a a agricultura basearam-se, no Sudoeste Paranaense, 

~m gra nd e parte, sobre a produção camponesa. Quanto ao al-
' 

c a nce e aos limites desta difusão, é isto que estudaremos · 

no ca p itulo a seguir; 

· e ) O fim da autarcia agrária. A agricultura insere-se cada vez 

ma is na divisão nacional e internacional do trabalho. 
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CAPÍTULO VI 

O CAMPESINATO E A ATUAL POLÍTICA AGRÍCOLA 



O CA:MPESI\TATO E A ATUAL POLÍTICA AGHÍCOLA 

Nn 
A agricul tu:·a camponesa do Sudoeste Paranaense chegava,. no ini 

cio dos anos 1970 ao esgotamento do seu regime traqicional de 

utilização do: solo, baseado na formação de capoeiras como f'o,E. 

ma principal de regenerar as energias da terra. Se até então 

os métodos extensivos foram prioritariamente adotados isto se 

deve, como vimos 1 a que estes métodos tendem· a ser poupadores 

de trabalho. É somente na medida em que eles se esgotam que 

os sistemas ihtensivos (maior aplicação de trabalho por área) 

são difundidos, o que leva, em geral, na agricultura que uti

liza insumos pré-industriais, a uma queda na produtividade do 

trabalho. 

Como explic<ir então, a partir destas premissas que as capoei 

ras tenham sido substituídas tão rapidamente pelos tratores, 

os fertilizantes e os defensivos químicos? Como foi pos-

HÍvel que a intensificação agrícola atingisse graus 'ão eleva 

dos e num p erÍodo tão curto'? 

Na política agrícola do Estado brasileiro encontra-se,em graE 

de parte, a resposta a esta questão. Estimulando a formação 

de um poderoso parque industrial fornecedor de insumos para a 

agricultura e consumidor ávido de suas safras em permanente 

crescimento, injetando no meio rural os recursos necessários

e baratos - para que o campo trilhasse esta nova era, o Esta

do brasileiro contribuiu decisivamente para a irradiação da 
- ( nova revo~uçao agricola. 

É importante lembrar que, do ponto de vista da economia camp~ 

nesa, a política do Estado veio responder a uma • necessidade 

técnica e economica real, decorrente do cansaço do sistema tra 

dicional ele utilização do solo. O esgotamento do regime das 

capoeiras cclocava a pequena agricultura diante da urgência de 

reformular, ao menos em parte, seus fundamentos técnicos,sem 

o que ele, cairia em franca iegressao, num processo ir-

reversível de empobrecimento. 
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As vias para esta reformulação eram diversas, mesmo do . p~nt6 

de vista capitalista (1). O Estado brasileiro adotou, eviden

temente, aquela que melhor correspondia aos objetivos de sua 

pol~tica econômica e aos interesses de sua base soc~al, e an

tes de tudo do grande capital monopolista produtor de insu

mos, comercializador e consumidor industrial de produtos agr! 

colas (2). É o que vamos examinar a seguir. 

"FUNCIONALIDADE" DA PEQUENA PRODUÇÃO? 

Inúmeros foram os autores que, opondo-se à perspectiva cepali 

na dominante na sociologia latino-americana at~ o irtÍc~o dos 

anos 1960, tentaram mostrar que o caráter arcaico da agricul 

tura brasileira não era .um obstáculo ,mas sim, ao contrário uma 

das bases para o desenvolvimento do capitalismo industrial(J~ 

Em recente trabalho, Paulo Sandroni ( 1980) contesta de maneira 

a meu ver bastante convincente esta idéia, mostr~ndo que se 

realmente existisse esta "funcionalidade" da pequena ~rodúção 

baseada nos nétodos mais primitivos do exploração do solo,se-

( l) 

(2) 

( 3) 

Da mesma forma que submete a si todo tipo de propriedade, 
.a agricultura capitalista pode se desenvolver sobre a · ba
se de inúmeros padrões tecnológicos. Assim,o Banco Mun-. 
di.al, a partir de 1970 passou a orientar seus investimen
tos; em grande parte, com o intuito da implantação de te~ 
nologia s "alterna ti vas 11 (adaptadas as necessidades locais 
das comunidades que as empregam, providas de fontes reno
váveis de energia, etc.),como mostra um interessante es
tud~ de Drevon (1976). Segundo Guimarães, existe atualmen - ' -te nos EUA uma "segunda revoluçao agricola" em curso, que 
consistiria exatamente na mudança completa das bases tec
nológicas do· desenvolvimento agrícola atual (emprego de 
insumos de origem biológica, abandono da aração profunda, 
feita com trator, etc). t~. Guimarã~s, 1979 B, pp. ISr -- ~ 
152. 

Permito-me fazer tal afirmação, sem uma fundamentação . pré 
via, por ser ela .(apesar das diferenças de enfoque em ca
da caso )um quase consenso entre os especialistas da questão. 
As formas de ação do grande cap'i tal monopolista que age 
junto à agricultura serão estudadas no capítulo IX deste 
trabalho. 

Entre outros: Bàrros de Castro (1972), em particular o 
capítulo 2; Paiva Schatan e Freitas (1973),0liveira(1972) 
e Stephrines (1981). 
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ri_a, muito difícil explicar dois fenômenos fundamentais na a

gricultura hrasileira hoje: 

a) a cxprop1 ·iação massiva de setores do campesina to (e, pode- . 

ríamos acrescentar, justamente de seus setores ma.is pobres); 

b) a tendência à intensificação da produção rural,atravésda , 
incorpor~ção permanente de ao menos alguns d9S principais~ 

vanços do desenvolvimento das forças produtivas no campo aos 

próprios pequenos produtores. O que me parece importantena 

argumentação de Sandroni é que as tão citadas ":funções" da 

agricultura para o desenvolvimento industrial(!) podem ser 

realizadéis de maneira mui to mais eficaz (e a : .. partir das 

próprias leis inerentes ao desenvolvimento do Çapitalismo 

no campo) através da introdução do progresso técnico no 

meio rurn l do que através da conservação do trabalho 

la em seus patamares tradicionais. 

( 

agr.!_ 

Examinar cono se manifestam, no quadro do desenvolvimento do 

capitalismo no campo, as diversas formas pelas quais a ªgri-

· cultura pode contribuir para a reprodução da socieda~e burgu!:. 

sa é uma tarefa hercúlea à qual, evidentemente, não me propo

nho aqui. M ( 'U objP tivo é bem mais limitado: como, sobre a ba

se da produção camponesa, pode-se desenvolver um ·• importante 

processo de valo ri zaç ão do capita 1? Quais as consequências ec~ 

nomicas, sociais e políticas deste processo de transformações 

técnicas de s cri to no capltulo anterior para o campesinato? Por 

que a intens ificação agrícola sobre a base da produção campo

nesa nao é contraditória com o capitalismo? Em que condições, 

em suma, pode existir uma "funcionalidade" da pequena agricu! 

tura no quadro de desenvolvimento capitalista e do avanço do 

progresso t~cn~co no campo? E - o que para o nosso caso ~ es

s0.ncial - se esta "funcionalidade" existe, por ,_que o processo 

de moderniza ção atinge parcelas limitadas de campesinato e não 

o conjunto dos pequenos produtore s 7 

(1) a)"geração e permanente ampliação de um excedente de ali-
mentos e matérias-primas; 

b) liberação de mão-de-obra; 

c) criação de mercado; 

d) transferência de capitais" {Barros de Castro 1972, p .95 ). 
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Responder a e stas questões é, antes d e tudo, analisar aquele 

que t e m sido nos Últimos anos o principal instrumento da poli 

tica a grícola e a via bás~ca através da qual se dá o acesso ao 

progr e sso t é c nico: a política creditícia. 

CRtDITO: GRA NDES E PEQUENOS 

Entre 1969 e 1977, segundo Homem de Melo (s/d, p.27), o crédi 

to concedido ao setor lavouras apresentou nacionalmente um au 

mento de 250%, em termos reais. No Estado do Paraná ,1 este au

mento foi ai n da maior, chegando a quase 500% em termos reais 

entre 1970 e 1979 (Ipardes, 1981, p. 89). Acompanhando uma 

tendência ger al a todos os países capitalistas <i>, o crédito 

rural vem assumindo uma participação cada vez maior no valor 

da produção, como mostram os dados do quadro XIV. Em 1970, a 

participação do crédito no valor bruto da produção era de 

37 1 32%, no Estado do Paraná. Em 1979,esta proporçao sobe pa~ 

ra 81,76%. 

Do total do c rédito concedido à a gricultura paranaense, cerca 

de 70% des t inaram-se ao c~steio da produção (56,11% do total) 

e a investimentos (12,8% do total), no ano de 1979. Mesmo le

vando-se em ·c onta a queda relativa do crédito para .'investime!!_ 

tos no total dos financiamentos concedidos no perÍódo(2), não 

há dúvida de que grande parte dos recursos alocados para a a

gricu l tura volta- se à aquisição de insumos industriais. Em 

i975, um e studo estimava que ao menos 25% do crédito agrícola 
' 1_J , 

era consagrado a compra de insumos industriais (J). Ja em 1979, 

( l ~ 

( 2) 

11 0 volume das dívidas dos agricultores ultrapassa em mui 
tos p a íses o valor do PAB(Produto Agrícola Bruto); em me~ 
dos d os anos 1950 já correspondia,na Dinamarca, 1 a 252% do 
PAB; n a Suécia a 217%; nos Es tados Unidos, 215%; El na Sul 
ça a 2 11% (Guimarães, 1979 A, p. 182). 

O c r éd i to para investimentos que atingiu Jl,45% dos finan 
c i amen t os totais em 197) , foi caindo sua participação nÕ 
montant e global concedido à agropecuária, para atingir ••• 
1 2 ,8% em 1979. 

(J) Artigo de Maria Cândida Vieira para o Diário Comércio e 
Indús tr ia, 15/12/1977. Dados do Engll Agrônomo ClÓvis de T.2, 
l e do P izza. 
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QUADRO· N~ Xl V - CR.~DI'l'O HURAL: TO'l'AL CONCEDIDO E VALOg__BRU'l'O 

DA PRODUÇ1:0 AGROPECUÁRIA - PARANÁ - VALORES CONSTAm'ES DE 1979 

A N O S 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

.1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

CR~DI'l'O RURAL 
TOTAL CONCEDI

DO ( 1) 

C<tS 1 ooo) 

14 989 541 

16 181 613 

23 833 870 

34 867 382 

44 817 304 

66 434 374 

67 993 375 

75 272 246 

68 705 403 

88 061 340 

VALOR BRUTO DA 
PHODUÇÃO AGRO-

PECUÂRI A ( 2°) 

(<i$ 1 000) 

40 165 798 

60 230 143 

65 412 693 

71 255 166 

95 667 481 

100 797 449 

80 594 203 

107 547 914 

83 304 203 

107 710 818• 

PARTICI;E>AÇÃO 
DO · CRtDI'rO NO 

VBP ( 1)/ (2) 
------

J7,J2 

26,87 

)6,44 

48,93 

46,85 

65,91 
' 83,75 

69,99 

82,48 

81,76 

------- ---------
~ON1E - (1) - LACEN/DERUR 

(2) - FUNDAÇÃO IPARDES 

- DADOS INFLACIONADOS PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 
- DISPONIBILIDADE INTERNA- COLUNA 2 DA F.G.V. 

•.-Provisório 

In Ipardes, 1981 
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no Paraná, 40o/o do total dos financiamentos cortcedidos pa~a 

custeio vincularam-se à aquisição de corre ti vos, fertilizalltes 1 

inoculante·s, defensivos, sementes e mudas melhoradas. (Ipardes, 

1981, p. 102). Em algumas culturas, 'es.te montan~e é 
maior, atingindo 65,2o/o no caso da soja, 62,3% no ca~o 
go e 76,5% no caso da batata (Ipardes, 1980, p. 8). 

ainda 

do tri -

Para atender a política nacional de crédito.rural~ é neces

sário evitar um duplo e frequente preconceito: 

a) at~ recentemente, o discurso oficial a respeito do crédito 

agrlcola fazia vista grossa à evidente concentração dos r~ 

recursos disponíveis em poucas maos. Em 1976, foram firma

mados e::n 1,85 milhão de contratos de financi~mento para a 

agropecu~ria, segundo dados do Banco Central citados por 
D , 

(1) 

Guedes Pinto (1979, p. 196). Evidentemente, o numero de b~ 

nefÍciiÍ.rios não é igual ao número de contratos pois é fre

quente que um mesmo estabelecimento faça mais de um CO,!! 

' trato. Como lembra Guedes Pinto, o próprio presidente do 

Banco do Brasil na época afirmava que apenas 20% dos prod~ 

tores rurais tinham acesso ao crédito. Aplicando-se esta 

porcentagem sobre os 5 milh~es de estabelecimentos detecta 

dos no Pnls pelo Censo de 1975 teremos que cerca de 1 mi

lhão: de agricultores tinha acesso ao crédito. Note-se que 

uma outra fonte ligada também a política nacional de créd_! 

to rural estimava em apenas lOo/o a quantidade de agriculto 

res aos quais chegavam os financiamentos agr:lcolas(l). 

Em 1979, o Bane o Central do )Brasil registrou 2, .37 milhões de 

contra -cos de financiamento agrlcola em termos nacionais. Não 

h~ dÚvida de que 'se trata de uma elevação considerável.Ainda 

assim,considerando-se que o número de contratos não é maior 

que a quantidade de estabelecimentos atingidos pelo l~rédi to r~ l 
ral,é JJrc)vável que menos de 1,5 milhão de agricultores se

jam at i ngidos pelos financiamentos agrlcolas. 

Segundo informação de· Maria Kruel Guimarães,'d'ã ' ~omissio Na·-·· 
cional de Política de·· Crédito Rural à revista· Ajricultur:' 
e Cooperativismo (abril de 1978). 
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Mas mesmo com esta ampliação na quantidade de tomadores de em 

préstimos, a concentração creditícia manteve-se inalteradanos 

Últimos anos. Em 1976, J,08% dos contratos de financiamentos 

aprovados pelo Banco do Brasil absorveram 41,34% do mont~nte , 
dirigido por esta instituição .para a agricultura (l).Em 1980, 

o quadro mantém-se inalterado com relação a 1976: Ós "grandes'' 

produtores, com 4,5% dos contratos (cerca de 56.oodêontra'tosJ 

absorveram 42,7% dos recursos subsidiados quê o :Sànco do Bra 

sil coloca na agricµltura. Ao mesmo tempo os "mini" e "peque

nos" produ.tores, com 81, 4% dos contra tos, recebem 9, 3% do mon 

tante total (2). 

A concentr·ação é, portanto, evidente. Os 56 mil contratos ce

lebrados por "grandes" produtores devem corresponder a pouco 

mais de 20 mil estabelecimentos. Ou seja, ~erca de 20 mil es

tabelecimentos receberam 42,7% (ct$ 205 bilhões) do total dos" 

recursos colocados à disposição da agricultura. Con'siderando

se que o c.rédi to rural, mesm~ para os grandes produ tqres é al 

tamente subsidiado, não é diflcil deduzir quais foram os set2. 

res da sociedade beneficiados com a maioria dos ~I 950,9 bi-

(1) Agric1!}J;ura e Cooperativismo, abril de 197~. 

(2) Mensagem publicitária do Banco do Brasil, publicada no re 
latÓrio "Safra 81/82 11 :.da Gazeta Mercantil de Jl/8/1981 O 
sistema nacional de cridito rural classifica os es~ab~le
cimentof; segundo quatro grupos, em função de .seu fatura 
mento a1mal. O critério usado para esta classificaç~o ·é ~ 
Maior Valor de Referência, (MVR) que em agosto de 1981 
correspondia a pouco mais de <t$ li.000,00. O quadro XV mos 
tra os quatro grupos segundo a classif'icaçio da PolÍtic~ 
Nacional de Crédito ~ural: 

QUADRO NU XV - CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTORES SEGUNDO O MVR 

GRUPO QUANTIDADE DE MVR 

Mini até 200 
Pequeno de 200 a 600 
Médio de 600 a 3.000 
Grande de mais de 3.000 

--FONTE: Matéria de CÍntia Sasse, 

VALOR 

até <t$ 814,2 mil 
até <t$ 2,4 milhões 
até ~$ 12,2 milhões 
mais de ct$ 12,2 milhões 

Gazeta Mercantil, 20/8/1981. 
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lhÕes de subs{dios e incentivos fiscais que o BancoCentral 

registrou em 1980 (1). 

b) O segundo preconceito a ser evitado quando se estuda a po

lítica de crédito rural no Brasil decorre aa própria cons

tatação que acabamos de fazer. Uma vez que o crédito rural 

é extremamente concentrado, pode-se ficar.com a : .impressão 

de que, em praticamente nenhuma circunstância, ' :o pequel'l:o 

produtor ;JOde ter acesso a ele. A partir desta impressão P2. . -
de- se inclusive :formar a idéia de que aq_ governo e aos _ gran-

des monopólios capitalistas, não interessa de ne~huma :for

ma que o crédito seja difundido entre pequenos camponeses. 

Se de fato isto :fosse verdade, seria muito di:flcil expli

car como, a partir da difusão de crédito agrlco1a, foi 

posslvel, em várias regiões do Pals, um processo de trans 

formação da base técnica da produção camponesa, a\ravés da 

incorporação de insumos de origem industrial. Constatar es 

ta difusão não . significa ignorar os seus limites. De fato 

a maioria dos pequenos agricultores não é atingida de ne

nhuma forma pelo progresso da força produtiva do trabalho 

no campo. Mas não é desprezível n , quantidade deles a ab

sorver a tecnologia mod~rna. Tem razão Paul Singer (1981, 

p. 11), quando afirma que o desenvolvimento agrícola a par

tir dos anos 1950 "não correspondeu inteiramente às expe_s 

:ta tivas nem dos "dualistas" ne~ dos "funcio~alistas". Pa-

ra diz~-lo em po~cas palavras: as técnicas de produção a

,grlcola e omeçaram a ser rapidamente modernizadas, sem que 

as releç~es capitalistas de produção tomassem - ao menos 

na mesma medida - o lugar das relações de produção simples 

(1) Segundo Carlos Langoni, presidente do Banco Central, este 
montante deverá atingir, em 1981 a cifra de ~$ 1,25 tri
lhão (Matéria de Reginaldo Heller. Gazeta Mercantil, 5/8/ 
1981). 
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de merca dorias. Aconteceu o que menos se esper·ava: as téc

nicas modernas se mostravam compativeis, dentro de amplos 

limite s , com a produção familiar". 

E. uma ·.da s p r .elnissas para esta ~. ompatibilidade fCÍi exatame_!! 

t e a di f u são do crédito rural en tr e o s pequenos produtores. 

A transf or mação n a base técnic a d a l a voura camponesa nun-
' 

c a pod eri a ter a tingido a amplitude e a P.rofundida de a que 
, . 

chegou a partir dos recursos proprios do pequeno agricul-

tor ou d aqueles que o capitalista comercial e usurário co

locava a seu alcance. Uma pot~ncia maior, representada pel

lo capit a l bancário, tornava-se aI indispensável. 

Além dis s o, se ao Estado e ao grande capital ~onopolista 

n a o inte r essa a difusão do crédito rural entre os peque

nos pr·odu tor es, como explicar a campanha lançada desde o 
1 

infcio do governo Figueiredo (e que, vem se manifestando 

com redobrado vigor nos Últimos meses), no sentido da des-
• . 

burocratização e da desconcentração do crédito? Como expli 

car que o Banco do Brasil vai financiai 100% do custeio a

p e nas d? "mini" e do "pequeno" produtor, limitando a 60% o 

montant e deste crédito parn o s "grandes" agricultores?Qual 

seria o sentido dos "postos avançados de crédito rural"que 

visam a ~ingir agricultores de regiões onde não existe uma 

rede bancária estruturadn? Por que motivo o governo ate-

nuou a s exigências necessárias para a obtenção de financia 

mento s ? (1). Interesse eleitor n l ? Necessidade conjuntural 

( 1) 

g e1 ada ; >ela urgência do combat e à inflação? 

Esta ~nfase ao pequeno agricultor vem fendo dada desde o 
início dos anos 1970 pelo Banco Mundial em sua ·polÍtic·a a 
grÍcola. Até então a política do BIRD era dirigida para 
grandes projetos e o seu espírito era o da Revolução Ver
de: apoio à grande , empresa, mecanização e quimificação i~ 
tensiv as,etc.Drevon (1976) cita trechos de documentos ~Q 
Banco Mundial e de discursos de Me Namara que são verda
deiras ~utocrÍticas desta orientação ~dot~da até o inici~ 
dos an os 1970. A partir de então" ..• uma nova estratégi~ 
pas s a a vigorar no Banco, com uma importância maior ~ir~
gidét às pequenas explorações" (p .11). l!: interessante , ~1?.-. 
serv ar que na mensagem publicit~ria do Banco do Brasil a 
respeito da poli tica de crédito rura~ a exposição dos ~.~.4 
dos as sume quase a forma de uma 11 denuncia" da cone entraça~ 
do c: rÉ!di to e de sua melhor uti liza~ão por parte do pequ.! 
no produtor. Quem te viu, quem te ve! 
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Ainda que estes f'atores tenham um peso na orientação da P.2. 

lÍ tica agrfco la, não me parece que eles possam por si só ex 

plicar " orientação governamental. Existem razões de fundo 

que explicam a "virada" na po$tura do governo com relações 

~ quest~o da distribuição de crédito agrlcola. 

DEMOCRACIA CHEDITÍCIA? 

Se, como.vimos, o crédito rural -nao se destina. apenas aos gra.!! 

des propriet~rios, mas, por outro lado, nio chega também ' as 

mãos da massa dos pequenos camponeses ( 1), qual o critério que 

norteia · a sua distribuiçio? Não há dúvida de que, do ponto de 

vista do cap i tal bancário, dos monopólios capitalistas atuan

do a montante e a jusante da agricultura (assim como do ponto 

de vista dos interesses da classe capitalista como um todo) há 

um n1 tido interesse em que a quantidade de tomadores de em-. 

préstimos se eleve permanentemente. O crédito rural abre, com 

efeito, um caminho no fim do qual se encontram mais ~lientes 

para os bancos, mais compradores de máquinas e insumos, mais 

(1) Basta lembrar que, em 1980, mais de 3 milhões de estabe
lecimentos não tiveram acesso ao crédito. "Assim os da
dos do Censo Agropecuário de 1975 mostraram que apenas 
10% da s propriedades menores que 100 hectares contaram 
com crédito, proporção que aumentava para 28% na faixa 
de 100-'.JOO hectares e para JJo/o nas propriedades maiores 
que 500 hectares" (Homem de Melo, s/d, p. 28). 
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vendedores rle produtos agrícolas, maior produtividade do tra~ 

balho no campo, etc. (1). 

Se isto é v e rdade, por que este caminho parece ser1>tãodif'Ícil 

de ser aber t o? Por que a concentração creditícia presiste,mo.! 

trando incb:sivc resist~ncia ~ decisão oficial de reverte-la? 

Para respond er a esta questão é preciso prim~iraniente lembrar' 

que o dinheiro destinado ao meio rural passa pe19 · ~istema baa 

c~rio. E este possui em seu funcionamento normas estritas que 

podem ser atenuadas, ma s que respeitam algumas preocupações b~ 

sicas de segurança e rentabilidade das aplicações. Não basta 

o desejo ele emprestar e de tomar empréstimos: é necessário que 

o pequeno piodutor possua algumas condições materiais mínimas 

ran1 que i :O f : S.'.4 preencher as funçÕes à S quais O cJt"iiditO rural em 

~uas mãos !:e ' destin~.Vejamos a questão mais de p•tto. 
(l) Parece-me unilateral a posição adotada a respeito por Ce~ 

so Furtado em seu Último e interessantíssimo livr,o,de que 
o principal bloqueio à modernização da agricultura campo
nesa no País é o fato de esta funcionar como uma espécie 
de medida que regula o preço de mão-de-obra. "Modernizar a 
produção dos gêneros que são em grande parte supridos pe
los minifúndios, significa organizar o mercado desses pr~ 
dutos, portanto, elevar os seus preços relativos e, cons~ 
quentemente, aumentar o preço da mão-de-obra. Ora, a es
trutura agrária atual existe exatamente para que se obte-

' cl1a o resultado inverso, ou seja uma ofert~ de mão-de-o
bra ao mais baixo preço possível. A sua lÓgica força a u
tilização extensiva dos recursos naturais e bloqueia a . a
cumulação no ambi to da exp loraçâo familiar, tudo em -fun-. 
de um duplo objetivo: assegurar mao-de"".'obra -ªQ._!D_ai.§ - -'ºª_i-. 
xo preço e maxim~nizar o excedente extraído da ,'agr_icultura" 
(Furtado,1981,p.27) .Em primeiro lugar,seria preciso demons
trar que a modernfzaçã o da produção eleva os-·preÇôs-i'relativos 
dos produtos. Até que ponto, o custo da absorÇâô de uma 

, tecnologia intensiva não é atenuado pela elevação na pro
dutividade do trabalho e por unidade de área? Além disso, 
o raciocínio de Celso Furtado parte da premissa (f'alsa a 
meu ver) de que a at~al estrutura agrária (fundiária?) é 
uma necessidade economica para a acumulação capitalista.A 
meu ver a questão da força do latifúndio coloca-seeoliti
camente: ele é uma sobrevivência histórica qlie o desenvo,! 
vimento capitaiista da agricultura foi incapaz de superar 
e que bloqueia inclusive em grande parte, como veremos a
diante, este mesmo desenvolvimento capitalista. A crítica 
de Sandroni aos "funcionalistas" aplica-se neste caso ao 
próprio Furtado. 
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CAPI~AL USURÁRIO E CAPITAL BANCÁRIO 

f Ao analisa rmos no capitulo IV . as formas pelas quais se dava a _ 

exploraçio do trabalho do campesinato no Sudoeste Paranaense 

entre 1950 € 1970, destacamos a importância do pequeno capi

tal comercial e usurário. Vimos que os vlnculos que havia en

tre o produtor e o pequeno capitalista eram de pessoa a pes-
• 

soa. Na medida em que existia uma independência técnica efeti 

va da agricultura camponesa, os financiamentos destinavam-se 

aos artigos de consumo da família do agricultor que este nao 

produzia. Neste sentido, todo o sistema creditício neste pe

ríodo, apesar de suas ramificações profundas no meio rural,a

poiava-se em re1ações particulares, não padronizadas. Na medi 

da em que as relações econômicas são de pessoa à pessoa, 
.. 

nao 

existe entrave de nenhuma espécie para a obtenção do cr~dito, 

mesmo que seus juros sejam extorsivos. 

O capital bancário disso'lve· estes vínculos de natureza p~ssoal. O 

pequeno agricultor nunca se refere ao gerente do banco pelo nome. 

Ele é sempre" o gerente", um funcionário que corporifica à insti.tu,! 

ção que r-:pre~enta «:que limita sua relação com o camponês ·a esta 
1 

funç;o.Nenhum outro laço(compad~io,por exemplo)~s une 
.. 

sena o 

seu enfren tamen to enquanto tomador e empresta dor de dinheiro. 

Nio existe mais um universo homogênéo dentro do qual se d~ a 

relnç~o· econ;mica.O dinheiro sai de ·um mundo urbano,desperso

nali~ado.est.L <!nl:.o às regras da convivenciaoamponesa, ,mas ao 

qual o campon~s tem que se sujeitar { 1). 

(1) Uma das queixas mais frequentes dos p~quenos produtores re 
fere-se à quantidade de viagens que sao obrigados a fazer 
para conseguir um empréstimo. De fato, esta~ viagens são 
um dos fatores que tor'bam o crédito rural mais caro para o 
pequeno produtor que para o grande, ainda que a taxa nomi 
nal de juros para ambos seja a mesma, como demonstra um 
estudo,de Nehman, citado por Hom~m de Meio (s/d 1 p.JO). 
Mas alem deste fator material ha um motivo ideologico pa 
ra "esta frequente queixa: a ida ao banco materializa parã 
o agricultor a dependência a personagens que são totalmen 
te es_"tranhos ao seu mundo, a sujeição do seu mundo .ao mun-: 
do do outro. 
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O capital bancário destina-se basicamente ao financiamento da 

p1·oduçiio. Neste sentido, ele niio empresta simplesmente dinhei 
, • ' A • ro, ou as mercadorias necessar1fls ;i sobrevivenc1a do agricul 

tor: o que ele lhe oferece na realidade sao os meios de ·aces 

so a determinadas condições de produção que sozinho'o campo

n~s n5o teria condições de adquirir. O importnnte ~ que o fi-

nanciamento bancário apresenta-se, via de 

de um "pacote tecnológico": ele obedece a 

utilizaçãc dos recursos, tido como o mais 

quele capaz de melhor corresponder a uma 

regra, sob .a forma 

um certó ' padrão de . . 

prod~ti~o, como a-

certa expectativa de 

rentabilidade. Quem determina o que deve ser compr~do e como'cle-. 

vem ser utilizados os meios de produção (1), não ~o próprio 
... 

agricultor. Ao financiar.a sua lavoura o campones deve usar 

sementes selecionadas (ainda que sua experiênci~ lhe diga que 

suas sementes próprias são igualmente produtivas), deve empr~ 

gar adubos qu}.mico s, etc. Em caso de frustração de safra o Pró 
' ,. . -
l ' 

Agro (seguro rural) só cobre as despesas de quem tiverobedeci 

· do . a estas normas, que indicam o uso "corrétoíl dos recur-

SOS• . 

Por mais flexível que seja este padrão tecnológico de região 

para região, ele obedece a critérios definidos de maneira 

centralizad~ pela política f agricola e esta responde aos 

(1) E até, em muitos casos, o que deve ser plantado: "Se a 
gente vai no banco financiar a lavoura e planta um pouco 
de tudo, o gerente diz que é lavoura de bugre", reclamava 
um agricultor de Mato Grosso do Sul, num ençontro de dir.!, 
gentes sindicais de vários Estado~ do País para a discu~ 
são da poli tica agrícola, em outubro de 1980. em Floria
nópolis. Graças ~ atenção de Ossir Gorenstein, . assesso~ 
da CONTAG,. pude participar como observador do encontro e 
nele colhi vários depoimentos interessantes aos quais fa· 
rei alu::;ão sob a forma CONTAG/Florianópolis, 1980. 



interesses economicamente dominantes na sociedade (1), no ca

so, aos grandes mono~Ólios que atuam a montante e a jusante da 

produção agropecu~ria (~). 

TECNOLOGIA E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

A aplicação deste padrão tecnológico por parte do pequeno a

gricultor supõe certas condições mínimas sem as ·. quais ·ele se 

torna totalmente inviável. Até hoj<' o sistem~ de financiamen.:. 

tos rurais tem se di:fundido em grande parte sobre a base de S!!. 

_rantias hipotecárias. Embora em termos legais o _penhor da pr_2 

dução seja ~u:ficiente, as exig~ncias requeridas ~o riio pro~ 

priet~rio dificultam enormemente seu acesso ao dr~dito (3)~ 

(1) Estes interesses nao estão isentos de contradiç5es inter
nas. É . interessante, neste sentido, a orientação adotada 
por técnicos da Secretaria da Agricultura do Paraná, ten
tando ~romover uma espécie de readaptação tecnolÓ~ica da 
produçao rural, no sentido do uso de fontes renovaveis de 
ener~ia, economia de insumos, etc. Um trabalho do atualsE 

'T , , -
cretario da Agricultura do Parana revela que "o qesperdi;: 
ci-o no uso de insumos modernos pode ser constatado atraveE 
de indicadores como a :fertilização de manutenção, usando
se de 20 a 40% a mais de :fertilizanLes químicos em rela~ 
ção às necessidades das culturas e tipos de solos determ~ 
nadas através de análise e substituição de máquinas aos 5 
e 7 anos ·de uso, quando a vida Ú ti 1 das mesmas é superior 
a 8 anos" (Stephanes, s/d, p. 4). Uma das conclusões de 
Stephanes é de que se deve investir mais em "pesquisa de 
tecnologia· do tipo biológico" (p. 6). 

(2) Os trnços ger~is d~ atuaçio destes grandes monopÓlioe ee-
- f . rno eetudado•no capitulo IX deste trabalho. · 

--- ~ 

( J) Sor j ( 1980, p. 88) ci.ta um trecho de um .discurso do presi 
dente da CONTAG em que este afirma:"As exigências de ga-: 
rantias constituem-se no principal entrave; via de regra, 
são solicitadas a terra e a produção agrícola como garan
tias reai~ (hipoteca do imóvel e penhor agrícola) e o a
val como garantia pessoal; em muitos casos, a hipoteca do 
imóvel é pré-requisito indispensável para a concessão de 
pequenos empréstimos para custeio da produção. Dos pareei 
ros e arrendatários é exigida a carta de anuência do pro-: 
prietário, que é de difícil consecução ••• ". Além disso as 
exigências de "sã1do médio" e reciprocidade (obrigar o cli 
ente que toma crédito a realizar outros negócios com o ban 
co)são tão f'requentes,que nâ mensagem publicitá-rià do Banco 
do Brasil acimà mencionada (cf. nota 10), este pede que 
sejam denunciados os casos em que haja pressão sobre o 
agricultor para que em troca do crédito ele atenda às so
licita~~es do banco. 



Mas mesmo qu1 ~ este obstáculo de propriednde seja superado, re~ 

ta que o sis t ema banc~rio não ~ formado por um corijunto de c~ 

sas de carida de. Os bancos condicionam o empréstimo a uma ga-
, 

rantia de re~orno por parte do agricultor (1). Para isso, e , 
neces s ário q11e este tenha condições topográficas, de fertili-

dade, de extensão e de localizaç~o tais que lhj permitam ofe-

recer segurança aos emprestado1·es dn dinheiro. 

Ora, é evidente Que EI esmagadora maioria dos pequenos produ

tores brasileiros não possui estas condições (2). O cotidiano 

dessa massu de pequenos produtores ~ pintado pela mis~ria pu~ 
ra e simples. É imposs!vel financiar as condições de produção 

(e a fo~tiori a transformaçio na base t~cnica) de uma familia 

camponesa cujos membros nem sempre têm o que comer~ Um mínimo 

de conforto material ~ uma condição b~sica para que o agricu! 

tor recorra aos financiamentos banc~rios. A mi~~ria absoluta 

(1) Mesmo o Banco Mundial para quem o crédito é o · "elemento 
chave dé1 modernização", preocupa-se com a questão do re
torno dos_investimentos. Rejeitando a hipÓteca ,como garan 
tia de empréstimo, o BIRD propõe três cri tériÕs básicos de 
seleção dos clientes entre os . peque:rios produtores: "repu 
tação do tomador de empréstimo, capacidade de aumento dã 
pro duti vida de e ~a turamento engend~adp" pele:>. ~ : :: ~m.pr~!J~~~<> . 
(Dervon.1976 p.2J) .Trata-se de criterios bast~nt,e semelhan
tes aos é:dotados pela polltica nacional de cr.dito rural no 
Brasi : . Homem de Melo (~/d, 'p. 28) pondera c~m . justezaque 
"a característica subsidiada dos programas '·de crédito ru 
ral no Brasil tem, como implicação, a consequência de que 
os bancos integrant.es do sistema tenderão a selecionar 
seus clientes primcipalmente pelo seu nível de ri•co, das 
garantias apresentadas e da sua situação de liquidez". · 

(2;) Esta f oi uma das conclusões ' do estudo coordenado por Gra
ziano d a Silva (1978, p. 251): 11 Em praticamente todos os 
estados da federação, a renda bruta por pessoa ocupada é 
bastante inferior ao salário mínimo, especialmente nas me 
nores propriedades. Praticamente não há potencial para a 
realização de novos investimentos nesses imóveis, impedin 
do, portanto, de elevar a produtividade do trabalho que jã 
é exces sivamente baixa". Ao contrário de Celso Furtado, 
Graziano da Silva e outros explicam este fato basicamente 
em função da estrutura latifundiária existente e não em 
função da necessidade de se reduzir o preço da mão-de-obra 

- I no setor nao agricola. 



.. 
a caba r ia i'a talmente por conduzir o campones a um uso"irracio - · 
nal" (do p on to de vista do emprestador, é claro) do '. crédito: 

e l e "desviaria" ( 1) seus financ iamen'tos para matar a fome ou . 

cuida r de s u a saúde e nao para produzir. Ele atribuiria ao ca , 
pital banc ário uma função própria ao capital usurário. Ou se 

j a, é imposs ível a ampla difusão do crédito rural entre o ca.!!! 

p esina to, s e este não tiver um mínimo de estabilidade, a par-
1 • 

t ir d a qu a l possa se tornar o fiel depositário i de financiameE 

to qu e recebe,consagrando-o à nobre finalidade de aumentar a 

produç ão e não à de matar a fome. 

POLÍTI CA FUNDIÁRIA 

Poucos di s cordar ão que a falta de terra (ou o acesso a ela de 

manei r a i n s e gura e precária) é o principal fator de misériaeE 

trc o s pec~e nos produiores. Não h~ dúvida de que .não é o Úni

co, ma s é cer to que sem ele todas as outras contribuições no 

·s entido d e a umentar a renda do pequeno produtor são inúteis. 

' 
As "in ova ç õ e s tecnológicas do tipo bio-quÍmico" (Homem de Me ~ 
lo, s/d, p. 22) não bene fie iam aqueles agricultores cuja" . ...... . 

base de r e c: u rsos físicos está abi'iixo daque l a exigida pela pró 

p ria n atur e z a d a s inovações" (2). (Homem de Melo,. s/d,p. 22). 

(i) "A fa l ta de correspondência entre a lógica capitalista que 
o~i ent a os programas de crédito e as condições de . produ.:· 
çao do pequeno produtor fica patenteada nos ljudos de vis 
toria preenchidos pelos fiscais da agência bancária quan
do a s i t uação de insolv~ncia do colono em virtude d~ des
tinaç ã o de parte do financiamento é dada a tratamentos de 
doenç a s na família e mesmo a compra de bens alimentares,é 
c onside rada como desvio de fin anciame'n to 11 (Convênio INAN/. 
FI NEP/FASE, 1979 A, PP• 80 e 81). 

( 2) As conc _u sões do 12 Encontro sobre Pequena · Produção ti~ 
Agr icul i.ura promovido >.pelo Instituto · Agronomic~ · · do Parana 
(IAPAH) e pelo Instituto Paranaense de Des~pvolvimento E
conômico e Social (IPARDES) for a m exatamente neste senti
do. Uma das sugestões "para orientação concreta dos pro
grama s d e apoio à pequena produção" foi "a reestruturação 
fundi á r i a a partir da legislação em vigor (Estatuto da Te.!: 
ra ) 11 que deve "constituir o ponto central desses · progra-
mas". o ' encontro reuniu técnicos de diversas orientações e 
i nclusive do próprio governo. Cf . I a pnr (1981). 
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F ernan do Hom~m de Melo toca, a meu ver, na raiz qq problema 

quando afirma em seu interessante trabalho: 

acesso desses agricultores ao crédito rural, 

li i 'h . •••llle or1as no 

aliás . domo recen 
. -

temente t .e ntado pelo governo, terão consequências limitadas, 
, . t . 

se :for em man tidas a sua deficiente base de recursos fisicos e 

humanos, o estilo recente das inovações tecnológicas, a elev.!. 

da instabilidade de preços e a sua pa r ticular situação de ris-
, 1 

co e renda familiar" (Homem de Melo, s/d, p.,39). 
'' 

Ao que tudo indica, embora disponha de uma legislação que lhe 

permitiria Dgir neste sentido, o atual regime não manifestan~ 

nhuma disp osição de atingir uma das raízes do problema da mi- . 

s éria rura l, através de uma política fundiária minimamente de 

mocrática. E a razão desta atitude não é de ordem técnica ou 

conjun tura l (1). Trata-se, antes, d e uma razão política com 

raízes ex tremamente profundas na própr ia fo r mação histórica da 

sociedade b1asileira: ao ~~ntrário do que ocorreu em t pai.ses 
i 

e orno os E s té1dos Unidos, a Fran ça, ou o México, onde, os inte 

resses· do c a pital se impuseram por oposição ( 2) aos das velhas· 

classes dom i nantes (oposição que nos EUA assúmiu a forma de 

uma guerra civil, na França a de umA revolução política e no 

México, as duas coisas juntas), o c ap italismo no Brasil tem a 

~ sua formação e o seu desenv~lvimento \ histbricos baseado~ 

não no conf r onto, mas sim na conc-iliação, no compromisso en

tre burgue s i a e latifúndio. O golpe de 1964 e a decisão do re 

girne que dele surgiu de bloquear a realização da reforma agrá 

ria (cuja l e i básica, o Estatuto da Terra, ele próprio envia

ra ao Congre sso) marcam uma nova etapa neste compromisso em 

( i ) 

(2) 

Embora o regime tenda sempre apresentar a questão sob es ~ 
te ângulo."Em nenhum lugar do mundo, disse Del:f'.im Net

1

to·•no Con· 
gresso da ·; CONTAG, se fez Reforma Agrária. que tivesse dã=: 
do resul tados razoáveis no prazo de 10 ou 15 anos" (Revis 
ta f!..~~' n2 12, p. Jl). Uma interessante reflexão so~ 
bre o t ema pode ser encontr~da em Veiga (1981). 

Da vast í ssima bibliografia a respeito seleciono três tí
tulos pa rticularmente interess~ntes: . Soboul, (1978) Moore 
(1973) e sobretudo Engels (1951). 
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que os gra n des monopólios que dominam cada vez m~~s a vida ,!_ 

conÔmi ca do País se apropriam diretamente, enq~~ntq proprie

t~rio s - e com o auxílio do Estado d e parcelasd~~sider~vei~ 

do so l o bra sileiro. ~ enorme hoje a quantidade · de ~randes em-

presas qu e possue imensas extensÕc's de terra. 

LATIFÚI\DIO: UM LIMITE 

~ evident e qu e, por maiores que sejam os esforços no senti.do 

d e se faz e r c hegar o crédito rural ~ massa do ~~mpesinato, a 

alta conc e nt r açãoda .propriedade da terra existente no País l~ 
1 

v a ntar-se.:. á c omo barreira diante desta intenÇâó :: -? Neste senti 

· do, a polí t i c a fundiária do regim e é um limite , um f!.!:.!2...J?!!.!.2. 

o plen o d es en volvimento de sua atual política creditícia~ t 
i mpos s ivel d < ~mocratizar o crédito s e nao se democratiza a pr..2. 

p r ieda d c . T.,n to é assim que o próprio Danco Mundial · em 

"auto-cri t i c <l 11 sobre as esperanças d cposi t a das na Revolução 

Ve rde e em sua atual opçao de apoid ao pequerto agricultor,p~e 

uma ~n fase c onsid er~vel na questão da distribuiç;o de' terras, 

··sem o tj ue ~ irrealist~ qualquer exp ectativa positiva de retor 

no do s inves t. imentos (1). 

Em suma, enqu anto a política cre.ditfcia do Estado tende à ex

p ansão, à mudança~ a transformação nas formas de produzir(de.!!, 

(1) 11 raramente se viu os membros politicamente influentes 
da e~i t e terratemente de um país acolher -com entusiasmo a 
adoçao d~ medidas prÓp~ias a acelarar a valorização dos 
campos ~ ~ Esta declaraçao, : de uma lucidez surpreendente, é 
do enta o presidente do BIRD, Robert Mac Namara ·e foi pro 

; nuncia da num disc~rso e~ · Nairobi, em 197J. (Drevon,19767 
!p.,15). A consequencia e que "em muitos casos aref'ormaa
gra ria f az necessariamente parte do programa de desenvol
vimento rural".(Agricultura: Estudo Setorialt' 1, Documento" 
do BIRD d e 1972 citado por Drevon, ,. 1976 1 p.24). E é inte
ressante observar ·fque o objetivo do BIRD, segundo Drevon, 
baseia-se num critério muito claro: as áreas de · terra a
tribuída s aos camponeses devem ser suficientemente gran
des para que estes possam modernizar a sua prodúção, ele
var a pro dutividade de seu trabalho, etc. Neste - sentido, 
af~rma Dr evon, "há 'um laço entre política de reforma a
gra ria e política de crédito agrícola ••• " (1976, p.27). 
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tro dos marcos de um padrão tecnológico determinado, é claro), 

a polltica 1·undiária pressiona no sentido da conservaçaÕ, do 

ntrnso (1). Neste sentido, a pol!ticn agrícola do Estado bra-· 

sileiro par e: o campesina to é a unidade de.stes dois ,çontrários: 

por um lacto, ela estimula a transformação na base técnica da 

produção de uma parcela cada vez maior do campesinato,de for

ma a convertê- lo num consumidor permanente de insumos indus

triais e um vendedor regular de abundantes s~fras agrícolas a 

serem comercializadas e industrializadas pelos grandes monopÓ 

lios. Por outro lado, entretanto, fazendo a opçió-polÍtica d~ 

nãci tocar nos alicerces da atual estrutura fundi~i'~a ela deixa ci·e 

~ora deste processo a grande massa de campesinato pobre. Esta 

unidade contradit~ria é uma das principais expres~3es,no cam

po, da ~lernização conservadora que caracteriza o desenvolvi 

n•ento capitE-lista da sociedade brasileira como um todo, des

ta tendênciE histórica a que o desenvolvimento social, econô

mico e po 1 ltico conserve em si e mantenha durante muito tempo 

o quadro arcaico do qual parte (2). 

(1) As medidas de política fundiária adotadas durante o gove.!:. 
no Figueiredo não modificaram em nada, nem sequer atenua
ram : es ~a orientação do regime. No caso das · aesapropria
ç5es de terra, o governo agiu como um corpo de bombeiros, 
não se pode falar seriamente em uma política d.e redistri
buição de terras. O caso da criação do Grupo Especial de 
Terras da região Araguaia-Tocantins (GETAT) é ainda pior 
pois corresponde à passagem do poder de decisão sobre as 
questões de terra do INCRA para o Conselho de Segurança Na 
cional. Num debate publicado na revista Proposta · Moacir 
Palmeira explica:" ••• há muito tempo começa uma ruptura do 
gruoo do poder com o Estatuto da Terra ••• E aí eles reto
mam a história de criar grupos para lida,r com os la~ifun-' 
diários fora do Estatuto da Terra. O fato novo é que se 
está criando um grupo cujo poder não está nas mãos do Ór 
gão encElrregado de realizar a reforma agrária, mas sim nã 
mão do Órgão cri.a,dq..:para traçar a polÍ tica de segurança na 
cic~nal" (p. 21). " .,l -

(2) Análises interessantes neste sentido podem ser encontrada 
nos trabalhos de Coutinho (1980) e num documento político 
entitulado Pela União dos, :Comunistas Brasileiros (Prelo, 
Lisbo8, 1975), entre outro~. 
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ATRASO E PRCiGRESSO 

Neste sentido, tem razao Muller (1980, p. 82) quando afirma: 

"Com base né1 e onc entração e na difusão-cone entrada · com qtie s~ 

dá o p rogresso técnico da agricultur·a pode.:.se suste'ntar a i

déia de que a grande maioria dos estabelecimentos sofreu um 

bloqueio em ingressar no clube dos produtores môdernos". O 

progresso técnico, e on sta ta Muller, não se lJ.mi"fá . :.Pàs granqes 

propriedades: "Os números absolutos revelam, com efeito, que 

a concentração do proc e sso não obedece apenas a6 tamanho de 

área tota l , mas também ~ capacidade de os estabelecimentos me 

nores incorporarem progresso técnico. Esta constatação permi

te separar a agricultura nacional entre aqueles estabelecime!!_ 

tos que se jndustrializaram e aqueles outros que 'não o 

ram, independentemente do tamanho da área" (p. 72). 

fiz e 

1'.ías quais Of' fatores materiais que determinam esta separação? 

E is. uma questão que Muller não enfrenta em seu trabalho e is
' _.t o po r e on siderar que ·a a tua 1 "difusão-cone entrada 11 do crédi-

to rura 1 "anites de representar atraso, representa prec isamen

t.c a n ova f'orma da agricultura b~ile~" (grifos meus,R.A. ). 

l'luller r e co 11h e ce a evidência de que "certas dimensões fundiá

rias mínima::; estão pressui;>ostas" (p. 89) neste processo de m.2 

dernização. Mas o que ele não responde é por ~ que a maioria 

d os pequeno ~; agricultores não possue estas "dimensões f'undiá

r ias mínimas". Uma das ·· razões básicas deste fato . não será, jus 

tamente, a rígida estrutura latifundiária que caracteriza o 

campo brasileiro? Se isto for verdade, é impossível negar que 

e sta "nova forma da agricultura brasileira" (da qual uma das 

car~cterÍsticas é a "difusão concentrada" do crédito)seja pr~ 

sisamente um fator de atraso. 

~ evidente que o desenvolvimento do capitalismo no campo 
# 

nao 

s up~e uma for~a determina~a e ~nica de propriedade f'undiária. 

Como mostra Lênin, "o capital :faz pesar seu jugo so~re todas. 

e stas espécies de propriedade fundiária, mas sob uma formadi

~ercnte, p or meios diferentes 11 (1960 1 p. 19, grifos meus,R.A.). 
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O que são estas formas e estes meios diferentes? Elas traduzem 

a id~ia ~e f!UC embora o capitalismo possa se desenvolver so

bre a bas~ ~e qualquer estrutura fundi~ria, isto nio· signifi

ca f!U'~ a c·strutura fundiária não tenha uma influência determi 

nante sobre o próprio desenvolvimento capitalista: sobre o seu 

i"itmo e sobre o se~~!! (1). Parodiando Marx podemos dizer 

que da mesme forma que as idéias passadas p~sam sobre as ca

beças das gerações presentes, as estruturas sociais passadas 

moldam o quadro no qual se des.enrola o desenvolvimento capi t.!. 

lista presente. 

A meu ver a tentativa sadin de Muller de evitar 'o "dualismo" 

(2) o faz subestimar a import~ncia de uma contradiçio real do 

desenvolvimento capitalista no campo. Sem estudar esta contr.!. 

diç~o,como compreender a persist~ncia até hoje do p~rasitismo 

(1) Segundo L~ninJ a região Oeste dos EUA, onde sé situavamas 
verdadeiras fabricas de trigo que formavam o "celeiro" da 
América era "menos capitalista" (1960, P• 46), . sublinha
do no 01 iginalTdõ que aquelas onde a agriculttlra era mnis 
intensiva. O estudo desta questão, d'o grau e das formas 
que ass~me o desenvolvimento capitalista em cada caso, e 
fundamental no pensamento de L~nin. E para isso a análise 
da base histórica em que se assenta a produçio (formas de 
propriedade, relações de trabalho, etc:) ~decisiva. As 
observações de Henri Lefebvre, neste sentido são interes
santl ~mi mas. No fundo desta C{Uf' s tão nqui levantada está, 
diz ele," ••• um problema metodológico: as relações entre a 
sociologia e a história, dado que.nos encontramos diante 

· de umn r·ealidade que tem uma historia e que a conserva «:m 
!. seu próprio seio, que justapõe as formações arcaicas as 
:formaçÕ"s "modernas" (Lefebvre, 1981, p. 168). 

(2) Que, este sim, coloca o latifúndio como um obstáculo sem 
cuja remoção é impossível o desenvolvimento do capitalis
mo no cnmpo. ~por iss.o que as correntes políticas queado 
tavam esta perspectiva téÓrica (entre as quais o PCB) sem 
pre associavam a luta oontra o latifÚndio à luta pelo . d; 
desenvolvimento, entendido enquanto desenvolvimento capi-:' 
talista. Esta questão é· tratada de forma mais desenvolv,! 
da em Paiva e Alves (1974). 
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histórico d< l propriedade latifundinria ( 1), em que pese o e

norme des~n volvimento da produção capitalista nos grandes es

t a belec im e ll"Los? Como compreender que mesmo na região de maior 
. , 

d e senvolvim (•nto do capitalismo agr[1rio no Pals, (o Estado de 

São Paulo) " "u ti lizaç ão improdutiva da terra 11 tem í um peso 

tão importai:tc, como · mostra Graziano da Silva (i981, A,pp.67 

a 82)? E 1 no que se refere mni s especificamenté ao nosso caso, 

se não part i rmos precisamente do atraso (isto . é, . d_e uma hera_!! 

ça que o de s envolvimento atual está sendo incapaz de superar e 

que limita •·ste próprio desenvolvimento) que representa a es

trutura lat :i fundiária, como comprcC'nder os obst~culos que se 

nnt ep~em .J Lransformação da base t~cnica da produção da maio 

ria do ca1:11 >< sinato no Pais? 

sent i< '. o -tem razao Nalwno qu n n d o quando diz que " ••• are-

forma agr.;r i a no Ura sil se impõe cre se entemente como uma e

· xig~ncia econ~mica do pr~prio processo de acumulaçã~ capita

listn" (198 1 1 p. 15). Isto não signi:fica, é claro que ela se

j<1 uma ~ig <· ncia polÍ~ da class e capitalista. Ou seja, o 

f' nto de que "a expansão do complexo agroindusti-:i.al encontra 

n'i obstácul< >s crescentes na rigidez da nossa estrutura fundiá 

1-i.-1 ••• " n ;io quer dizer que a burguesia esteja disposta a pro

r.:10ver uma redistribuição democrática de terras 1 a adotar a~ 

cisão polit:ica de promover a reforma agrária. 

E aqui cabe perguntar se ··.sao justas as conclusões_ que Paulo 

!>androni a: :trai de sua interessante ,contestação . df ~ _, pers;pec-

(1:) Os dados preliminares do Último cadastro do INCRA (1978) 
mostram que o desenvolvimento capita lista no .campo, !onge 
de atenuar este parasitismo da propriedade latifundiaria, 
r~_;forçou-o. A área aproveitável e não ·expl.orada e
xistente no ·· Braail. que era de 84,6 milhões ha em ••• 

·1972 subiu para 149,2 milhões, um aumento de mais de 64 
milhões de hectares em seis anoa. Deste · aumento de 64 mi
lhões de hectares nas áreas aproveitáveis . e i ~ao -~ - ·expl.ora
das, nada menos que 54,3 milhões de hectarespertencemaos 
grupos com mais de 500 hectares de área. Os igrupds aom mais 
de 5.000 hectares ampliaram em mais de 29 milhões de hec
tares sua área aproveitável e não utilizada. 
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tiva "f'uncic.nalista". Ao . levan~ar a :fértil hipótese da "au

sência de urna" solidariedade antagônica "entre ;a ' p1r~dução · cant 

ponesa e as .frações mais importantes do capitai••, Sandroni a-· 
j 

venta . a pos:: ibilidadede· que uma pesquisa mais apro°Dundada so-· 

hre o terna "revele que a pequena produção mercantil-campone

sa seja entorpecedora .do desenvolvimento capitalis'ta"(l98<;>,:P•, 
1 

lOJf. Isto é ·verdade para todo · ~ qual.quer 1;J.po :;de: 

camponesa, ou apenas para aquela incapaz de 'ac~mpanliar' · o ~ ·· ~.;~ 

senvo lviment.o das forÇas produ ti vns e incorporar os avanços: 

do progresso técnico no campo? Neste sentido, a afirmação de· 
, • ~ 1 • 

que o desenvolvimento da agricultura nos ultimo.- anos . manif'e~ 

ta a . "resolução burguesa da questão agr~ria" (~~ ío)>é ·. ~ .meu'. 
- . . - 1 ver parcial., na medida em que nao levai . em consideraçao a base' 

contra4it~ria em que esta res~lução se apóia. ~~~a base" con-

tradi tÓria eXprime . .:s·é no aspécto ___ qu.e estamos estudando, jU.!, 

tamente no f'reio que a estrutura fundiária impõe à transfOrlil.!. 
.. - I 

çãó das cond:i!çÕes de produção. da maioria do campesina to brasi.. 

··1-eiro; 

DIFERENCIAÇÃO SOCIAL 

A' politica . agricola do Estado acelerou, portanto, a forma-

, çio, no interior do campesinato de .duas camadas . dist.inta.:por 

um lado, nqu ela cujas condiçÕe s ma tcriais de exia tênc ia permi 

tem o acesso ao crédito e possibilitam por a{ a incorporação 

de insumos de origem industrial ao processo produtivo. Embora 

numeroso, trata-se de um setor minoritário, em termos nacio

nais (1). Por outro lado; uma m~ssa de c.amponeses ·pobres,que, 
! \ , , ' . 

! -na maior parte das vezes, nao trabalha com financi~e~tos b•!! 

( 1) Se é verdade que a maioria dos que conseguiiram.! •ecanlzar 
sua produ·ção e empregar insumos de origem ind~ ir·ial es
tão numa situação material que, , via de regra i , ; ~ão é ai
serável, isto não quer dizer que todo o campe.etilato abas- 1 

tado . tellha passado por estas transformações. ; Subsiste · rio;, 
país, com9 veremos no próximo cnpl tu lo no que ~~ refere ao 
Sudoeste Paranaense, um ' importante setor ql,le -sobre uma b,!. 
se técnica tradicional consegu~ ter um . padrão de vi4a re 
latiV<•mE'nte elevado. 



cários, que está sujeita à exploração por parte qq pequeno c~ 

pi tal mercantil e usurário e cuja caracter!st~~a ·central é a 

"de:ficiente base de recursos f'Ísicos e humanos" (Hopiêm 'cle Melo, 

s/d, P• 39) em que se assenta sua produção. 

t importante ter em mente que esta separação não foi criada pe ---
lo Estado - embora ele a tenha acelerado. Ela possui uma din.!, 

mica própria. é regida por leis inerentes ao desenvolvimento 

do capitalismo no campo, às quais em parte, J.á no• referimos 
.. A . I 

ao mencionar o es~µdo de Lenin sobre a agricµltura norte-ame-

ricana._ O importante é que mesmo os autores que ' teatam demon.!. 

trar a "inviabilidade" da grande produção capitalista, ou. ao 

menos a superio~idade econômica da produção familiar sobre a 

grande empresa no campo(l) são unânimes em reconhecer a pro

pensão imanente à agriculturª moderna no sentido da intensi-

:ficação (maior aplicação de trabalho, seja ele vivo ou, sobr~ 

tudo, morto, por área)consta~te da produção. A . .!!! 4e que f.!, 

la Lênin da extinção da pequena produção pela gran,de não se 

re:fere apenas às explor4çÕes capitalistas, mas pode ser obse.!: 

vada nos próprios estabelecimentos camponeses. O minimo de ~e.!: 

ra e de condições de trabalho necessário para a reprodução de 

uma fam.ÍÍia camponesa altera-se com o desenvolvl.me~~o htsté>r.! 

co das :forças produtivas no campo (2 _) • A obt .. ntiO Q41•t•• con

(1) A':1tores como Serv~lin (1972), 1"epicht . (i973J ,?f41kano(1981), 
Aidar e Perosa .Jr. (1981) Perceval (1969) e Br~'son(1976) 
dão soluções ~~~erentes a esta quest~o. Mas no pensamento 
de todos existe a constatação e uma tentativa de.reflexão 
em torno da f'irme persistência da prÓduçio: ' familiar mesmo 
nas ~-o~ied~des capi t~ J..i,'5tas desenvolvidas. 

- · 1 
( 2 )' "A elevação constante da· escala técnica da :ero~\lção .leva 

também ao aum«;lnto da área média da e~ploraça9 camponesa.q 
tamanho m,édio das•exploraçoes agr:lcolas na Fra,nça aument2u 
60% nos ultimos 20 anos. Lembre-se que esta concentraçao 
:Q.ão provocou o desenvolvimento de uma 'grande agricultu;ra,' 
de tipo c·apitaliE1ta (Bresson, 1976, p.10). Referindo-sea 
atual · situação nos EUA. - Ãidar e Perosa Jr. (1981,'p. 
22) afirmam: 11 1 sto significa ter havido uma alteração I,!!· 
portante na natureza da propriedade :familiar na agricult~ 
ra norte-americana, com as mais capazes de se adaptar ao· 
grande progresso técnico não apenas se mantendo, mas tam
bém incorporado aquelas menos e:ficientes". 



diÇÕes de produção torna-se um verdadeiro fator de di:feren-

ciação ~oc.ial: não pelo :fato de que os meios de trabalho pró

prios a agricultura moderna tenham por si só a virtude de 

e:levar a co:ndição burguesa os que a eles têm acesso,, mas sim 

porque aqueles aos quais as condições de produção de origem i_!! 

dustrial. não chegam, tendem a um empobrecimento permanente e 

acelerado. Os produtores que nao têm meios de elevar a pro,du

tividade de seu trabalho, entram num processo dé .decadência 

que, e edo ou 

a sociedade 

la- tendência 

tarde, conduz ~ extinção social. Neste 
• i 1 

sentido, 

capitalista contcmpornnea caracteriza-se P.!. 

~ ~esapariçio n~o das pequenas1 propriedades-

cm geral, m~s justamente daquelas que não conseguem adapta,!. 

se ''·º permarente desenvolvimento das f'orças produtivas na a

g1icultura 1 não podendo assegurar os necessidades vitais de 

seus proprietários e a reprodução, numa escala s~mples, de 

seus meios de produção. 

Uma das principais consequências sociais deilta tendêttc ia, cu

jos efeitos políticos sobre as lutas sociais no campo são de 

cis!vos, ~ a seguinte: na medida em que a intensificação da 

produção consiste na incorporação basicamente de trabalho !!!.2.!. 

to ao p1ocesso produtivo, ela não provoca(ao contrário do que 

o'corria quando a agricultura utilizava principalmente insumos 

pr~-industriais) um aumento na mão-de~obra empregada(1), na 

quantidade de trabalhadores envolvidos na produção. Por isso, 

intensificar a produÇão não signif'ica necessariamente capitá~ 

liz!i- la, niio signi:f;ica subs ti tu ir a base camponesa em que se 

apóiam suas relações sociais por uma base capitalista, onde i!!!, 

per~ rt exploraçio do trabalho assalariado (2). O próprio de-

(1) O aumento na ~rea plantada pode exigir maior m=o-de-~bra 
empregada .Da mesma forma, a queda da demanda de mão-de-o
bra por parte da agricultura n;o incide de maneira homo
,gênt!a em todos os ciclos da produção. Existem variações in
clusive de produto para produto. 

(2) 11 0 que pai ece te1 acontecido nos anos 1960 é.: .. que,com a teE_ 
ni:ficação da produção (que também ocorreu nos pequenos e~ 
tabelecimentos rurais) substituem-se, entre os pequenos 
produtores, os empregados (a pouca mão-de-obra :familiar de 
que di spÕem) por meios de produção" Lopes, s/d, p. 66). 
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senvolviment o da força produtiva do trabalho e o seu acesso 
' ' -aos p e quenos estabelecime~tos tornam possivel esta diferença 

entre a in t e n sificação da produção e a sua capitali~ação. O 

fundamenta l~ que a camada superior do campesinato hão tem sua 

existê ncia s ocial fundamentada na exploração do trabalho as

sa l a riado. O uso de meios de ~roduçio modern~s e a possibili

dade de um c erto conforto material não têm como coritrapartida 
• 

a suj e ição d o trabalhador assalariado rural. Não é portanto e.!! 

quanto patrã o que este pequeno camponês se relaciona com o o

per~rio agrícola. Isto não significa, é claro, que haja uma 

convergência absoluta de interesses sociais entre ambos, mas 

contribui, s em dúvida para que não se estabeleça uma relação 

d e luta, étnt ;tgÔnica ( 1). 

'
~ a agricultu ra baseada em insumos pr~-industriais, a partir 

de uma certa área de terra, o ·pequeno agricultor era obrigado 

a r~c ofrer ao trabalho assalariado e es t a conting~nciedefinia 

-o seu.lugar ~ocial, ele transform~va -se em capitdlista. Este 

~ o critério fundamental de classificaç~o adotad~ ~or Lênin 

n;o s~ em seu estudo de 1916 sobre a agricultura nort~-ameri 

c a n a , mas tar.1bém em O Desenvolvimento Capitalista na RÚs.!!.2.i. 
11 Esta agri c u l tura mercan ti 1 transfo1·mn-se já em agricultura C,!. 

pitalista n o i s (grifo meu R.A.) a supe~f{cie semeádh dos ' cam 

poneses a b a s tados excede a norma de trabalho de umh fa•ilia 

( i sto é, .ª quantidade de terra que uma família pode cul.tivar 

por seus pr óprios meios) o que os o~riga ·a recorrer à mão.:.!!.!

obra assalariada" (Lênin, 1969, P• 65, grif'os no original). 

A d~finição d e Engels vai exatamente no mesmo sentido: "Por 

pequeno camponês, nós entendemos aqui o .proprietário ou o ar

rendatário - e sobretudo o proprietário - de um pedaço de te.!:. 

ra que não é maior do que aquilo que ele pode regularmente 

cultivar com sua família, n~m menor do que o necessário à ali 

(1) Uma an~li se interessante deste aspecto encontra-se em Per 
ceval (1 969, PP• 146 a 148). 



mentação desta" (1970, PP• 489, 490). Se o pequeno camponêst! 

ver um pedaço de terra níaior do que "aquilo que ele pode re 
. -

gularmente c'-lltivar com sua família", ele tenderá· a contratar 

trabalhadores assalariados e a se converter num •capitalista. 

Inversamente, se sua terra for muito pequena, ele tenderá a 

vender sua força de trabalho e a se transformar num proletário. 

o importante é que esta quantidade de terras não e um fator 

·absoluto, mas variável exatamente em função do dese11vol'Vimen

to da força produtiva do trabalho na agricultura. A ~rea de 

terra que hoje um camponês pode cultivar com sua familia, sem 

recorrer ao trabalho assalariado, é muito maior do que no ini 

cio do século. ~ _forma corno se dá atualmente a intensificaç;o 

agrícola C1 ~ ra vés da incorporação sobretudo de . t:r:a-balho mor-

to ;. produção) é um f~eio .. ~; q~.e o pr9c_~_~so de dif erenç_i.açãq do 

ca~nato assuma· a forma de um conf'li to social entre prole.:. 

t~rio E e bur~ueses~ O movimento principal, nos casos Fm que a 

ántensificaç~o agrfcola tem por base a mecanização e a quimi

f'icação intensivas ( 1) é a separaçao do campesina to não em 

duas ciasses, mas em duas camadas distintas, uma pobre, ou

tra abastada, mas ambas camponesas. ~ão é o trator ou à enxa

da que defint!m o lugar social de um trabalhador. Estando uni

.do ' a suas condições de produção (seja qual for o seu grau de 

cvólução técnica), não vivendo ~s custas do trabalho alheio~e 

(1) Apesar de todos os i:>rogressos até agora desenvolvidos, a 
agricultura permanece como uma atividade tributária do 
próprio movimento da natureza. Neste sentido, a forma que 
assume a intensificaçio do trabalho (e portanto as suas 

.consequências sobre as relações sociais) varia enormemen
ite de produto para produto.Um exemplo: um pequeno agricul 
' tor com 10 hectares plantados çom café será obrigado a re 
correr ao trabalho as41alariado no momento da ': c·o1hei~a de 
seu produto. Se estes mesmos dez hectares forem ' plantados , , , ' . 
com cereais, e provavel que as tarefas agricolas durante o 
ano inteiro possam ser realizadas apenas com a mão~de-o~ 
bra familiar. Graziano da Silva (1981 A, cap • .3) discute 
com profundidade esta questio, no que se refere . ao empre
go de trnbalho assalariado no cnmpo. 
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nao dependendo ele mesmo da venda de sua força de trabalho, 

o agricultor é, em geral, um camponês. Mas é evidente,por ou

tro lado, que dentro da classe camponesa, trator e enxada de

finem dois mundos diferentes, dois universos econômicos, so

ciais e culturais totalmente distintos. 

Neste s.entido, tem razao Sandroni, quando afirma:. "Minha sus

peita ••• é que as preocupações centrais da'B pol!ticas agr~c.2 

colas e da legislação agrária el~boradas nas Últimas décadas 

giram em torno do rompimento do binômio pequena produção me.t, 

cantil - capital mercantil-agrário através do aumento da pro

dutividade e da capitalização da primeira e da intervenção na 
. - \ . ,. , ..-compet1çno1 comercial com o segundo, a traves da formaçao de es-

toques reguladores, e a fixação de preços m:lnimos 11 (1980,p.55). 

Uma ressalva: apesar dos esforços no sentido do "aumento da 

produtividade" não se pode falar em geral num movimento de "c.!. 

pitalização" da pequena propriedade: a intensificação da pro

dução camponesa não faz (ao menos no caso que estam~s estuda!! 

do e ·cujus conclusões podem talvez ser aplicadas i maior par

te da economia camponesa do Sul do Pais) do trabalhador um 

burguês, um explorador do trabalho alheio. 

ENFIM A "CLASSE MtDIA RURAL? 

Ampliar ao máximo a quantidade de pequenos agricultores capa 

zes de intensificar seu processo . produ"t<ivo, mas sem tocar nos· 

pilares da estrutura fundiária, assim pode ser resumida a P.2 

lítica agrícola do atual regime para o campesinato.t evidente 

qu~ a tend~mcia à diferenciação social que o próprio movimento 

ecbnÔmico da sociedade capitalista cria é acelerada por esta 

política. Este é o sentido do esforço que as entidades gove.!:, 

namentais ligadas ao crédito rural vêm fazendo para facilitar 

o acesso do pequeno produtor, aos financiamentos bancários. 

Trata-se de uma tentativa de cooptação em dois n:lveis: 
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a) primeiramente, trata-se de alternr os :fundamentos tradici_2 

nais da produção camponesa, de forma a fazê-la funcionara.!' 

gundo ns necessidades econômicas dos grandes monopólios. 

As :formas concretas como se dão estas alterações e suas CO,!! 

sequências para a existência social do campasinato serão e.!. 

tudadas no próximo capitulo. Seu limite na propriedade 1.!, 

tifundiária foi visto acima. O importante a ser ressaltado 

aqui é que uma parte cada vez maior da produção contribui 

para a valorização do capital monopolista que atua junto à 
agricultura. E o crédito rural é uma das vias mais seguras 

para tornar o campesinato apto a preencher esta :função; 

b) mas a tentativa de cooptação que nasce desta forma de dife

renciação social se dá também num plano politico. A exis

tência no campo de uma camada de pequenos produtores que -

apegados à propriedade e fiéis ao Estado, do qual tanto d.!, 

pendem - sejam tão prósperos no plano econômico, quantoco!! 

servadores no plano pnlitico, este é um velho obj~tivo das 

classes dominantes no Brasil que o regime militar conse

guiu, ao menos parcialmente, realizar. Evitara polarização 

(1) 

radicai entre os latifundiários e os capitalistas rura1s 

por um 1ado e a grande massa de trabalhadores sem terra ou 

com pouca terra por outro, através da criação de uma "ela.!. 

se média rural", é um sonho dos governantes brasileiros 

quase tão antigo a própria independência do Pais (1). Do 

Manuel Correia de Andrade comenta este sonho: em 1962, em 
"A Terra e o Homem no Brasil, afirma ele, "chamávamos a 
atençao para duas posiçoes em luta, uma mais conservadora, 
mais convencida de que o status quo rural, herdado do re 
gime colonial, ºnão poderia ser mantido, que preconizava re 
formas tecnicistas, teoricamente bem elaboradasp visandÕ 

. t 
resolver o problema com uma po11 .tica de colonização que, 
desaprop riando algWnas ~ropriedades ou usando terras do 
Estado, implantasse colonias onde seriam localizados tra
balhador es rurais a serem transformados em pequenos pro
prietários. Admitia-se que a formação de núcleos de pro
priedad.e s familiares, "ilhados" no meios dos latifúndios, 
atenuaria o probelma, que se agravava, da luta de classes, 
face à criação de uma c1àsse média rural e despertarianos 
trabalhadores sem terra ~ a esperança de poderem resolver 
os seus problemas, no futuro, com a aquis"ição de uma gle
ba de "tr·rras" (Andrade, 1980, p.1). 
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, 
ponto de vista das classes dominantes, o regime teve o mJ!. 

rito de colocar em prática este sonho, com as limitações d.!, 

correntes do monopólio da propriedade da terra, isto é,sem 

uma reforma agrária democrática. Do ponto de vista do regi , , 
me, o campesinato abastado representa uma especie de es-

espernnça eleitoral, um setor cujas próprias caracteristi

cas sociais e econômicas empurrariam para uma posição con-
' ' servadora no plano politico, contrabalançando assim a e~~-

dente tendência oposicionista do eleitorado urbano. As me·

didas de pol!tica agricola tomadas durante o governo Fi

gueiredo (sobretudo a partir do "pacote agrícola" laa.9ada 
-

quando Delfim Netto era ministro da Agricultura) mostam U• 

-ma preocupaçao em atender,ao menos em parte, algumas das 

reivindicações do campesinato abastado (1), assim como re

velam que os setores mais pobres dos pequenos produtores .2 

cupam wn lugar secundário nos planos governamentais. Na re,!. 

lidade, o campesinat.o pobre está exclú:l.do da tão propalad• 

"prioridade agr:l.cola" do governo, por não possuii- as cond,! 

çÕes materiais necessárias à incorporação do progresso 

técnico à sua produção. A manipulação da pol!tica credit,! 

eia é wna forma através da qual o governo pode tentar COO.E, 

tar o campesinato abastado: mas, para o campesinato pobre 

esta cooptação só é poss:l.vel através de med~das de políti

ca f'undj_ária, através de uma reforma agrária. 

No Último Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura (CONTAG). realizado em maio de 1979 em Brasí

lia, um trabalhador nordestino, após a exposição na qual o ª.!! 

tão ministro da Agricultura Delfim Neto enaltecia as virtudes 

d~ sua pol:Í.ti·ca (com ênfase na política creditícia), :formulo_!! 

lhe uma pergunta que resume a essência do problema que esta

mos colocamdo: 11 Pro:f'essor Delfim' Netto, o senhor :falou muito 

em crédito, não :falou em terra. Onde vamos aplicar o crédito 

(1) Sobretudo no plano da política creditícia~ da política de 
preços. 
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se não temos onde plantar"? (palmas prolongadas). Na resposta 

de Del:f:Í.m Netto revela-se com clareza este tratamento 11 di:fé

rencial" a o qual estamos :fazendo re:ferência 1'qu1: "Segundo eu 

suspeito, disse o ministro, este Congresso tem váfias éatego 

~ :. tem proprietários, tem trabalhadores, (gagueja) posse!. 

ros, pessoas de várias categorias que trabalham na agricultura 

~claro que o mecanismo de resolver o problema ·agr!cola está 

basicamente ligado à possibilidade de ampliârin'os ' à · demanda dé 

mão-de~obra no setor agricoia. Sem que se consiga isso, . " no,t 

não consEiguiremos resolver nenhum problema de àgricultura • .Me,!. 

mo os trabalhadores ou os posseiros têm muita ' coisa a ver com 

isso, · porque a a expansão do setor dos proprietários, a expa.!!,., 

são dagueles gue já possuem terra, a expansão dé sua produção, 

representa uma estabilidade adic'ional daqueles que ainda não 

possuem terra" (1). Todo o discurso do ministro no Congressa 

pode ser rE:sumido ~o seguinte: as reivindicações dos pequenos 

proprietários (crédito; f'im das Notas PrimissÓrias Rurais,etd 

eram levadas a sério; as que se referiam ao problema da re

:forma agrária, estas. eram tratadas como utopias infantis. · 

A diferenciação social camponesa tal como ela vem . se desenvo,! 

vendo sobretudo no Sul do Pafs reflete-se inclusive no. plano 

da luta sir1dical dos trabalhadores rurais. A principal cara ô-

ter!stica elo sindicalismo de trabalhadores rurais no Brasil 

reside em f:ua natureza pluriclassista. Assalariados rurais, 

pequenos proprietários e camponesesi não proprietários, enfim 

todos os trabalhadores rurais organizam-se num só · sindicato, 

tanto no plano municipal, quanto estadual e nacional. O sin

dicalismo ele trabalhadores ruraiS' é a exceção dentro da estrJ! 

ttira vertical do sindicalismo brasileiro. Esta situação, pa

ra as luta::: dos trabalhadores, traz vantagens e inconvenientes 

que não é aqui o lugar de expor (2). 

(1) P;çop~..!!, nº 12 - 11 32 Congresso da CONTAG: Lavradores Ape.!:, 
tam Ministro.!7. 

(2) Em todo caso convém ressaltar que mesmo aqueles que cons,! 
deram a atual estruturá pluriclassista como um ·:t;reio .para 
o desenvolvimento das lutas dos trabalhadores (e sobretu.do 
dos assalariados)estão convencidos de que enquanto perdu
rar a cstrutura . corporat;i.sta do sindicalismo nacional,não 
convém romper a unidade da CONTAG. 

161 



Nos Últimos a·nos, inúmeras foram as tentativas governamentais 

de quebrar a unidade sindical dos trabalhadores rurais. Entre 

elas, uma das mais importantes é a que pretende separar em 

duas organizações totalmente distintas assalariados rurais 

por um lado e pequenos proprietários por outro. A força deste 

projeto divisionista vem justamente da existência no interior 

do campesina to. de uma camada c'tj.jos interesses específicos não 

se confundem com .os da massa dos pequenos produtores. Num en

contro do p residentes de sindicatos de trabalhadores rurais 

de vários Estados (RS, SC, PR, SP e MS) promovido pela ~ONTAGI 

para discussão da política agrícola, em outubro de 1980, foi 

distribuido por um grupo de sindicalistas de Santa Catarina 

um folheto pregando a formação de uma terceira categoria(além 

da patrona l , já · existente e da de assalariados, que seria Qri,! 

) ., '11 A... 1. da • O titulo do f'olheto e Tra})alhador Rural utonomo, qua 

é o teu sindicato?'.' Seu conteúdo político manit'esta-se sem a

biguidades numa .frase: "A idéia de criação de uma terceira faJ 

xa, baseia-se na possibilidade de transformação do ,trabalha

dor rural, do meeiro, do posseiro, do parceiro, do minifundi;I; 

ta, em propri~t~riode terras tendo como limite a propried~de 

familiar, identificando-o com a classe média e colaborando com 

isto, de f orma decisiva, para o equilíbrio social, afastando 

· qualquer v< :ga idéia de se obter as mesmas modificações do con 

texto atrav és de atitudes violentas" (Schwarz, 

Vargas de L:i,ma e Beltrame, s/d, p. 7.). 

Miglioranza, 

A idéia da terceira categoria não. conquistou nenhum apoio e

fetivo mesmo no movimento sindical do Sul do País. Mas o im

portante é que a base materiaÍ para .sua difusão e mesmo acei

tá.ção por amplos setores do movimento existe. Se esta aceita-
- ... çao nao oc orreu foi por motivos de ordem siµcical ou mesmo P.2 

lítica, pela profunda tradição de unidade •que marca a própria 

história da CONTAG que, "apesar de suas cont.radiçÕes, . mantém a 

unidade de lutas entre camponeses e c:issalariados rurais... " 

(Araújo, 1981). 
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CAPÍTULO VII• 

A UNIDADE C~PONESA EM DECOMPOSIÇÃO 



A UNIDADE CA?·1PONESA EM DECOMPOSIÇÃO 

O mundo rural homogêneo que marcou a vida dos colonos nos pri

meiros anos de sua chegada .ao Sudoeste Paranaens•, entrou em 

franco declÍneo juntamente com o esgotamento do sistema tradi 

e ional de rotação de terras. Esta quebr~ da unidade ·. camponesa , 
se dá em dois níveis. Em primeiro lugar, pela partic,ipação ca-

da vez maior na vida dos pequenos agricultores de agentes sociais 

urbanos e totalmente estranhos ao seu uni verso:• os Órgãos , govern.!, 
-· 

mentais, ~s bolsas de mercadorias internacionai• cujas cota-
· : çoes sao afixadas diariamente na porta das coop~rativas, a pr.2,; 

pria administração da cooperativa, etc. Além disso, o univreso; 

camponês quebra-se por dentro: as diferenças ·de riqueza e de 

condições sociais tornam-se cada vez mais importante. t esse d~ 

plo processo de dissolução que nós vamos estudar neste capÍt~ 

lo. 

O CAPITALISMO AGRÁRIO 

Na medida em que o desenvolvimento da força produ tivé\ do trab~. 

_. lho na agricultura do Sudoeste Paranaense teve por.base f'undamen-· 

tal a economia camponesa, este progresso técnico n~o foi ac.om

panhado do surgimento de um numeroso pr_oletariado rural na re-

gtão. Isto n.ão significa ~ . que o trabalho assalariado - e com 
L 

ele a procução propriamente capitalista não ten~am crescido. ~ 

pesar da precariedade das informações do Censo sobre o traba

lho assalariado, o quadro XVI mostra que este se ampliEi ou con

sideravelmente entre 1970 e 1975. 

QUADRO ND XVI - QUANTIDADE DE ASSAIARIADOS PERMANENTES E TEM

PORÁRIOS NO SUUOESTE PARANAENSE EM 1970 e 1975 

1970 

Permanen.t•es 2.226 

Temporários 4.160 

FONTES: Censos Agropecuários de 1970 e 1975· 

1975 

4.147 

9.982 
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Apesar deste aumento no contingente de trabalhadores assaria

dos, a relação entre a quantidade geral de assalariados e a 

número de estabelecimentos existentes na microrregião é, no 

Sudoeste Paranaense, a mais baixa do Estado (l}. O que é um 

indicador (impreciso, mas: que aponta para uma tendência real) 

dQ baixo grau de desenvolvimento das relações sociais propri~ 

mente capitalistas. Ao que tudo indica, a grand~ produção ca

pitalista não é a mais expressiva dentro do eonjunto microrre

gional, seja em área trabalhada, em pessoal ocupado, ou .em pr,2_ 
i 

duçã9. O quadro XVII ajuda-nos a enxergar o processo de dife-

renciação social dos produtores do Sudoeste Paranàense e o pe

so específico que neste processo desempenham os grandes capi

talistas agrários (2). 

QUADRO N2 XVII' - GRUPOS DE PRODUTORES, PORCENTAGEM 'SOBRE O !Q.
TAL DE PRODUTORES t SOBRE A ÁREA PLANTADA _·coM ALGUNS . PRODUTOS E 

. SOBRE O REBANHO SUÍNO. 1978/1979 

• 
Quanti- % s/total % sobre o/o s/~rea % ' ~/â.~ % s/re-

GRUPOS dade pr.2. produto 
, 

de de mi- rea de banho are a 
clutores res soja lho . :t·eijâo' suíno 

Mini 22.242 58 22 43 49 27 

Pequenos 12.887 34 41 34 32 39 
/ 

Médios · 3.193 8 29 21 16 28 

Grandes ·116 o 8 2 J 8 

FONTE: Acarpa, 1978/79. 

(1) Este critério (relação entre a quantidade de estabelecime'l'I 
tos e a quantidade de assalariados) é sem dúvida imprecis;. 
Ainda assim esta relação aponta para um fato real: nas re
giões mais desenvolvidas do ponto de vista das relaçõesso 
ciais c a pitalistas, esta relação é mais alta: em Londrina::
ela atinge a méd~a de 2,88 por estabelecimento• Em Maringa, 
chega a 1, 57, em Campo Mourão a O, 79 e no SucÍ'd~ste Parana 
ense, o coeficiente é de apenas O, 27 assalaria.d.o por esta': 
belecimento. 

(2) Os critérios usados pela pesquisa da Acarpa são os mesmos 
empregados pela política nacional de crédito rural. Aclas
sif'icaç li o tem por base o valor da produção. Cf. nota 10,c.!. 
pÍ tulo VI. 



De um total de 38.438 estabelecimentos (1), apenas 116 estão 

entre os" grandes", isto é, apr~sentaram'faturamanto superior a 

~$ 12,2 milhões (2). O fato de serem poucos estabelecimentos, 

por si só, não revela nada. Tudo depende de sua imp~rtância e

CQJ1.Ômica no conjunto microrregio1wl. E cstn é bastante reduzi

da. Em 1975, segundo os dados do Censo Agropecu~rio, havia me 

nos de 200 estabelecimentos no Sudoeste Paranaense com área de 

lavoura superior a 100 hectares. Destes, apenas 4 tinham &ais 

de 500 hectares de área de lavoura e nehum mais de 1.000 hec

tares (J). Estas informações do Censo são perfeitamente coere.!! 

te.s com as da Acarpa. Os 11 grandes" produtores, como se vê pelo 

quadro XVII, acima respondem por uma parcela não muito expre.!. 

siva da produção de soja, milho, feijão e suínos. Em resumo, o 

Sudoeste Paranaense não é uma região cuja vida econômica e so

cial dependa · fundamentalmente da grande produção capitalista. 

Isto nao significa, é claro, que a produção capitali~ta não te 

nha se desenvolvido nos Últimos anos. O que é característicoda 

situação do Sudoes'te Paranaense é que este desenvolvimento fu_!! 

damentou--se em estabelecimentos reiativamente pequenos ,e, em· 

grande parte, nasceu na própria economia camponesa: existe na 

região, com bastante importância, uma pequena produção capi tSi -
(1) 

(J) 

O leitor deve ter em mente que o universo de pesquis~ da ! 
carpa compreendido na região Francisco Belta:!ão. incl'"Í. uma 
qu~nt~dade·menor de ~unicÍpios com relaç~o a · micr.ot'rE?_giiQI 
homogene·a Sudoeste Paranaense ( IBGE). Este t'a tq ,i-élDl>Ora ilijioe
si bili te uma agr.egação das informações não impede as compara.
çoes entre os dois conjuntos no que se refere a incidencia 
de determinados fen~menos • . 

Este valor tem--por ba~e ~ MVR(Maior Valor de Referência)d.a 
agosto de 1981. lt claro que no momento em que o levant~ 
mento d a Acarpa foi feito este faturamento era, em termos 
nominais, menor. Em termos reais, na medida em que o MVR 
é corr~gido regularmente, · º valor devia corresponder a ~I 
12,2 milhões de agosto de 1981. , 
Em Londrina, em 1975, existem 689 estabelecimento~ com a
rea de lavoura superior a 100 hectares, sendo que destes 
49 tinham.entre 500 e 1.000 hectares de área de lavoura ,e 
19 eram grandes fazendas com mais de 1.000 hectares de a
rea de l avoura. 



li·sta, que se baseia (em parte) num setor social muito próximo 

daquilo que Lênin chamava de "burguesia camponesa" (1969, p. 

67). Os contingentes principais desta pequena burguesia 
, 

agra-

ria e da burguesia camponesa encontram-se entre ol!:J "médios" 

produtores elo quadro .XVII ( 1). 

Estes "médios" produtores correspondem a 8% do ·total dos esta-
• 

belecimentos da região de abrangência da Acarpa. Ó Censo Agr.2, 

pecuário de 1975, por seu lado, informa que, no . s~~oeste Para

naense, pouco mais de 10% dos estabelecimentos da região empr.!. 

gam pessoal contratado. O que nos diz o cruzamento destas duas 

informações? 

É claro que entre os 10% dos estabelecimentos que declararam 

pessoal contratado em 1975, muitos não empregaram mão-de-obra 

numa extensão e numa quantidade tal que configuras~e um quadro 

.onde a família vivesse basicamente da exploração do vabalho .!. 
lheio. Mas muitos estão exatamente no caso oposto: o enriquec! 

mento permitiu a compra de mais terras e o emprego do trabalho 

assalariado passa a ser uma constante na vida do estabelecime~ 

to. As relações sociais existentes no interior destes "médios 

estabelecimentos são as mais diversas. AÍ teremos desde a fa

mília ·camponesa particularmente abastada (mas que não depende 

fundamentalmente do trabalho assalariado), passando por aquela 

onde o trabalho familiar é combinado com o recurso à mão-de-o

bra assalariada (2), até ~queles 'que exercem apenas uma ativ.!, 

dade de controle sobre a produção: comerciantes, e profissio

nais liberais urbanos, que não trabalham diretamente na agri

cultura. Embora os dados disponíveis não permitem uma forma 

(1) O "méd · " d t lt · ' · 1. io pro_u or cu iva em media 2~ hectares de soja,15 
~:ctares de milho, 18 hectares de trigo, 7 hectares de fei 
Jªº' tem ~m~ pastagem formada de 12 hectares e possui uiii 
r~banho medio. de 58 cabeças. É claro que estes produtos não 
sao tod~s obtidos durante um mesmo ano agrícola. t comum 
qu~ o med~o produtor faça a "dobradinha" so,ja · e~· trigo, ou 
SOJa ou milho, ou milho e fe~jão. A criação de suínos é 
muito di f undida. 

(2) É a esta, precisamente, que me parece adequada a denomina-
çao de burguesia camponesa. 167 



precisa de Ee distinguir estas três categorias (campesinato a

bastado, burguesia camponesa e pequena ·burguesia agrária não 

trabalhadora) é certo que a maior parte destes "médios" estab~ 

lecimentos (mas não todos) depende do uso da mão-de~obra as

salariada e pode ser considerada como fazendo parte da bur-

guesia rural - ou estando ao menos em processo de transição pa 

ra tal classe. 

A mecanizaç~o e o uso intensivo de insumos agrícolas constituem 

a base fundttmen tal destes "adi.os" _e 11 grandes~' produtores ~ Eles re

correm, via de regra, ao crédito rural e sao, em grande parte, 

donos das máquinas (dos tratores e, numa menor proporção,das 

colheitadeiras) que utilizam. O mesmo não ocorre com os estabe 

lecimentos camponeses, cuja maioria, nem com os financiamentos 

a juros baixos têm condições de comprar estas máquinas. O que · 

permite que elas sejam usadas pelo campesinato é o uso larga-
. 1 • • • • . • 

mente difundi do do sistema de aluguel de máQuina·'9. O progresso téc..:. · 

nico na lavoura camponesa depende, em grande parte, de meibs de prod.!!_ 

ção que , nn maioria dos casos, apenas os médios e os grandes 

produtores possuem. 

A aquisição de máquinas agricloas por parte do campesinato é d,! 

ficultada p e la própria tendência observada na indústria . produ

tora de tratores no Pais. Com efeito, ao contr~rio do que o

correu na Fr ança, por exemplo, após a Ilft Guerra Mundial, onde 

a indústria passou a produzir tratores de baixa poxência, vol

tados para o pequeno agricultor, aqui, a tendência nos Últimos 

anos é a do crescimento da potência média dos tratores em uso 

( i). Não há dúvida de que o aumento na potência média dos tra

tores corre 8ponde a um desenvolvimento na força produtiva do 

trabalho. Mas é certo também que este aumento exprime justame~ 

te os limites à incorporação do progresso técnico à pequenapro 

dução. Se a indústria de tratores vem atuando cada vez meno~ 

na faixa de baixa potência isto não se deve a nenhuma preferên 

(1) Cf. neste sentido Graziano da Silva (1981 A, P• 104). 
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eia particular pelas grandes máquinas, mas sim ao fato de que 
, 

o mercado pa~a as pequenas e excessivamente limitadq. E isto 

justamente em função do fato de que a maioria do campesina to 

não tem condições, em função da base material de sua produção, 

de aceder às conquistas do progresso técnico na agricultura.O 

trator "miniaturizado" que se torna para o pequeno agricultor 

francês . 11 ••• 0 símbolo e o instrumento de ent:Fada na sociedade 

'industrial', da mesma forma que o automóvel o é para a faml.,. 

li~'' (Gervais, Jollivet e Tavernier, 1976, pp. 145 e 148) é u-

ma realidade cada vez menos presente entre 
, 

nos. 

Por outro lado, o uso cooperativo das máquinas de alta potên

cia m'io rE>cebe no Brasil praticamente nenhum estímulo oficial. 

Isto significa portanto que ao mecanizar a sua lavoura 

no produtor transfere ao proprietário das máquinas uma 

do valor criado na produção (1). 

O peqU2_ 

parte 

Em que pese a diferença social entre o camponês que utiliza má

quinas e insumos modernos e o granjeiro, exi~te uma grande ~

dentidade entre eles: ambos enfrentam, em seu pr.ocesso de 

produc~ão, . o grande capital bancário, comercial e industrial 

Csob formas que veremos mais adiante neste capiÍ:tulo). No casd 

do agricultor, é o seu trabalho excedente, aquilo que poderia 

ser o seu lucro, que vai, pelas mais diversas formas, para os 

bolsos dos monopólios. t ele, diretamente, através do sue tra 

balho que contribui para o enriquecimento do grande capital. N~ 

caso do capitalista rural (também conhecido, não só na região, 

mas 

( 1) 

de forma geral no Sul do Pais, como ugranjeiro~') é uma· pár' -
o surgimento de conflitos em torno desta questão do aluguel 
de máquinas é mui to dif icil pois, grande parte das . vezes;, 
o proprietário da máquina é quem trabalha, quando esta é ~ 
lugada. Além disso, antes da elevação vertiginosa nos pre' ., -ços dos combustiveis e com os jurosaltamente subsidiados, os 
aluguids eram relativamente baixos. Nos Últimos dois anos 
a situação modificou-se drasticamente. · Hoje ·, para quem não 
tem urn trator, a~mecanização da lavou~a onera enormement~ 
os custos de produção. E a maioria não tem trator.Na região d~ 
Francisco Beltrão em 1978/79, existiam 2.559 tratores e449 
colhede~Lras mecânicas, segundo os dados da Acarpa. 
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te da mais-valia ·criada no processo,: ·de produção que, no pro

cesso de circulação muda de dono e fica com os .grupos que do-
1 1 1 ! ; : ; ., 

minam o setor. · o grande capital não se limita a sugàr o traba

lho excedente do camponês, ele absorve uma parte do lucro capi ,. -
talista, tanto mais sentida, quanto menores sao as dimensões da 

produção capitalista em questão. 

O CAMPESINATO 

Entre os "pequenos", (1) e os "mini" (2) produtores(quadroXVIII) 

concentra-se a esmagadora maioria do campesinatd dà região de 

Francisco Beltrão. Como se vê, o campesin~to não é apenas im

portante do ponto de vista social. Ele responde também pela 

maior parte da área de plantio dos principais produtos e pe

la· maior parte do rebanho suíno. 

Ao contrário do que ocorreu na região até o final dos enos 1960, 

este campesinato hoje não é uma categoria social hom~gênea. O 

· processo de diferenciação social dos produtores não se faz a-
: ,,,,,,... ' 

penas no sentido da formação de uma burguesia agrária 1. e ' de um 

proletariado rural - sendo que , no nosso caso, ele não se faz 
i , , 

principalmente neste sentido. O essencial e a separaçao do pr~ 

prio campesinato em duas camadas distintas, tanto por suas con 

<lições de vida, quanto pela base técnica de sua produção. 

Para compreender este processo de diferenciação social é nece~ 

sário evitar um. fr,equenté prec<;>nceito segundo o qual, no Bra

sil, as culturas nobres (de expor.tação) são um monopÓliod~ prg 

du~ores nobres (grandes proprietários). Nada é mais : falso. ·Eii 
boÍ-a a participação dos capital is tas rurais na produção de sd-1 

(1) O "pequeno" produtor cultiva (em média) 8 hec~.é\r.es de so
ja, 8 hectares de milho, 3 hectares de feijád 's tem um rES'• 
banho ' suíno de j 24 cabeças. Emqora a Acarpa indique uma~
rea m~dia de trigo de 12 hectare~, · ~ste dado nio é relevan 
te pois apenas 1. 500 "pequenos" produtores plantaram trigÕ 
em 1978/79, já que este produto vem perdendo peso na econo 
mia microrregional. -

(2) .O "mini produtor (em média) 4 hectares de s(rja, 3 hectare·• 
de milho, 3 hectares defeijão e possui um rebanho suíno de' 
13 cabeças. 
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ja, por exemplo, seja muito importante,a maior parte da 
, 
area.1. 

plantada e da produção corresponde a estabelecimentos capone

ses, como mo s tram os dados do quadro XVIII. 

QUADRO NQ XVIII - PRODUÇÃO E ÁREA CULTIVADA DE SOJA PO~~os 

DE PRODUTORES. 1978/79 

GRUPOS Produto Área Planta Área Mecani- Produção res da zada 

Mini 10. 5011 37.033 17.1104 47.060 

Pequeno 8.291 69.145 50.520 98.952 

Médio 1. 993 48.778 43.085 74.842 

Grande 82 13.292 12.903 21.171 

TOTAL 20.870 168.248 fil.912 242.02,2 

FONTE: Acarpa, ( 1979). 

Os "mini" e os "pequenos" produtores respondem por 63% da áreà 

plantada e por 60% da produção de soja. Mesmo em termos de á
rea mecaniznda, a participação do campesinato é decisiva: 55% 

das terras }Jassíveis de serem trabalhadas com máquinas estão 

e~ seu poder. E, o que é mais importante, da área plantada pe

los "mini" produtores, quase 50% é mecanizada, sendo que esta 

porcentagem chega a 73% no cai'o dos "pequenos". 

Esta ampla di:fusão do cultivo de soja entre os pequenos produ

tores de so.]a não significa que as técnicas de cultiv·o desta 

leg;uminosa sejam sempre as mesmas. Na lavoura de soja cori.vívem,j 
numa mesma região, a enxada, o arado a tração animal, a :foice, 

com o trator e a colheitadeira mecânica. Os dados·. do quadro 

XIX são interessantes neste sentido. 
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QUADRO N2 XIX - PORCENTAGEM DE AGRICULTORES QUE ADOTAM .DETERMI

NADAS TÉCNICAS NAS CULTURAS DE SOJA, MILHO E FEIJÃO NA REGIÃO:. 

DE FRANCISCO BELTRÃ0.1978/79 

Mecaniz. '.L'rae. Mecaniz. Trac. Sementes 

Motor Animal Fiscaliz. 

Peq. Mini Peq. Mini Peq • Mini , 
• 

Soja 45 21 .35 56 70 54 

Milho 26 10 55 50 77 63 

Feijão 28 11 40 50 44 .)O 

FONTE: Acélrpa (1979. 

Continução 'luadro n2 XIX 

Adubos Quím. Defens. contra Defens. contra 

Invasores Pfagas 

Peq. Min. Peq. Min. Peq. Min. 

Soja l17 32 72 78 50 50 

Milho 35 15 61 53 20 14 

Feijão 38 23 75 72 45 30 

FONTE: Acarpa (1979). 

Pode-se observar, primeiramente que, mesmo numa região onde a 

transformação da base técnica da produção camponesa possui co~ 

diç~es bastante favor~vaveis de ser massificada, a mecanização 
1 

ngiÍcola com base na tração motorizada não é empregada 1 pela 

maioria dos pequenos agricultores. No cultivo de soja,onde sua 

incidência [,, maior, somente 2lo/o dos "mini" produtores mecaniza 

ram suas plnntações. Mas mesmo entre os "pequenos", apenas 45% 

dos que produzem soja o fazem recorrendo ~ tração motomecani- , 

zada. Nos outros produtos (milho e feijão) a incidência é ain

da menor. Portanto, apesar de sua importância, este traço fun-
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damental da agricultura moderna atinge uma minoria mesmo daqu.!. 

les camponeses mais abastà'dos e deixa de lado a esmagadora mai,2.' 

ria das parcelas mais pobres dos pequenos agricultores. 

Um outro traço importante na agricultura microrregional é o em 

prego em larga escala do trabalho animal. Vimos no c~pÍtulo V 

que mais de 70% dos estabelecimentos possuíam arado a traç.ão .!. 
' 

nimal, o que é bastante excepcional em termos nacionais,onde o • 
' 

trabalho apenas manual ainda impera (cf. quadro I, cap.III e 

nota lJ, cap. V). 

Os dados do .quadro XIX mostram também que os insumos utiliza..: 

dos pela maior parte dos agricultores, são os de orig~m quími

ca ou bio-genética: sementes fiscalizadas e defensivos, que 

no caso do . f'ei.jão e do milho atingem a maioria tanto dos "pe

quenos" qu3nto dos "mini" produtores. Isto significa que há umà 
assimilação desigual, no interior do campesinato, dos meios de 

produção mode rnos, do trabalho morto, ao processo p~odutivo. 

Numa mesma unidade de produção camponesa, a tração animal e a 

colheita manual combinam-se com o emprego de sementes fiscali

zadas e defensivos químicos. 

Ora, nas condições atuais da agricultura quem nao l!lecaniza a 

sua produção sofre uma· dupla desvantagem: trabalha mais e co

lhe menos, pois a área cultivada vai depender estritamente da 

capacidade de trabalho da f amÍlia e da força animal de que ela 

dispõe. Além disso, as condições climatológicas ideais para a 
. . . - · - . -

lavração e a colhei ta têm mui tas vezes uma duração ; limita da: ' 

quem . recorre à mecanização, está em melhor situação para apro

veit~r as condições necessárias a cada etapa do ciclo agrícola. 

Isto signific:a que 11 a quantidade de trabalho gratuito" (Marx) 

que uma família que não emprega a mecanização transfere à so-
, 

ciedade e, via . de regra, maior, que a de uma unidade de produ-

ção onde o trator e a colheitadeira fazem parte habitualmente 

do processo produtivo. 
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Mas se a motomecainização é um :fator tão importante na produção 

agrícola, por que, mesmo entre os "pequenos" produtores, apenas 

45% a empregav:"m em 1978/79? Que entre os "mini" produtores,s,2_ 

mente 21% mecanizassem suas lavouras é perfeitamente compreen

sível pelo f'ato de que os outros 79% não possuíam, provav.elmen 

te, aquele mínimo de condições topográ:ficas ou de area para a

ceder aos tratores e às colheitadeiras mecânicas. ,Mas que_ en

tre "pequenos 11 produtores (cuja renda anual,. é bom lembrar, ~s· 

distancia da miséria que caracteriza o campesin.átó pobre) o u-· 

so da mecanização na cultura de soja não atinja sequer 50% dos 

.
11 peque:ri.Õs"produtores, eis um :fato bastante paradoxal. 

A explicação 
( , 

mais plausivel para este paradoxo e que nos est.!. 

belecimentos destes "pequenos" produtores que não mecanizam a 

lavoura de soja, o plantio desta leguminosa seja relativamente 

pouco importante. O essencial da atividade econômica se conceE 

traria na criação de suínos no plantio de milho e :feijão. O que 

c-orrobora esta explicação é que embora apenas 45% dos "peque-
• 

-nos" produtores mecanizem suas lavouras, do total da área plan-

tada por "pequenos" produtores, 73% é mecanizada (cf. quadro 

XVIII). Os ~>5% que não mecanizaram sua lavoura de soja respon

dem somente por 27% da área cultivada. Nestes estabelecimento~ 

"pequenos", mas que não recorrem à mecanização, a mão-de-obra 

familiar deve ser particularmente numerosa, para dar conta,sem 

o recurso ~ mecanização, das tare:fas agropecuárias necess~ria~ 

à geração de um :faturamento anual superior a ~S , 814 mil.Al.ém 

disso, a fertilidade natural. do solo e a área destes estabele

cimentos devem ser.su:ficientemente importantes para possibili

tar o aproveitamento realmente produtivo da energia de traba

lho que há em seu interior. Estes são estabelecimentos em que 

a intensificação agrícola se dá sobretudo através de uma inco.r. 

poração crescente de trabalho vivo à produção. Na produção de 

feijão e milho (e na criação de suínos), atividades onde~ me

canização a~~rícola é menos desenvolvida do que na cultura de 
. ""' ""' soja ou trigo, estes estabelecimentos tem melhores condiçoesde 

obter um bom faturamento,pois suas condições técnicas de prod~ 

ção não estarão tão abaixo da média social como ocorreria se 

eles plantassem soja. 174 



É possível que entre estes estabelecimentos "pequenos" e que 

não mecanizam suas lavouras, mui tos ofereçam uma certa "resis-

tência" ao processo de transformnção da base técnica da produ

ção campones;1. Como veremos a seguir, o preço social deste pr~ 

e esso Ú ba:~ t <1n te alto, não só pela exploração econômica que n.! 

l e está envo l vida, como também pela quebra da unidade do uni

verso camponl~ S que ele traz inevitavelmente em seu bojo. ~ · ev.i

dente que este fator cultural ou ideológico só vai poder se 

manifestar s e o custo econômico da manutenção das técnicas tr_! 

dicionais (intensificação da produção através do trabalho vivo, 

isto é, - nas condições vigentes no nosso caso - f'amiliar) foX1 

inferior ao custo social da ruptura do universo camponês. Emb.2. 

ra as duaff medidas não sejam quantificáveis, elas são, do pon

to de vista do pequeno produtor, comparáveis: não f'oram pou

cos os que, E?m entrevista, afirmaram-me a indisposição de tra

balhar com bonco, de fazer dívida, etc. O baixo custo real do 

empr~s timo ( t·m função dos juros subsidados) signif'ica algumas 
• 

v_ezes, .mui to pouco para o .. agricultor, diante dos problemas 

que ele terá de enfrentar em seu envolvimento com o sistema b•.!! 
, . 

cario. 

Ex~ste portanto uma heterogeneidade técnica no interior do pr.2_ 

prio campesin;to á1:>astado. Minha impressão é de qG.e apesar de 

~odas as dificuldades e ~resistências, esta camada do éampesi

nato ver-se-á, obrigada, cada vez mais, a empregar insumos de 

origem industrial, seja em função do inevitável cansaço de suas· 

terras, seja como respostas às próprias exigências do mercado. 

No ~nterior do campesinato abastado, os 1inútes dentro dos 

quais a incorporação do progresso técnico à produção é 

vel, são bastante amplos. 

t possi-

O mesmo já não ocorre com o campesinato pobre. E esteconstituj 

hoje, no Sudoeste Paranaense, a maioria dos pequenós produt~ 

res • ' ! completamente dif'erente a situação do campo

nês abastado que, por mo"t1"WOs .econômico~ ou culturais opte~ 
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por limitar o uso de máquinas e insumos modernos, da que carac

teriza o camponês pobre que não pode ter acesso a estas con

quistas. Neste caso, na medida em que o progresso técnico se 

generaliza, o empobrecimento se acentua e conduz à expropria , --çao. 

Ao que tudo indica, é o que vem ocorrendo nos Últimos anos no 

Sudoeste Paranaense. Já mencionamos anteriorntente o fato de que 

esta _região foi uma das poucas no Paraná onde, entre 1970 e 

1975 cresceu a quantidade de estabelecimentos. Os dados preli

minares do cadastro do INCRA de 1978 mostram que agora o Sudo

este Paranaense já acompanha o movimento geral: entre 1972 e 

1978 cai em 6,5% a quantidade de imóveis existentes na microre 

gião. 

Neste sentido têm razao os técnicos do IPARDES (198i,p.78)qua~ 

do afirmam: "0 processo mais contundente que tende a acentuar

se na regi.ão (Oeste e Sudoeste - R.A.), com um forte, conteúdo 

migratório, é a situaçãode pobreza acelerada dos pequenos pro

dutores, principalmente na MRH do Sudoeste Paranaense, onde as 

áreas são muito pequenas e com solos empobrecidos dificultando 

ao produtor integrar.:.se, ou mesmo persistir no processo de tec 

nificação 11 • 

Para os que não partem, esta "integração" (por maiores que se

jam as dificuldades que ela vem . trazendo ao agricultor) • apa-·· 

reée cada vez mais como a Única saída. Mas em que consite exa

tamente esta integração? E em que ela altera a vida da família 

camponesa? Sem pretender responder exaustivamente a estas que,!_ 

tões~ é o que nós vamos examinar a seguir. 

VENDER É O FUNDAMENTAL 

A _t_ransf ormação na base técnica da lavoura camponesa modifica 

completamente o seu funcionamento econômico. O período que es

tudamos anteriormente foi caracterizado como a fase da circula-
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lação mercantil simples. Enquanto produtor de valor, a existê~ 

eia econômica do pequeno agricultor se traduzia no ciclo,:M-D-M. 

Era a partir da venda de mercadorias que o produtor entrava no 

mercado, que ele exprimia socialmente a existência de seu tra-
, , 

balho. Vimos tambem que, embora ele produzisse para o mercado, 

o valor-de-uso, o consumo, era o móvel de sua existência:a pr~

pria troca suJeitava-se às necessidades do valor•de-uso. E 

pouco importa aqui que o produto de seu trabalho fosse para o 

comerciante fonte de ' acumulação de capital, existisse para e-

le,portanto, apenas como valor-de-troca. Do ponto de vista do 

agricultor, a .vinculação ao mercado respondia à pressão de 

suas necessidades: as mercadorias que vendia convertiam-se em 

mercadorias para o seu consumo. E aí o ciclo se interronpia P.!, , 

ra recomeçar na nova safra. Os próprios mecanismos da · come.!. 

cialização, o vínculo pessoal entre o comerciante e o agricu,! 

tor, a existência do crédito sob a forma de capital usurário e 

ram adequados a este funcionamento econômico. 

Do ponto de vista do campesinat~ que transformou a base técni

ca de seu trabalho, a situação inverteu-se a um tal ponto, que 

sua existência como produtor d.e mercadorias manifesta-se num 

ciclo oposto ao da fase da circulação mercantil simples e que 

se aproxima da figura do ciclo do capital. A relação do prod!! 

tor com o mercado tem início não a partir do momento em que ve!!. 

de as suas mercadorias, mas quando compra o que é necessário P.!. 

ra a sua produção. Co~o a obtenção destes insumos depende, via 

dé regra, de financiamento•, ele entra no mercado, na verdade, 

enquanto um tomador de empréstimos. Sua produção começa na Pº.!. 

ta do banco. Sua condiçio de pequeno campo~ês sujeita-se ~ sua 

a de~uação às normas do crédito bancário. Se antes ele depen

dia parcialmente do capital usurário para conswnir, agora ele 

depende totalmente do capital bancário para produzir. Do ponto 

de vista econômico, sua relação com a sociedade começa pela de 

manda de di11heiro. Na medida em que este dinheiro é vinculado 

à compra de determinadas mercadorias (determinadas nao por ele; 

mas pelo próprio b
0

anco, agente da polÍ tica governamental), ele 

entra no mercado, primeiramente, como co~prador e não comove!!. 
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dedor de mercadorias. Seu ciclo econômico exprime-se agora na 

figura: D-(dinheiro utilizado na compra ou no aluguel dosmeios 

de produção) - M (meios de produção comprados ~ utilizados na 

produção) -·M (produto de seu trabalho que será vendido no me!: 

cado) - D (dinheiro obtido com a venda do produto). Portanto 

D-M-M-D. 

DINHEIRO POR DINHEIRO 

Da mesma forma que ocorre com a figura do capital (que é·D-M-D l, 

dinheiro-mercadoria-dinheiro num montante superior ao ini~ial

men te desembolsado) nas extremidades da figura ec onÔmica do pr.2. 

dutor modernizado está o dinheiro e não mais a mercadoria.Isto 

porque seu trabalho não tem mais apenas por objetivo obter pr.2. 

dutos através de cuja venda ele comprará mercadorias 
, 

necessa-

rias a seu ~onsumo e dé sua família (1). Uma parte essencialde 

seu trabalho destina-se a repor o dinheiro desembolsado com 

meios de produção. O processo produtivo é regido não ,pelas ne

cessidades do consumo mas pela lógica da produção. E a lógica 

da produção é, aqui, a lÓgica do dinheiro. No início do proce~ 

so produtivo não se _encontra mais apenas o trabalho do agricu,1 

tor e de sua família,. mas meios de produq-fto que ele compra ou 

aluga no mercado (através de empr~stimos bancários) e que, com 

o produto de seu trabaJ.ho·,· terá de pagar. O movimento do di

nheiro se apodera de ~ua existência econômica. 

Mas há uma diferença fundamental entre a figura do pequeno pr2_ 

dutor _e a representada pelo ciclo do capital: o que o camponês 

rec.ebe com a venda de seus produtos é suficiente apenas para 

pag'ar o que foi consumido na produção, is to é, seus meios de 

subsistência e o financiamento. Embora produza para gerar di-

(1) "A produçã~ perde sua finalidade primeira de produção para 
a subsistencia, em benefício de uma produção para uma re~ 
da mon~tária. Uma tal forma de produção participa portant~ - , , , - .. . . . . ·n 
do movimento de al:Lenaçao proprio a produçao çapitalista : 
(Evrard, Hassan e Viau, 1977, P• J4). 
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nheiro, ele realiza a operação irracional (do ponto de vista 

da sociedade capitalista) de receber com a sua safra pratic~ 

mente o mesmo montante que desembolsou, acresçido, evidente

mente de uma soma necessária a sua subsist~ncia. O fato de que 

este pequeno agricultor tenha um padriio de vida , reiativamente 

alto, não impede que, do ponto de vista da sociedade burguesa, 

ele realize permanentemente uma 'operação irracional: ele assu

me os riscos inerentes à sua participação no•sistema de crédi

to bancário, mas não recebe o lucro que, na sociedade· capita-· 

lista cabe, em princípios, a todo proprietário de meios de pr~ 

dução. 

"O agricultor nao tem lucro nenhum. Apenas o dinheiro dele •. Foi 

bem porque não deve nada a ninguém" (CONTAG/F lorianÓpolis, 1980). 

Ora, trocar dinheiro é uma operação que só tem sentido pela d~ 

ferença quantitativa entre os termos envolvidos na troca ( 1). 

Mas no caso do agricultor, trocar dinheiro é renovar suas con

diçÕet; de produção e por ai us condições de sua sujeição ao C.!, 

pital. O processo de endividamento torna este ciclo infinito. 

Não, como ocorre na produção capitalista, pelo fato de o di

nheiro se acumular de maneira initerrupta mas sim por sua im 

possibilidade de interromper este ciclo de sua sujeição. 

A partir do momento em que começa a trabalhar com crédito ban

cário, o agricultor entra numa din~mica onde o mercado tende a 

absorver o essencial do produto do seu trabalho. Vender deixa 

de ser simplesmente uma aspiração de produtor mercantil, ex

pressão de sua autonomia. enquanto prop:eietário,. mas, ao contrá:

rio, manifestação de sua submissão: ele é apenas formalmente o 

proprietário de seu produto, na medida em que o resultado da 

venda já está comprometido com o pagamento dos financiamentos. 

( 1) "A circulação simples M-D-M tem seu objetivo for ai.de sí pró '· 
pria, no consumo. No circulo D-M-D, o dinheiro é adian.tadÕ. 
Da{, ele se torna capital. Mas este adiantamento· só tem sen
tido E;e o resultado difere do adi1lntamento. Ele difere pe-:: 
la quantidade: a quantidade do valor de troca inicial. Tem 
se D-M-D'. A circulação do capital tem seu fim nela mesma~ 
o cre:::cimento do capital"(Barthélémy, 1977, p 0 90). 
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~claro que ,IH fase anterior,este comprometimento também existia. 

Aas :-;u.:1 natu1 eza ·Ó radicalmente diversn do que ocorre atualmen 

te. O agricultor comercializava apenas mna parte de seu produ

to, garantindo, com a parcela maior que ficava na propriedade, 

a subsistência familiar e assegurando por ai as conMções de 

sua autonomiét e independência •. Portanto, sua sujeição ao pequ~ 

no capital comercial e usurário referia-se ~ parte de sua sub

sistência que ele nao tinha condições de produzir • 
• 

f\gora, é o essencial de sua produção que vai ao mercado e o que 

está em jogo, na medida em que ele depende do mercado para ad

quirir suas condições de produção(e não só uma parte de sua 

subsistência) é a sua própria capacidade de sobrevivência so-

cial. A modernização agrícola faz com que o pequeno 
A 

campones 

produza cada vez mais para o mercado. Nn mu dida em que a pro-· 

dutividade social do trabalho agrícola aumenta, o tempo que e

le dedica a si pr~prio e sua familia é cada vez menor. 

A forma como se dá todo este processo de transformaçõds técni

~as (através da participaçio crescente do agricultor no siste~ 

ma de rirédito rural) alt era uma dns cnracterfsticas mais tra

diciona is úa economia camponesa que (, <1 nlternatividade que o 

p r óp rio _produtor estabelece na dest inação de seu produto entre 

v ;1lor de Uf.:o ou valor de troca. O ritmo e o ~~rau em que o pro-

ii u to do trê.be lho converte-se em mercadoria depende, na eco-

nomi a camponesa tradicional, antes de tudo de suas próprias n~ 

cessidades. "E essa alternatividade própria ao produto de tra

balho camponês - pode ·servir para a venda e · para o auto-consumo 

:familiar - é dada, em termos de seu cálculo, não antecipadame!!. 

te, . mas sim ao se completar o processo produtivo." (Convênio 

FINEP/INAN/FASE,1978 .A,p. 26) ~ 

Na situação atual do Sudoeste Paranaense o produto, antes · mes

mo de ser cul~ivado, já está de antemão destinado ao mercado.E 

esta destinação não corresponde à determinação subjetiva dopr~ 

dutor, mas à necessidade do próprio processo produtivo. Vender 

não é somente a condição para sobreviver, mas para continuar 

produzindo. E esta venda não se dá numa escala constante. A g!!. 
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neralização do progresso técnico na agricultura combinada com 

a situação de monopólio que existe na compra de máquinas e in

sumos e na c~mercialização (situação que será estudada no capÍ 

tulo IX desta trabalho)provocam uma tendência permapente à qu~ 
da na renda real do agricultor. Para compensar esta tendência, . . ' 

é fundamental que ele venda cada vez mais o que produz: 11 0 pe- · 

queno produtor é portant~pressionado, dado um certo preço de 

mercado, a produzir. e vender a maior quantidàde possível de pró 

duto. Quanto rnenor :for opreço, mais ele deverá vender para comple-· 

tar a soma de dinheiro que lhe é necessária" (Servolin, 1972, 
p. 55). 

MEIOS DE PRODUÇÃO: CADA VEZ MAIS DISTANTES 

Enquanto produtor mercantil, o pequeno agricultor nao tem · do

mínio sobre o destino . de seu produto (Cf. capítulo IV). Agora, 

ele perde a soberania sobre o que plantar e sobre seu _próprio 

processo de trabalho. "Hoje, quem comprou trator esvá mais P.2. 

bre. Tem que plantar trigo e soja, porque está preso pela ca~ 

da, como uma mosca na teia de aranha" (CONTAG/FlorianÓpolis~ 

1980). Ser agricultor ·depende do acesso a meios de produção que 

ele não produz e que, na maior parte das vezes.não pode sequer 

comprar. "Sua inserção na economia mercantil equivale a uma se 

paração com relação aos meios de produção de sua subsistência,· 

já que aqueles dos quais ele conserva · a propriedade não po

dem mais assegurá-la diretamente" (Evrard e outros, 1977, p. 

J4). De :fato, pouco valem o machado, a foice e o arado para tra 

ção animal, quando o que predominél é o trator e a colhei tadei.:. · 

ra automotriz. Sua condição social 
, 

so se efetiva quando ele 

consegue, pela mediação do mercado romper a barreira que o se

para dos meios de produção. Na medida em que esta unidade ao 

menos parcialmente é recomposta, ele se distingue do proletá

rio, daquele que está totalmente separado de suas condições de 

produção. Mas ,p9r outro lado, não sendo ns máquinas e os insu

mos que utiliza, o produto de seu trabalho, adquirem frente a 

ele uma outr;• personalidade, são a incorporação de um mundo que 

181 



lhe é estranho em seu próprio processo de trabalho. Seus meios 

de produção deixam de ser uma extensão de si próprio. Entre e

les e o agricultor existe nao só o mercado em geral, mas :figu

ras concretas que ele localiza facilmente na escala,hierárqui

ca social: os bancos,,as firmas produtoras de insumos e os ca

pitalistas de quem aluga as máquinas que utiliza. Neste senti

do, · ele percebe que produzir é se sujeitar a el!!tes .personagens. 

A modernização camponesa joga opequeno agricultor iílifla;circulo vii;,: 
. · · --~ - ·-- ~-· 

cioso.Ele é obr:i_gado a modernizar a sua produção para vender ma~s. 

e melhor e deve vender mais para garantir a modernização de sua:· 
-: · · • 

lavoura;. "Hoje, quem trabalha, não ganha dinheiro. Ganha di.,. 

nheiro quem manobra papel. O agricultor hoje so:fre daq~~la doe.!! . ; 

ça que a pessoa tem que quanto -~ come, mais emagrece"- fCO,! 
TAG/FlorianÓpolis, 1980). O importante é que nesta dinâmica, 

ele desaparece. A produção passa a ter uma :finalidade nela pr.§_ 

pria. Ele nao produz para o seu consumo, mas para :'O consumo da 

pródução. Ele não perde apenas a unidade objetiva com os meios 

-de produção, _mas a identidade subjetiva com o processo de tira-
' 

balho: o seu trabalho realiza a finalidade de um outro, adqui-·. 
re a conotação.de trabalhq alienado. 

Aqui, ao contraário do'. que oc.orria na fase anterior, o :fato de 
I 

ele ter asEegurado seus meios de subsistência não lhe dá mais 

o sentimento de independ~ncia, principal traço de sua consciê.!! 

eia há vinte anos. Os exploradores de seu trabalho deixam de 

pertencer ao seu universo. Ele nao se relaciona mais com pes~ 

soas, mas apenas com coisas e instituições. O gerente do ban

co e da cooperativa nunca têm nome, eles existem para o agr~· 

cu~tor não como pessoas, mas como a corporificação da institu.!_"· 

ção que representam. Eles não tem a :flexibilidade das relações i,!!~ 

terpessoais, mas a rigidez das relações institucionais. O agr,!· 

cuultor nada mais é .. que um cliente ou um associado. 



Ao contrário do que ocorria no período anterior, ele nao recor 

re ao banco ou à cooperativa para complementar um objetivo que, 

no essencial, ele mesmo assegurava (a sua rep~oduç_â9 :e de sua . 

família) e a partir de uma aparente troca entre iguais. Agora, 

é o essencial que depende do banco, das indústrias e das coop.! 
• 

rativas. Ele só alcança os meios . ·de produção de que precisa, · 

na medida em que renuncia a sua liberdade: a terr• 1 ou a prod~ 

ção, deixa vir~ualmente de lhe pertencer pelo sistema de créd,! 

to hipotecário. Ele só pode produzir sob o peso da ameaça da 

expropriação. As bases de sua independência estão totalmente&~ 

lapadas. Ele não pode sequer viver a ilusão da liberdade.Assim.

se há Vinte anos, o traço fundamental da consciência do peque

no produtor do Sudoeste Paranaênse estava·no sentimento de au

tonomia, hoje reside no . sentimento de suje~çã~. 

Esta lógica econômica faz com que o agricultor viva a sua rel.!. 

ção com a natureza como uma relação de perda. Ao perder a iden 

tidade consigo mesmo enquantb produtor de suas próprias neces

sidades - necessidades que sao agora produzidas por , um outro, 

estranho a seu mundo - o agricultor perde a unidade com a natu

reza. t claro que a cisão irreversível desta unidade foi esta 

belecida antes de tudo pela propriedade privada da terra, no 

enfrentamento pacífico entre caboclo e colono descendente de i 

mi·grantes, que estudamos nos capÍ tulos I e II. A apropriação pr!, 

vada da terra é um limite que se interpõe entre o homem e a n.!. 

tureza, um limite que dirige a rel~ção, que lhe dá sentido.Ai,!! 

da a \ssim não há dúvida de que no período caracterizado pela ci.!:. 

culação mercantil simples, a produção de mercadorias não havia 

subvertido tutalmente a relação imediata entre o homem e a na

tureza. Caçava-se, pescava-se, os pássaros eram abundantes e a 
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própria natur eza se encarregava de uma série de traba1hos 

hoje devem ser rea1izados pe1o homem (1). 
que 

Hoje, a nn tu1·ezn, da mesmn f ormn que o próprio agricultor, es

tá a1ienada colocada a serviço de uma força est:Panha: a ter

ra é desmatada, os animais e as plantas desaparecem, em suma a 

natureza tende a se reduzir a uma função estritamente produti-

va, a se transformar numa simp1es mediação da qual ·o . .. 
c~pone~ . 

se apropria :;1ara realizar um fim que lhe é ext.erd.or. 

(1) Existe em Francisco Beltrão uma instituição cr~ada no inÍ~ 
cio ·da década de 1960 por padres belgas e que foi a princi 

, . - - ' -pal responsavel pela difusao dos ~rupos de reflexao bibli 
ca .. na região a ASSESOAR desenvolve um <1 t tràbalho co-: 
munitário em - vários · ntvei~, -dos quais .Um dos prin
cipais é a tentativa de fornecer ao agricultor "wna alterna 
tiva em termos de técnicas agrícolas, estimulando o uso dã 
adubação orgânica, o uso de sementes próprias, etc. A AS
SESOARtem um profundo contacto com as lideranças da re-
gião. Num dos números de seu boletim "CAMBOTA", e1a co1Ó
cou uma questão a ser respondida pelos agricultords a res
peito dos animais e das plantas que existiam na região e 
que a .modernização agrícola eliminou. Nas respostas que a 
revista·publicou fica evidente não só a destruição da nat;!! 
reza que · este modelo de desenvo1vim~nto agrícola provocou, 
mas (ambém o Íntimo contacto que os . agricultores tinham com 
a natureza. Em sua edição n2 J5, de maio de 1979 o Cambo_ta _ 
pub1icou um poema do agricultor Adelino Cordeiro que mo's
tra bem a re1ação de perda que o pequeno camponês mantém 
com a natureza. Eis uma estrofe do poema entitulado "Meca
nização": "Hoje há só tristeza 

Que causa pena prá gente 
Nem grilo, nem passarinho, 
Nem a cigarra contente 
Passando eelas estradas 
A gente ve tristemente 
Cheiro forte de veneno 
Que afeta todo vivente" 

Em um outro poema, 11Plan tas medicinais", Adelino Cordeiro 
diz: 

11 VFmos conversar um pouco 
Sobre plantas medicinais 
.Que era comum encontrar 
Nos tempos de nossos pais 
Mas com o desmatamento 
Que destruiu o sertão 
Já quase não se vê mais" 
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A INTEGRAÇÃO CONTRATUAL 

A dissolução da economia camponesa tradicional e a moderniza

ção da p~quena agricultura vem assumindo em todos os 1ugareSO,!! 

de se desenvolve, duas formas principais. Na produção agrícola, 

via de regra, o agricultor, entra em contacto com diversoscapi 

ta.is. O bémc o, a empresa produtora de fertilizantes, o capita

lista de quem aluga as máquinas, a cooperatiwa representam gr~ 

pos que, embora integrados por uma mesma lógica e um mesmo ob-

jetivo, são independentes entre si. Não existe nenhuma liga-

ção orgânica entre a Massey-Ferguson, a Manah, a S~nbra e a C.2, 

tr~guaçu.Mas há uma outra forma de sujeição do pequeno produ

tor aos monopólios, predominante na produção animal (embora d.2, 

mine alguns setores agrícolas como o fumo, por exemplo) e que 

está se 'implantando no Sudoeste do Paraná com muita rapidez. 

São os produtores integrados. O tipo de relação social que se 

materializa no produtor integrado é amplamente difundido em pa,! 

·· ses onde convivem economia camponesa e a dominação dqs monopó-

lios ' sobre a produção de insumos e a comercialização f agricola. 

Agrônomos franceses, baseados num estudo realizado nos Estados 

Unidos, definem o que é a "integração contratual", definição 

que se aplica perfeitamente ao nosso caso. "Um agricultor in-

tegrado compromete-se a comprar a quase totalidade de seus 

méios de produção ~ animais jovens, alimentos, equipamentos de 

criação, galpões, máquinas - de uma firma e a lhe vender a pr.2. 

dução no fim do ciclo de criaçãõ. Ele fornece a mão-de-obra e 

os capitais para os investimentos endividando-se quase sempre 

junto à firma. Ele não tem poder frente à firma integradora:in 

capaz de julgar a qualidade ·de suas compras, ele suporta to

do~ os riscos da produção e a Única decisão que ele pode tomar 

consiste em "deixar o ramo", segundo um de,les. Enfim, as :fir,.. 

mas têm condições de decidir e de impor o ritmo de renovaçao 

dos equipamentos, que o agricultor não tem nunca o tempo de a

mortizar. O ~gricultor não dispõe sequer dos direitos conquis

tados pela classe operária durante aos anos 19JO. A renda de 

seu trabalho é muitas vezes negativa" (Berlan e outros, 1976, 
PP• 314 e 315). 
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Enquanto produtor de mercadorias, é claro que o camponês dis

tingue-se socialmente do trabalhador assalariado. Mas o produ• 

tor integrado não é sequer, ao contrário do que ocorre com o 

campesinato modernizado que trabalha na produção de.soja outr! 

go, por exemplo, o proprietário formal das mercadorias que pr,2_ 

duz. Elas estão vinculadas contratualmente à firma que lhe for 

/lece os insumos para a sua produção • . Ele não tem com o mercado 

uma relação de propri.etário de mercadorias. t, na l!'ea1idadê e

le produz, da mesma forma que um operário a domicílio, apenas a 

peça central de uma mercadoria. t somente após um processo de 

industrialização que seu produto vai se converter réalmente em 

mercadoria. ~ nas mãos da indústria que seu animal será limpo, 

embalado, etc. 

o produtor integrado vive da maneira a mais aguda as contradi-

ções do processo de modernização da pequena agricultura. t 
q.ue o sentimento de perda de autonomia se manifesta com 

força: "Sabe qual a Única coisa que o agricultor produz 

~ 

ai 

mais 

que 

.presta? t a merda. Não precisa rir. A Única coisa que a gente 

pode vendur é o ets terco das galinhas. O resto é tudo pras :f'i.!:, 

mas" (CONTAG/FlorianÓpolis, 1980). O agricultor assume todos O! 

riscos da produção e identifica com clnreza o enquadramento que 

o , impede de ter lucro. Mas o determinante no atual comportame.!! 

to social deste campesinato não ~ tanto a falta de lucro, mas 

a perda da .s oberania sobre a sua condição social. Ele não pode 

ser agricultor sem se sujeitar ao que lhe impõe a firma. E nor 

malmente, p e lo próprio processo de endividamento, sua emancip~ 

ção, seu re t orno à condição de livre produtor mercantil é qua

se impós~Ível. 

A integração contratura! é a expressao da modernização campone 

sa levada ao seu paroxismo. Ela contém de maneira clara e de

senvolvida aquilo que existe nos modelos não integrados, mas 

nem sempre se revela tão abertamente. Em ambos os casos, o es

sencial é intensificação da produção vegetal ou animal, é que 

cada wiidade de produto traga em si a maior quantidade l pos

sível de inHumos. t neste sentido que, referindo-se à produção 
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animal, Jos;? Luztzembcrg faln que a humnnidnde transformou-se 

em reduto~ e não produtora de alimentos. Cada unidade de pro

teína animal produzida nos modelos integrados contém uma quanti .--
dade várias vezes superior de proteína vegetal. E ~sta proteí

na vegeta]_ é consumida sob a forma de rações cuja produção é 

cada vez mais controlada pelos grupos monopolistas. 

A intensificação da produção agrícola e animal é um fenômeno · 

que atinge a agricultura capitalista em escala mundial:"O cres · 

cimento da renda nos países industrializados traduziu-se após a 

Segunda Guerra mundial por um aumento no consumo de produtos .!!.' 

nimais ••• Em 13 anos, de 1955 e 1968, a produção combinada de 

leite, de carne e de ovos na Europa ocidental e no Japão aume~ 

tou aproximadamente 50% ••• 11 Ao mesmo tempo, nestes países, o 

"consumo de farelo aumentava 160%. Este crescimento mais rápi

do no consumo de rações deve-se à evolução das técnicas de ali

mentação do gado. No sistema tradicional, as aves corriam sol

tas na fazenda, a criação de porcos contava no máximo com al

gumas dezenas de unidad~s. O consumo de alimentos comprados e

ra nulo. A alimentação dos animais baseava-senumacomplementa-

riedade ao ní.vel do estabelecimento entre a agricultura e a criação~.; 

••• Desde a segunda gu_erra mundial assis1te-se na Europa ocidental. 

·e no Japão a uma quase industrialização da criação de aves e 

suínos" (Marloie, 1974' p. 16). 
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CAPÍTULO , VIII 

A EXTINÇÃO DO PEQUENO CAPITAL MERCANTIL E USURÁRIO 



A EXTINÇÃO DO PEQUENO CAPITAL MERCANTIL E USUÁRIO 

O pequeno comércio no Sudoeste paranaonse vem passando nos ú,! 
timos anos por um violento processo _de extinção. ,As bodegas 

que ainda se conservam no interior perdem suas funções tradi

cionais e se reduzem à venda de alguns ·poucos produtos, sobr.!?, 

tudo bebidas alcoólicas. Este declínio do pequeno comércio r.!?. 

iorça a tendência à eliminação social do campesinato pob~et' 

pois quebra os vínculos através dos quais ele garante algumas 

de suas necessidades básicas, e, antes de tudo o crédito.per

sonalizado. Com o declínio das. bodegas, reduzem-se, para o C8!!!, 

ponês · pobre~ as possibilidades de financiar o consumo para p~ 

gar com a safra. Cada vez mais é necessário que ele tenha di• 

nheiro vivo em suas mãos para assegurar a sua reprodução. Co

mo as possibilidades de trabalho assalariado na região são ba.!, 

tante limitadas, forma-se uma pressão quase irresistível no 

sentido de que ele se desfaça de sua terra. Portanto o recuo 

do pequeno capital mercantil e usurário - que é visio em ge

ral ' pelos técnicos governamentais como um sinal de progresso· 

econômico - traz consigo a eliminação de algumas das condições 

básicas de reprodução de um setor social decisivo, o campesi

nato pobre. 

No municipio de Salto do Lontra, segundo informação do •chefe 

da agência de Rendas local, existiam 169 casas comerciais no 

início de 1978. Segundo cálculos deste fiscal, cerca de30de.! 

. tas casas comerciais devem ter fechado suas portas durante º· 
ano. O mesmo fenômeno pode ser observado em Francisco Beltrão.: 

E:~cistiam 580 firmas inscritas no munic:l.pio em 1978. Sendo um 
nr(inic{pio mais antigo e cujas funções urbanas estão mais . de

senvolvidas, não é de espantar o fato de que apenas 30% des

tas firmas comerciais se encontrassem no interior, junto as 

próprias zonas produtoras. No entanto, destes 30% - portanto. 

174 firmas - apenas 8 ou 10 compravam a produção dos colonos~ : 

Todas as outras limitavam suas atividades à venda de mercado

rias. A extinção do pequeno comércio rompe o metabolismo so-



cial que cH;uilibrava a roproduçno <lo cmnpcHinnto pobre. Para 

ele é fundamental vender para comprar, associar a compra e a 

venda corno partes de um movimento Único visando o seu consu

mo. O capital mercantil e usurário é, sem dúvida, um parasita , 
que se mantém às suas custas, mas que permite que ele próprio 

também se oantenha. 

Em dez anos, o circuito da comercialização no Sudoeste para

naense foi modificado profundamente. Os intermedi,rios do in

terior (us bodegas) praticamente desapareceram; a figura do 

"colono comissionado" não existe mais; os "atacadistas exped!, 

dores distribuidores'' (cf. capitulo IV) perderam sua força em 

beneficio ~obretudo das cooperativas. Os grandes monopólios 

compram os produtos diretamente na região, seja do agricultor, 

seja das cooperativas ou dos comerciantes. O grande capital 

simplificou o circuito de comcrcializaçio, eliminando boa par -
te dos intermediários que antes existiam (1). Desta forma, o 

sobre-trabulho camponês, que antes se espalhava ent:re o inúm.! 

ros ' agentes por cujas mãos passava o produto do agricultor,~ 

concentra-~; e agora nas grandes firmas. O ritmo da acumulação 

capi talistEl que se faz com base na exploração do trabalho Cél!!, 

ponês crusce consideravelmente em função desta concentração. 

Do ponto dE~ vista do agricultor, no inicio, o capital bancá

rio aparece como a via de sua redenção social. Tudo levava a 

crer que o crédito bancário ia tornar real sua esperança de 

enriquecinwnto. Ele abria o caminho do progresso. Neste sent!, 

do, a forma como o agricultor vive sua relação com o •capital 

bancário é contradi tÓria. Por um lado, é nos bancos que se coo!! 

centra a política dos monopólios para o campesinato: o capi~ 

tal bancário representa a perda de sua independência. Entre-

(1) A coniercialização de soja, cujos fundamentos serão estuda 
dos no próximo capitulo é um bom exemplo disso: "0 proces 
so de comercialização da soja é inteiramente · controladÕ' 
pela ir1dÚstria, que compra o produto diretamente dos pro
dutores, e pelas cooperativas, que recebem grande parte 
da produção ••• " (Ipardes, 1981, p. 143). 
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tanto, do ponto de vista da produtividade de seu trabalho, o 

capital bancário possibilitou sua em~ncipaçio técnicaº A pró

pria produtividade social média do trabalho camponês aumentou 

de forma tal que, em muitos casos, é praticamente, i~poss!vel 

ao agricultor produzir sem recorrer aos insumos modernos. No 

início dos anos 1970, a facilidade de acesso ao crédito e os 

juros fortemente subsidiados, fizeram com quo setores expres

s1vos do campesinato transformassem de man~ira radical a sua 

lógica econômica. E o importante é que esta transformação ªP.!. 

recia, no inicio, de maneira unilateral, apenas em seu aspec

to libertador: ela_ era a via para se produzir mais e melhor. 

Até o surgimento dos primeiros problemas decorrentes deste no 

vo tipo de exploração econômica, o clima de euforia re.inava 

entre os pequenos agricultores que conseguiram transformar a 

base técnica de suas lavouras. 

PENHOR AGRÍ:COLA 

Mas ' não fo:L apenas este movimento do campcsinato cie afluxo aos 

bancos que provocou o declínio do pequeno capital mercantil e 

usurário. O Estado colocou em marcha vários mecanismos que pr..2. 

cipi taram a extinção do pequeno comércio. O primeiro deles foi 

a própria vinculação dos agricultores ao sistema bancário. 4 
primeira v:ista, este fato parece contraditório: porque o agr! 

cultor não podia mais se endividar junto ao comerciante?. Seu 

crédito bancário não é, em si, um obstáculo para que ele con-

. tinue financiando o seu consumo junto ao pequeno capital co

mercial e usurário. Aparentemente, nada impede que ele venda 

o . seu produto ao comerciante. Para o campesinato pobre, esta 

pódia ser uma solução ": financiar junto aos bancos alguns insu 

mos e junto ao comerciante os meios de subsistência. 

Mas da mesma forma que seleciona bem os seus clientes, o capi ·-· ~ -· 

tal bancário exige deles a maior fidelidade. Ele não admite 

sócios menores. Que seus prestatários trabalhem também com o 
, . 

pequeno ca1iital comercial e usurario, eis um crime que ele p~ 
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ne de maneira quase tão estrita quanto a sociedade burguesa 

reprime a bigamia: na ~poca da safra, cioso de suas prorroga

tivas, o Banco do Brasil faz chegar aos pequenos comerciantes 

listas indj_cando quais os agricultores que a ele se dirigiram , 
e obtiveran1 crédito. O comerciante, evidentemente, não est~ 

proibido de comprar o produto do agricultor mencionado na li,!_ 

ta. Mas este respeito ~ liberdade do comércio é limitado.O C,2. 

merciante que comprar o produto do agricult'or que não reembo!, 

se o que deve ao Banco terá que responder pela dívida.Para f'.!, 

zer um financiamento, ainda que não hipoteque a sua terra, o 

agricultor é obrigado a garantir o empréstimo com a produção: 

trata-se do penhor da safra, o chamado "penhor agrícola". 

I - "0 Banco aqui dá uma lista que não posso comprar o produ

' to daquele camarada porque se comprar tem que pagar a di-.. 
vida dele se ele nao pagar". 

·· · P . - "0 fiscal vem aqui e fornece a lista pros senhores, inte

' · ressant e isso". 

I - "Essa lista aí., parece que tinha pilhas de listas assim". 

P - "Muita gente aqui, mais de 100 11 ? 

I "Mui t o mais, aquela colonada toda que trabalha pro banco"• 

P - ~'Eram mais de mil. colonos, chagava a isso"? 

I - "Isso -eu nao sei rapaz, mas olha, eu queria que o senhor 

vissn, era uma pilha dessa altura, tudo em ordem numéri-

ca". 

P "Desses o senhor não podia comprar nada 11 'l 

I - "Desses eu não podia. Se eu comprasse e ele não pagasse a 

conta, o Banco vinha sobre mim, pra mim pagar, pois eu t.2. .. , . 
nho um amigo em Nova Prata, nao sei se pagou, so sei que 

foi chélmado. Eu conheço, eu achei que não tava certo, que 

fazer pr~ lidar com essa gente. Falei com um amigo meu de 
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( ) 
, . , 

Passo Fundo RS , el.c me :.disse: 1 olhe, isso, o negocio e o 

seguinte: o Banco do Brasil não tem advogado, mas abre o 

ol.ho lÓ, não compra desses colonos pendentes com o Banco. 

'Então vou comprar de quem"? 

t assim que funciona a l.ivre empresa no capital.ismo de monop,2; 

lios. Todas as regras são cumpridas à risca desde que os int,!_ , 

resses dos bancos não sejam lesados. Há inc~usive urna base l.!:; 

gal para que os bancos determinem a quem a safra do agricul-o' 

tor deve ser vendida e destes evidentemente, está excluÍd~ e~ 
# te seu primo pobre, o pequeno capitalista comercial e usura-· 

rio. O capital bancário não permite que o camponês sirva a 

dois senhores. Onde ele impera, as outras formas de capital 

produtor de juro perecem e levam consigo o conjunto das expre.!. 

sões primitivas do capital., aquelas que não conseguem se a

daptar às normas que ele determina • 

. PREÇOS M1:NIMOS 

A política de preços mínimos foi também um fator importante 

para que, àa me.sma forma que o capital usurário, o pequeno C.!, 
-, . 

pital comercial. se transformasse cada vez mais numa reliquia 

do passado. Em geral, somente as cooperativas, ou os grandes 

comerciantes têm condições de fazer o EGF (Empréstimo do Go

verno Federal) mecanismo através do qual. o agricultor recebe 

um adiantamento correspondente ao preço mínimo do produto. 

Este adiantamento existe sob a forma de um crédito (cr~dito d~ 

comercialização) concedido com base na Política Nacional. de 

Crédito Rural.. Passados 180 dias, se o agricultor não encon

trar melhor preço que o mínimo, ele transforma o EGF em AGF 

(Aquisição do Governo Federal.), pagando as taxas do armazena

mento e uma taxa de juro mensal de lo/o. O objetivo da política 

de preços mínimos é duplo. Por um lado, garantir o preço ao 

produtor e, por outro, permitir que, nas situações de abundâ!!, 
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eia, os estoques governamentais cresçam para que o Estado pos -
sa, posteriormente, em momentos de eventual escassez, interfe 

. -
rir no mercado para proteger o consumidor. 

Na verdade, do ponto de vista do produtor, este preço mínimo 

tem algo de fict!cio. Ele corresponde a uma espécie de produ

to ideal~ como o ponto onde duas linhas paralelas : se encon

tram: o produto que o agricultor entrega no comércio ou n~; 

cooperativél nunca corresponde à classificação máxima pela qua1 
) 

ele obteriéi o preço mínimo. Por mais que ele tenha cuidado com 

a secagem C.e sua safra, sempre lhe é descontada uma taxa cor

respondente à umidade (1). E este tipo de prática comercial .2. 

xiste tanto nas cooperativas e no grande comércio, quanto nas 

firmas que trabalham sob o regime ela integração contratual. O 

fumo, por c~ xemplo, que está neste lÍl timo caso, possui nada m.2. 

nos que 49 tipos diferentes. É evidente que o agricultor não 

tem o controle deste tipo de classificação ·nem os sofistica-

dos aparelhos para medida de umidade, ficando o pre~o de seu 

produto, ao menos em parte, sob o arbf trio do comprador. 

Mas em todo caso, as cooperativas e o grande comércio têm em 

geral, pela própria massa de produtos que reÚnem,condiçÕes de 
, . ~ . pagar ao agricultor um preço proximo ao minimo e possuem uma 

~strutura que lhes permite a utilização massiva do sistema de 

EGF ~ AGF. fc cla~o que tanto pelo volume da p1~oduÇão quê1compra,qua!!. 

to pelos custos administrativos que este sistema representa,o 
, . 

pequeno comercio tem grandes dificuldades de assegurar o pre-

ço mfnimo para o pequeno agricultor. 

(1) "Como nós agricultores podemos fazer frente com os preços 
mínimos dos produtos mui to baixo :, e não vendemos nada se - , .,. . 

nao no preço minimo, enquanto que os descontos sao demais 
(Carta de um agricultor de Nova Estrela, Santa Isabel d' 
Oeste de 30/11/1978 ao boletim Cambota, da Assesoar). 



DUPLO MEHCJl.DO 

As análises clássicas sobre os vínculos do campesinato ao co-

mércio, rno~- tram que, nestas si tuaçÕes, forma-se · ~a , 
de duplo mercado, o campesinato pobre vendendo seus 

, . 
~specie 

produtos 

aos pequonos comerciantes os quais pagariam preços substancia1 -
mente inferiores aos recebidos pelos capitalistas rurais, cu

jos produtos seriam comprados por cooperati"Vas·, e cuja ref'e~ 

r~ncia do preço seriam as bolsas de mercadorias: "As tesouras 

(é assim que se chama a distância entre os preços dos produ

tos industriais e os dos produtos agrd..colas) af,etam o .médio e 

o pequeno campon~s mais que o grande proprietário, pois aque

le necessita ceder sua mercadoria ao comerciante do interior -

junto ao qual ele está normalmente endividado - bem abaixo do 

preço cotado na bolsa, ou então o preço lhe é imposto pelos 

grandes monop&lios (sociedades de laticínios, moinhos, abate

douros); quanto aos artigos industriais• ele os.compra igual

mente do intermediário a preços elevados. As tesourfS são Pº!:; 

tanto mais abertas para os camponeses trabalhadores do que o 

indicam os Índices oficiais calculados sobre a base dos preços 
~ . -de atacado. Quando os preços minimos sao estabelecidos pelo 

Estado para os produtos agrícolas, apenas o proprietário f'un

:diário e o grande campon~s alcançam estes preços; os campone~ 

ses pequenos e médios são obrigados a vender mais barato"(Va.!:, 

ga, 1976, pp. 223 e 224). 

As observações do economista soviético E. Varga, embora publ,! 

cadas em 1934, conservam toda a sua atualidade. A existência 

deste duplo mercado pode ser constatada também no Sudoeste P,!. 

ranaense. De fato, o campesinato pobre, em função de sua pró

pria necessidade de crédito usurário - e na medida de sua di

ficuldade de acesso ao crédito bancário - tende a comerciali-

zar sua produção junto ao pequeno comércio e a submeter-se as -
sim a suas regras. O preço de seu produto está diretamente r.!?. 

lacionado ao grau de seu endividamento junto ao comerciante. 
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Na diferença entre o que ele recebe e os preços correntes de 

mercado estão os lucros do capital comercial e os juros do u-
, . 

surario. 

t important e observar entretanto que este duplo mercado tende 

francamente ao desaparecimento. Perdendo os vínculos tradicio -, . ,, 
nais que o ligavam ao pequeno produtor, o pequen~ comercio e 

obrigado a enfrentar o grande capital a pa~tir das leisdome!:. 

cado. E é claro que, mesmo do ponto de vista estritamente eco -,. . 
nom:i.co, trata-se de uma batalha perdida. Os pequenos comer·- · 

ciantes, p o r exemplo, não têm condições de resistir às bruscas 

variações nos preços internacionais dos produtos com que tra

balham. A história deste pequeno comerciante é muito ilustra

tiva neste sentido: 

I "Eu comecei num pequeno comércio, e fui trabalhando, de-

senvolvendo e lutando durante dez anos, e agora, nesse a

no pass ado, em 1977, foi um ano dum comércio variado, um 

dia tava um preço no mercado do produto, outro dia tava 

outro e eu fiz estoque a:I de uns 2.000 sacos de soja (60 
kg por saco) e quando vi, começou a baixar e eu cheguei a 

perder até ~$ 50,00 ~$ 60,00 por ·saco e não teve solução, 

tive que vender essa, esse produto pra poder cumprir com 

o pagamento pros colonos, principalmente aqui nessa região 
o 

que são colonos de pequena produção, colonos que tamb~m 

estavam pendentes com o Banco do Brasil e eu tive que ve!!_ 

der es s e produto pagando ~$ 200,00, ~$ 210,00 e vendia a

té ~S 150,00 a saca pra poder ir pagando equilibrando,ve!!_ 

dendo porco, também trabalhava com porco, tinha chiqueiro -
zinho, uma granjinha e foi terminando o recurso, vendendo 

a mercadoria, fazendo empréstimos pequenos, porque meu m.2. 

vimento não era grande, meu capital é pouco, um comercia!!_ 

te de baixa escala, de pequeno, tipo armazem assim colo

nial. Mas felizmente fui lutando, lutando, depois veio a 

época do feijão, também não deu pra ganhar nada, porque o 

Banco do Brasil estabeleceu com conta aqui em Nova Prata, 
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de un!...Jado da rua e de outro a Cooperativa, e os colonos 

quase todos eles devendo ao Banco do Brasil, ficaram su

jeit2~ a uma obrigação com o Banco, tão eu não fiz nada 

com o :feijão". 

O mercado é um só para todos, mas nem todos o enfrentam a Pª!:. 

tir das me8mas condições. Em geral as grandes companhias pos

suem as informações necess~rias para se pretaver destas brus-

cas oscilações de preços, que, via de regra, são provocadas 

por movimentos especulativos nas bolsas internacionais. No C.!!, 

so da soja, por exemplo, as companhias que industrializam e 

exportam o produto são, em sua maioria (como veremos no prÓx!, 

mo capitulo), multinacionais com uma larga experiência nas O• 

peraçÕes em bolsa (1). ~ muito provável inclusive que sobre a 

ruína desta pequeno comerciante, a empresa que lhe comprou os 

produtos "na baixa" tenha construido altos lucros. 

·Mas a citação mostra também o comerciante cercado p~los dois 

principais agentes de sua destruição: os bancos e a cooperat!, 

va. Logo depois de instalado o entreposto da Cooperativa Agro -
pecuária Sãbadi Ltda no município de Salgado FQ, o_ gerente di.!, 

se-me confiante: "Em três ou quatro anos, no máximo, nós aca

bamos com este pequeno comércio". O seguinte trecho de uma e!!. 

trevista com outro comerciante, mostra bem a dissolução das 

bases de s~a relação com o agricultor. 

(1) A Cargill Incorporated, por exemplo, empresa que atua na 
comercialização e industrializaçao de produtos agr!colasl 
cujas vendas anuais superam US$ 10 bilhões, colocando-a a 
frente da u.s. Steel, com'eçou suas atividades no ano de 
1865, no setor de "commodities", isto é, atuando nas bol
sas internacionais de mercadorias. Segundo a própria em
presa a expansão de suas atividades- que hoje vão além da 
agropecuária, atingindo a siderurgia e a mineração - cons
titui uma expansão lÓgica da distribuição de commodities. 
11 evi.d€·nte que o poder de uma empresa destas sobre o movi 
mento dos preços nas bolsas é quase total (cf. matéria d; 
David Lascell~s do Financial Times, publicada na Ga~eta 

Mercantil de 11/7/1978). 
197 



P - "E ess e sistema do qual o senhor tava me falando, de com

prar no caderno, de fazer divida no caderno, isto ainda~ 

xiste 11 '? 

I - "Muito pouco, mas existe ainda". 

P - "Existe e no f'im o camarada paga com a safra"? 

-I - "Paga. Os que nao morrem antes paga. Ma.s tem alguns que 

morrem antes ••• " 

P - "E acontece muito"? 

I - "Ma~ não é mais tanto que nem aquela época. Mas naquela é -
poca existia uma vantagem, mais dinheiro no comércio. Ho

je o povo tá tão exprimido, que ninguém tem dinheiro. Na

quela época, o comerciante tinha controle dos créditos ~ 
1 . .. 

débitos. O f'reguês que vendia 50 sacos de : fe~ja~, fazia 

~$ 4 mi l, 5 mil naquela época então lançava em crédito. !, .. 
le fazia as compras dele, sobrava um dinheiro. Ah, eu nao 

vou levar pra casa, deixa ai. Depois o dia que eu preci

sar eu venho buscar. Então, no fim do ano, fazia tudo 04 

balanço, tinha época que nós tinha mais dinheiro , na mão 

do gue o colono tinha. E hoje, não existe mais disso. S• 

fizer um balanço, hoje 70% é débito do colono e JO% é cr.!, 

dito do colono". 

Hoje, este tipo de relação 
, . , 1 colono preci e impossive porque o -

receber dinheiro: - de comerciante, "o colo-sa na expressao um 
, 

fala Banco do Brasil". t claro no so em pagar o que a massa 

de dinheiro em circulação hoje é muito superior à de vinte a

nds atrás. Mas este dinheiro não está mais no comércio. Pelo 

depoimento deste pequeno comerciante1 vê-se que uma parte do 

excedente do trabalho camponês ficava imobilizada entre a~ 

mãos do comerciante. Hoje, quando este excedente existe, ele 

circula sobretudo através dos canais do capital bancário. 



Um outro fntor que acelerou o dccllnio do pequeno comércio foi 

a dificuldade de seu acesso ao crédito bancário. Enquanto as 

cooperativas erguiam-se e ampliavam-se em grande parte as custa&' 

de dinheiro público altamente subsidiado, o pequeno comér , -
cio s& podia contar com seus pr6prios recursos.Além deste cr~ -
dito para n formação de infra-estrutura, o grande comércio e 

as cooperativas captam sem grande dificuldade o capital de gi , -
ro necess~rio à elevação constantes de sua• compras. Na medi

da em que o dinheiro passa a ser uma condição essencial para 

as trocas, em que o comerciante não pode mais pagar o colono 

através de produtos, diminuem suas chances de sobrevivência. 

Não é evidentemente por acaso que ao conjunto destes fatore~ 

de dissolução do pequeno comércio, o Estado acrescentou mais 

um: a repressão à venda no caderno. A venda no caderno é, ev!, 

dentemente, uma forma de o comerciante não declarar impostos·. 

Mas é curioso notar que a fiscalização começa a coibir a son~ 

gação de impostos justamente quando entram em ação ~ste con

junto de mecanismos no sentido da dissolução do pequeno comé.t. 

cio. Em entrevistas com comerciantes, ouvi o relato de mais 

de um caso de comerciantes .que foram levados à falência pela 

fiscalizaçií.o. 
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CAPÍTULO IX 

COMPLEXO AGROINDUSTRIAL E LUTAS CAMPONESAS 



COMPLEXO AGJlOINDUSTRIAL E LUTAS CAMPONESAS 

A agricultura brasileira é uma ilhn de concorrência .óercada de 

monopólios por todos os lados (1). A este conjunto que envol-

ve a produção de máquinas e insumos, o trabalho 

agrícola, a comercialização e a industrialização 

dá-se o nome de complexo agroindustrial. E o que 

propriamente 

das safras, 
. . 

caracteriza 
, 

basicamente este complexo e a disparidade entre seus elemen-

tos componentes: enquanto nas extremidades existe um punhadQ 

de poderosos grupos, capazes de atuar de forma cartelizada em 

função de sua situação de monopólio, no miolo, vicejam uma i~ 

finidade heterogênea de unidades econômicas independentes u

mas das outras (2). 

Estudamos até aqui, a história econômica e social de uma par

te deste miolo, o campesinato, numa região precisa, o Sudoes

te Paranaense. Acompanhamos a evolução deste setor social,bu~ 

cando encontrar nele uma tendência histórica do desepvolvime~ 
, 

to agricola e que se manifesta de maneira particularmente a-

centuada na sociedade capitalista: a intensificação da produ

ção. Vimos que o regime de utilização do solo adotado pelo ca!!!. 

pesinato até o final dos anos 1960 correspondeu a uma "revol~ - , çao agricola inacabada'' e deveria necessariamente ser trans-

fÓrmado, n~ medida em que o método de regenerar as energias 

da terra atr avés da formação de capoeiras tinha vida relativo!, 

mente curta. Nos capítulos VI e VII mostramos em que dir~ção 

~e deu esta transformação, quais foram os limites~ difusão do 

progresso técnico no interior do campesinato e qual foi o ti-

( 1); 

( 2 ) 

"A posição relativa da agricultura é af, obviamente, a 
mais frágil, pois ••• trata-se de um setor concorrencial co 
locado ~ntre dois pÓlos com mercados organizados de formã 
oligopolÍstica" (Ipardes, 1981, p. 36). 

Os auto r es que, seja a partir de estudos de caso, como T.!, 
vares dos Santos ( 1978) seja numa perspectiva mais global, 
estudam esta questão são inúmeros. Entre outros: Búeno 
(1981), Bandeira (1975), Mirow (1978), Ipardes (1981), Co 
desul (1977), Muller (1979)', . Muller (1980), Guimarães 
(1979 A) e Gra~iano da Silva (1981 A). 
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difusão

a
co-

34)o
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po do diferenciação social que surgiu a partir desta 
limitada.

Estudar esta questão sob o angulo de uma historia camponesa 
t

visa evitar um equívoco muito frequente na nossa literatura 

de sociologia agrária recente: ode não se enxergar os limites 
Que a própria estrutura social no campo coloca para a realiza 
Çao destas necessidades econômicas dos grandes monopólios.Mas 

e importante ter em mente que, apesar destes limites, a nova 
revolução agrícola que estudamos no capítulo V é a expressão 

de um fenômeno mais amplo: a dominação cada vez maior da pro
dução agropecuária (do que se produz e sobretudo de como se 
produz) por parte do capital monopolista (2). Este fenômeno,

(1) "Uma conclusão que se delineia de imediato é a de que o cré 
dito rural é instrumento de política economica destinado 
a incentivar a aquisição de produtos industriais por par
te da agricultura. Assim, embora pareça apenas um "privi
légio" do setor agrícola, não deixa de ser também um "cré 
dito ao consumidor”, como tantos outros financiamentos e- 
xistentes no país: o Governo paga para que a agricultura 
ajude a indústria. Nas não a indústria em geral e sim a 
grande indústria, o grande capital" (Graziano da Silva, 
1981 A, p. 100).

(2) ”A modificação na base técnica da agricultura do ^Estado, 
tem sua base de compreensão a partir da implantaçao a ní
vel nacional de um moderno parque industrial produtor de 
máquinas e implementos..." (Ipardes, 1981, p. 34)»

Vamos agora tentar completar este quadro, examinando - ainda 

que de maneira sumária - um dos motores fundamentais da nova 
revolução agrícola: o grande capital monopolista, produtor de 

z
maquinas e insumos e o que atua na comercialização e industriei 
Üzação da produção agrícola. Aqui teremos condições de con

cretizar uma idéia apenas mencionada anteriormente: c o gran
de capital monopolista que dá substancia, conteúdo social 

política agrícola do regime. Não que o campesinato exista 

mo um elemento puramente passivo diante desta política; mas o 
importante, é que a orientação técnica de aumentar a produti

vidade através da incorporação de máquinas e insumos á produ
ção corresponde ’á necessidade econômica de ampliar o mercado 
consumidor do produtos fabricados pelos grandes monopólios (!)•



f

COMPLEXO AGROINDUSTRIAL E IMPERIALISMO

a

(1) Que
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evidontemoiito, não ó particular à agricultura, mas se insero 
no contexto da transformação monopolista da economia brasilei 
i'a, processo pura cuja implantação, o golpo de 1966 deu uma 
contribuição decisiva (1).

e os agricultores, 
firmas que participam

o capitalismo de monopólios imprimo a sociedade brasi. 
leira as suas características fundamentais, eis uma ideia 
aceita amplamente pelos mais diversos autores e pelas mais 
diversas correntes de opinião. Não mo parece que para o 
tratamento do tema aqui estudado, uma exposição a respei
to do processo global de transformação monopolista da eco 
nomia brasileira seja necessária.

(2) Cf. neste sentido Vergopoulos (s/d). .

Esta dominação se da sob as mais diversas formas. Pensar que 
ela supõe a generalização das relações sociais capitalistas c 
ignorar um fato elementar da agricultura dos próprios jpaíses 
capitalistas avançados: a convivência entre a unidade de pro
dução camponesa e os grandes monopólios, ou melhor, a acumula 
çao monopolista sobre a base da exploração do trabalho campo
nês (2 ) .

A atuação dos grandes monopólios a montante e a jusante do s_e 
tor agrícola no Brasil ó posterior a formação do complexo a- 
groindustrial nos países imperialistas. Nos Estadoq Unidos, 
por exemple , a formação do complexo agroindustrial tem início 
logo após a Primeira Guerra mundial: "A American Soybean Asso 
ciation, constituída em 1919 e reorganizada em 1925, é o fó
rum onde se encontram agricultores e industriais e onde se le 
vam as discussões. Em 1928, os industriais se comprometem a 
comprar por um preço fixado de antemão as quantidades que lhes 
serão fornecidas pelos agricultores. Esta decisão marca uma 
virada na história da soja norte-americana: ela consolida 
aliança entre firmas já importantes na transformação de outros. 
produtos agrícolas - milho, cereais - e os agricultores, sob 
a direção do capital industrial. Das



destes contratos terão nascimento - a partir de fusões - mul~ 

tinacionais atuais, como a A. E. Staley, ou Central Soya 11 (Be,!!; 

land, Bertrand e Lebas, 1976, p. 310). A ASA conseguiu que, a 

partir de 1930, o governo norte-americano impusess~~~xas pro!, 

bitivas à importação ou à industrialização de outros Óleos V_! 

getais não produzidos nos EUA. A cultura da soja se desenvol

ve ao mesmo tempo em que se monta uma possante estrutura in

dustrial tanto para aumentar a produtividadê agrícola, quanto 

para industrializar o· produto. Após a Segunda Guerra mundial, 

o complexo agroindustrial j~ está montado nos Estados Unidos 

e durante os a~os 1960, os grandes monopólios ·norte-america

nos, que já dominam totalmente o comércio internacionaldepr~ 

dutos alimentares, instalam filiais de trituração na Europa. 

Mais que isso, estes grandes grupos conseguem implantar em vi 

rios países europeus uma forma de alimentação animal altameµ

te dependente da soja e, na época, antes do crescimento da 

produção brasileira, dos Estados Unidos. 

A. partir da formação do complexo agroindustrial, os Estados !:!, 

nidos não se limitam apenas a exportar capitais a outros paí

ses: eles exportam antes de tudo um modelo de des~nvolvimento 

baseado na mecanização e na quimificação intensivas da agri

cultura e na participação cada vez maior das rações balancea

d~s na produção animal. Sob o lema do aumento da produtivida-

de, 
. , 

a agricultura da Europa Ocidental transformava-se numa m~ 

quina de fazer lucros para o grande capital norte-americano._! 

pesar da constituição de grandes monopólios nos próprios paí

ses europeus, até hoje a Europa capitalista se ressente desta 

dependência. 

Escapa aos limites deste trabalho uma história do complexo ª* 
groindustrial no Brasil (l)o Ainda assim, é impor~ante menci~ 
nar que, embora a industrialização e o domínio da comerciali-

(l) Os trabalhos de Muller (1979 e 1980) são, neste sentido, 
uma grande contribuição. 
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zação de produtos agrícolas por parte de grandes grupos econ.2, 

micos já venham de longa data, é com a politica econ~mica im

plantada a partir de 1964 que estas atividades ganham novo i.!!!, 

pulso. Com efeito, é a partir de então que se instala no Pais , 
a maior parte da indústria de máquinas e insumos para a agri-

cultura e das unidades de transformação industrial dos produ

tos agrícolas. Este conjunto de indústrias, apoiadas em sua 

implantação por forte auxilio oficial (sob a forma de crédito 

a juros baixos e isenções fiscais) é ,na maior parte dos casos, 

dominado pelo capital estrangeiro (1). Neste sentido, a for

mação do complexo agroindustrial no Brasil é também o resulto!!, 

do do processo de exportação de capitais por parte dos países 

imperialistas. 

Evidentemente, para o País, nao é indiferente a origem do ca~ 

pital que domina a agroindústria. O capital estrangeiro, além 

de captar uma parte considerável da mais-valia produzida no 

- m~io rural e do sobretrabalho campon;s, exporta par~ a matri~ 

uma fração do lucro que recebe. Mas do ponto de vista da rel,!. 

ção entre o complexo agroindustrial e o campesinato, a origem 

do capital é absolutamente indiferente: a relação que a Sadia 
; 

mantém com os seus criadores de suínos ou aves em nada difere 

da que a Souza Cruz mantém com seus plantadores de fumo pelo 

fato de a primeira ser nacional e a segunda estrangeira..O qu~ 

é decisivo é que ambas atuam monopólio e relacionam-se com o 

campesinato a partir desta ~ealidade. 

Vamos agora expor alguns dados sobre a situação dos grupos m~ 

nopolistas que dominam a agroindústria. Não se trata aqui de 

wri levantamento completo, mas de algumas indicações que bus

cam trazer à luz tanto a lÓgica de funcionamento destes gru

pos como as reações que a ela vêm manifestando os pequenas pr~ 

dutores. 

(1) Além dos trabalhos de Muller (1979 e 1980), Guimarães 
(1979 A) fornece inúmeras informações a este respeito. 



O CAPITAL BANCÁRIO 

Embora nao seja produtor de mercadorias para a agricultura, 

nem comercialize ou industrialize as suas ~afras, o capital , 
bancftrio .; o coração do compl1'xo <1 ~ roi11dustrial. t ele que i.!:_ 

riga o sistema, que lhe fornece sua fonte fundamental de vi

da, o dinheiro. O crédito tem o poder de ligar e tornar par~ 
~ ? 

tes de um movimento Único a proclhção agrícola e a industrial:: 

ele é a chave de todo o sistema. 

Mesmo não sendo o principal beneficiário da existência do co~ 

plexo agroindustrial, nã~ se pode dizer que seja apenas por 

imposição governamental que os bancos participam dos financi~ 

mentos agrícolas: o crédito bancário tem como contrapartida a 

ampliação dos depósitos ~ vista e a expansão de outros n~gÓ

cios que o banco sempre tenta roaliznr com o tomador de em

préstimo. A prática da "reciprocidade" (saldo médio,compra de 

papéis oferecidos pelo banco, etc.) é extremamente qifundida. 

Nas palavras de um diretor do Banco América do Sul, o crédito 

banc<Írio funciona como tim "chamariz para aumentar às operações 

em outras carteiras com os mesmos clientes, ou seja, os prod~ 

tores agrícolas" (1). 

Coração do complexo agroindustrial, o capital bancário apare

ce como um dos inimigos centrais em todas as lutas camponesas 

recentes no Sudoeste Paranaense. "No dia de Finados, disse-me 

de agricultor, 
, H 

uma vez a esposa um pequeno nos nao vamos ao 

cemitério. Vamos banco, 
, 

lá maridos ao porque e que nossos 0E!-

tão enterrados". Os problemas do agricultor 
.. 

acabar, .Yao na 

maior parte das vezes, não na restrição de seu consumo pes

soal e de sua fpmflia, mas em sua dificuldade de pagar os· f! 

nanciamentos bancários. Por mais que os preços ~ de monopólio 

dos insumos, máquinas e dos produtos sejam os principais res

ponsáveis diretos pela queda na renda do agricultor, o banco 

(1) Matéria de Olga Kan para a Gazeta Mercantil de 15/5/1980. 
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aparece como o carrasco que pode acionar a guilhotina de sua 

extinção social; ele é imediatamente o agente expropriador,e~ 

hora não s~ja o principal explorador. 

ALGUMAS LUTAS 

No final de 1980; centenas de pequenos suinocultores bloquea-

ram as principais estradas do Sudoeste Paranaense, impedindo 

o fornecim€·nto de su!nos para os frigor!ficos da região, numa 

luta que tinha por objetivo central conseguir ~a el.evação das 

cotações do produto, além do estabelecimento do preço mínimo 

para a carne de porco. Além do baixo preço do produto final, 

os agricultores estavam sendo drasticamente onerados com os 

aumentos nos custos de produção (rações, remédios, etc.). Me.!. 

mo aqui, os bancos apareciam como uma· peça chave nos probl.e

mas vivido~ pelos agricultores: 11 0 Banco do Brasil S/A 1 atra

vés de sua Carteira Agrfcola, incentivou a construção de po

cilgas e aquisição de matrizes e reprodutores, poss~bilitando 

a implantaç.ão de infra-estrutura, mas com grande endi vidamen

to dos agricultores. Agora o banco não dispõe de financiamen

to para o insumo e os agricultores, com os preços baixos ofe~ 

recidos na hora da comercialização, não têm condições de sal

dar seus compromissos bancários. Ao governo, caberia dar a ga

rantia de_r.reços para que ao menos os agricuiio.res pudessem 

satisfazer .suas obrigações junto ao Banco (Poeira, boletim da 

Comissão Pastoral. da Terra do Paraná, nQ lJ, setembro/outubro 

de 1980, p. 9, grifos meus, R.A.). A preocupação básica dos 

agricultorE·s, segundo este depoimento recolhido numa assem

bléia realizada em agosto de 1980 em Francisco Bel.trão e sin

t~tizado pelo Poeira, não era apenas a do lucro, mas sobretu

do a de êS~egurar a possibilidade de pagar os · financiamentos 

bancários. Movimentos da envergadura dos que sacudiram o Su

doeste Paranaense no final do ano passado, ocorrem, via de r.! 

gra, quando os pequenos agricultores sentem-se ameaçados em 

sua condição social. No caso, eles sé voltaram contra o agen

te imedi~to de sua exploração, os frigor!ficos, os Únicos que 
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poderiam elevar os preços dos produtos (1). Mas os agriculto

res tinham perfeita consciência que, por trás dos frigorlfi

cos havia os bancos. Aquilo que para os frigoríficos era uma 

questão d e mais ou menos lucro, transformava-se, para o agri-, 
cultor, em uma questão de vida ou morte. Quem poderia conde-

ná-los, eram, sem dúvida, os frigorificos. Mas neste caso, a 

sentença seria executada pelos bancos. 

O caso das Notas Promissórias Rurais (NPRs) torna ainda mais 

claro este vinculo umbelical entre o capital industrial e o 

capital bancário. Em torno da questão das NPRs aconteceu a pr!, 

meira grande mobilização camponesa voltada direta e imediata- · 

mente co~tra os monopólios, e a politica agrícola do governo, 

não só no Paraná, mas talvez em todo o Pais. O Decreto-Lei ng 

167 de 14/2/1967 autorizava a emissão de promissórias por Pª.!: 
te dos compradores de produtos agrícolas em vendas a prazo. O 

credor de tais títulos deveria ser sempre o produtor rural. 

Não havia neste sentido muita diferença entre uma m:R e uma 

promissória comum. Mas a partir do momento em que o capital 

(1) Este depoimento do pastor Werner Fuchs, secret~rio da Co
missão Pastoral da Terra do Paraná mostra bem a disposi~ 

- , , l 
çao de luta dos agricultores e o carater inedito deste ti 
po de luta: "Quando os agricultores souberem da mQbiliza":' 
ção no Sudoeste (Fuchs refere 7se ~ mobilização rta r~gião 
Oeste que começou em seguida a do Sudoeste) decidiram que 
não seria suficiente eles voltarem para casa e não comer-

- cializar · o suíno. Para não ficar atrás dos companheiros 
do Sudoeste, decidiram que na madrugada seguinte eles blo 
queariam os portões dos 4 frigoríficos da região. E foi uãi 
feito histórico. Mesmo sem muito preparo, o pQvo unido e 
decidido fez mais do que se esperaria, mais do que os pró 
prios líderes sindicais haviam planejado! Na madrugada dÕ 
dia 26 estavam trancando os portões do frigorífico Swift
Armo~r de Mal. C~ndido Rondon, da Sudcoop (Frimesa) de Me · 
dianeira, da Coopavel de Cascavel ' e - os J portões da Sadi;" 
em Toledo. Tudo correu pacificamente. Em Toledo, dirigen 
tes de sindicatos e da FETAEP, entraram em·acordo com os 
dirigentes da SADIA, para permitir a salda de aves e ra
ções. No dia seguinte, em Assembléia, os suinocultores de 

, ' . - -ram prazo ate as .Q. horas do dia JO para entao fazer nova-
mente o bloqueio total. Nunca na história da potência SA
DIA aconteceu uma coisa dessas" (Poeira, n2 15, jan. ,f'ev. 
mar. abr. 1981, p. 4). 
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bancário tocou as mãos nas NPRs, elas mudaram de caráter.Como 

explica um documento divulgado em 16/4/1979 pela Comissão Ju~ 

tiça e Paz do Paraná, pela CPT/PR e pelo regional Sul II da 

CNBB, "foi a prática do desconto-bancário e das exigências P.! , 
los bancos de vinculação dos produtores como endossantes e a-

valistas•?, que desvirtuou o instituto. De fato, as NPRs torn~ 

ram-se ti. tu los descontados em bancos .Mas ; para . evi ~ar qualque~ 

risco os bancos obrigavam que o agricultor endossasse a NPR.A 

indústria que não tinha capital de giro para realizar suas CO,!! 

pras pedia dinheiro emprestado do banco. Com · este dinheiro, 

comprava o produto do agricultor. SÓ que este era obrigado a 

avalisar o empréstimo feito pela indústria. O banco evitav~ 

qualquer risco enrolando uma ponta da corda no pé da indústria 

e a out~a no pescoço do agricultor. Se ela escarregasse, o a

gricultor é que sentiria o peso da queda. 

E chegou o dia em que a indústria não pagou. Em 1977 diversos 

frigoríficos e indústrias do Paraná pediram concordati\.Em 1978, 
a Oleolar, indústria de esmagamento de soja, a Frimesa e a C,2 

mabra (frigoríficos beneficiadores de aves e suínos, sobretu

do) vão ~ falência. As dívidas destes grupos endossadas pelos 

agricultores somavam, na época, cerca de ~$ 130 milhões, en

volvendo mais de duas mil .fam!lias das regiões Oeste e Sudoeste 

do Paraná. Os bancos, que tinham o direito legal de cobrar do 
-endossante mostraram-se prudentes: nao exigiam o pagamento i-

mediato, mas a assinatura de cartas de acordo, que correspon

diam juridicamente a uma confissão de dÍvida. 

No dia 21 de março de 1978, mais de 1.000 agricultores se re~ 

niam no municfpio de Santa Helena para discutir o problema. A 

revolta E• a disposição de luta eram evidentes. Enquanto os pr,g_ 

dutores se mobilizavam, os bancos empregavam todo o tipo de 

pressão para fazê-los recuar e assinar as tais cartas de acor -
do: negavam .novos financiamentos ~ci,ueles que se recusassem a 

assiná-las, obrigavam o agricultor a pagar financiamentos que 

deveriam vencer dali a muitos meses, ameaçavam leiloar as te.!. 

ras dos agricultores, etc. 
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A grande mobilizaçio dos agricultores foi a principal respon

sável peJ_o recuo do governo no caso das NPRs. E a disposição 

de luta elo campesinato explica-se sobretudo pela ameaça pura 

e simples de expropriação em que estava envolvido. Esta foi a , 
primeira vez em que, na luta por sua sobrevivência social, os 

pequenos agricultores enfrentaram diretamente aquele que lhe 

aparece quase sempre como seu principal inimigo' o capital ba!!,: 
, . 

cario. 

Mesmo na luta dos desapropriados pela binacional Itaipu, os .!. 

gricultores enfrentavam o capital bancário. O pagamento das 

terras era feito através de cheques cruzados e os bancos des

contavam do agricultor financiamentos que deveriam vencer da

li a vário8 anos, reduzindo a possibilidade de aue este' com

prasse terras em outro lugar. 

O capital bancário é o principal instrumento pelo qual é exe

cutada a política agrícola do governo. t nele que s~ · concen-

tra o sentimento de perda de autonomia que o agricultor 

com relação ao seu processo de trabalho .Em Última análise, 

tem 
, 
e o 

bançQ que decide o que o agricultor vai plântar e como ele vai 

plantar. t dos bancos que saem os pacotes de financiamentos 

padronizados, forçando o agricultor ao uso de insumos agríco

las em proporções sobre as quais ele tem uma influência míni

ma. Ele ~ obrigado a empregar sementes fiscalizadas, adubo~ 

químicos e a aplicar quantidades pré-determinadas de pestici

das para poder obter financiamentos (1). Em caso de frustra

ção de safra, o seguro agrícola obrigatório (prÓ-agro) só co

bre o montante financiado se o técnico do banco constatar que 
A 

todas esta~ exigencias foram preenchidas. 

(1) Numa matéria publicad~ no Jornal do Engenheiro _Agr~nomo 
de j u lho de 1980, agronomos denunciam o fato de que e co 
mum E·ntre os agricultores "fazer um controle de pragas pre 
ventivo, isto é, aplicar inseticida, mesmo que não sejã 
constatada a presença de qualquer inseto.As aplicações de 
inseticidas são feitas sistematicamente, com datas prefi
xadas, embora não se verifique o ataque de pragas". 
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Em torno desta questão um outro conflito teve lugar no Sudoe_! 

te Paranaense. No inÍ.cio do ano de 1980 o governo federal la!!, 

çou um ambicioso plano de ampliação do plantio de feijão. O 

objetivo era fazer com que a safra de feijão da seca .-compensas , -
se a frustração da colheita de feijão das águas. Uma das med!, 

das do gove~no foi a de garantir juros inferiores aos que no~ 

malmente eram cobrados nas operações de custeio~ cobertura de 

100% do prÓ-agro em caso de frustração de safra. Apesar das 

advertências das associações de agrônomos, que viam os produ

tores pegando financiamento num periodo que tecnicamente não 

era mais propicio para o plantio, muitos agricultores atende

ram ao -apelo do governo. Um detalhe importante: o governo c·o!!!. 

prometia-se a cobrir o seguro, ainda que o agricultor não uti 

lizasse insumos modernos na produção. Segundo cálculos de a

grônomos paranaenses presentes ao III Encontro de Agronomia do 

Paraná, o jogo do prÓ-agro representou uma perda de ~$ 735 mi 

lhÕes para os cofres pÚblicos: os pedidos de prÓ-agro devem 

-ter atingido 80% dos 18 mil contratos de financiamen.tos conce 

didos aos agricultores (1). 

, 
Na hora de pagar o pro-agro o governo mudou de conversa. Sus-

peitando que muitos agricultores tivessem desviado o dinheiro 

barato para aplicar em negócios mais lucrativos que o plantio 

de feijão, o governo decidiu que o seguro agrícola só seria P.!. 

go mediante uma severa fiscalização. E o curioso é que nesta 

fiscalização, os bancos passaram a fazer requisitos que no mo 

mento da . concessão dos financiamentos eram dispensados. No Su 
doeste Paranaense, foi necessária uma intensa mobilização dos 

agricultores para que eles pudessem receber seu dinheiro.Mais 

uma vez aqui, receber o dinheiro significava habilitar-se a 

saldar os compromissos bancários que pesavam sobre o agricul-

tor. Aquilo que os agrônomos paranaenses (assim como a 

pria Federação das AssociaçÕ~s de Engenheiros AgrÔhomos) 

(1) Jornal do Engenheiro Agrônomo, julho de 1980. 

, 
pro-

ca-
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racterizarnm como uma imprevidência demagógica do governo tr.!. 

duziu-se no final das contas por uma tensão entre os agricul

tores e o capital bancário. 

O PAPEL DA IGREJA 

Como se -vê, desde 1977, a quantidade de conflitos que opuse

ram pequenos agricultores à p~lÍtica agr{c~la do regime e aos 

~randes 1nonopÓlios foi bastante significativa. A intensidade 

destes conj'li tos deve-se, a meu ver, a dois fatos fundamen

tais: 

a) Na raiz destas lutas está, primeiramente, a própria explo~ 

ração econ~mica sofrida pelos peq~enos produtores e, sobr,!_ 

tudo, como vimos no capítulo VII, o sentimento de perda de 

independ ência, .de soberania sobre o proce~so de irabalho de 

que estn exploração se faz acompanhar. Existe portanto um 

fator ohjetivo básico que contribui para explica:r a dif'u

sao destas lutas camponesas: o grande capital teve um pa

pel unificador, colocando os pequenos agricultores diante 

de problemas que não podiam mais ser vividos como dramas 

individuais. A própria poli tica agrícola do regime e os gr~ 

des monopólios ressucitaram (sobre novas bases, ~ claro) .!. 

quilo que, com a vi tÓria de 1957 parecia defini tivamenté. 

sepultado: a figura do inimigo comum, aquele que represen

ta uma ameaça coletiva e contra o qual só se pode lutar C.2, 

letivamente; 

b) Condição necessária para a deflagração dos conflitos, este 

fator objetivo acima mencionado não ~' evidentemente, sua 

condição suficiente. t claro que por trás desta diversida

de de lutas que vem se manifestando nos Últimos anos exis

te um relevante processo de organização dos agricultores. 

Foge aos limites deste trabalho uma história deste proces

so de organização, mas cabe assinalar o papel de primeira 

import~ncia desempenhado aí pelas comunidades eclesiais de 
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base (CEBs) e pelos Órgãos de apoio da Igreja, entre os 

quais se destaca a Assesoar (Associação de Estudos, Orien

tação e Assistência Rural), sediada em Francisco Beltrão. 

Criada por padres belgas em 1962 - quando a orientação dos , 
trabalhos da Igreja era, no essencial, oposta à de hoje - a 

Assesoar desenvolve suas atividades em dois planos. 

Primeiramente, ela fo~nece uma assessoria a~ trabalho· de for

mação das comunidades eclesiais de. base. O que é notável na 

conduta desta instituição (como, de resto, nos trabalhos da! 

greja, de forma geral) é a verdadeira obstinação pelo traba

lho de base, pela participação direta dos ag~icultores, pelo 

estímulo ao uso da palavra por todos e pela prática das deci

sões democráticas. Com base neste trabalho, a Igreja · possui 

hoje profundas raízes junto à população ~o Sudoeste Paranaen

se. Nunhuma organização atinge de maneira tão profunda os a

gricultores da região. Esta tradição de organização, mais que 

isso, esta unidade ideológica forjada por anos de t~abalho e 

discussões coletivas em torno das orientaç~es traçadas pelo 

Concilio Vaticano II, por Medellin, Puebla e pela CNBB, foram 

fundamentais para a própria disposição de luta do campesina to. · 

t interessante observar que estas lutas acontecem sempre no 

quadro de uma celebração: a luta é vivida como uma celebraç~o. 

Seus participantes comparam-se frequentemente aos primeiros 

cristãos, providos de uma missão profética, hum*lhados e per

seguidos pelos poderosos. Manobra tática? Despiste? Absoluta-

mente: trata-se, isso sim, do quadro cultural, do universo C.2, 

mum de idéias que cimenta a unidade dos pequenos produtores. 

A~Ós a ocupação das estradas pelos suinocultores do Sudoeste 
, 

Paranaense, um grupo de lideres escreveu um documento onde e~ 

da p~sso da luta era comparado a uma passagem bÍblica. t nes

te ambiente de idéias que estão mergulhadas as lideranças ca~ 

ponesas da região e seus principais pontos de apoio, os agen

tes de pastoral da Igreja. t a partir dos temas tratados pela 

Igreja contemporânea que estas lideranças formulam seus proj~ 

tos, suas utopias, suas esperanças sociais. t com a linguagem 
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da B1blia (tal como ela é divulgada e popularizada pela Igre

ja, bem entendido) que se monta a idéia do mundo novo, da fr.!, 

ternidade uni ver sal entre os homens ( 1). E o papel da Asse soar 

como Órgão de formação de agentes de pastoral, de difusão e , 
popularização das idéias da Igreja foi fundamental. 

Além deste trabalho de apoio às CEBs, a Assesoar desenvolve .!. 

tividades ce assistência técnica junto aos agricultores numa 

linha que E; e pretende alterna tiva ·à oficial: uso de fertili;.; 

zantes org~nicos, de defensivos naturais, recurso ~ mecanizaT 

ção intermE'diária, etc. Falaremos sobre o alcance e os limites 

deste trabalho de assistência técnica na conclusão deste est~ 

do. O importante a assinalar aqui é que, mesmo a . assistência 

técnica (sejum quais forem os seus limites) desenvolve-se no 

quadro d E· um amplo trabalho de base. Cada comunidade (que CO.!:, 

responde aproximadamente a cada paróquia) tem o seu monitor a 

grÍ.cola, encarregado de difundir entre os produtores as técni

cas alternativas. Em torno desta difusão, os produtqres se rei 

nem e discutem, a partir de sua experiência concreta,prática, 

o significado das técnicas estimuladas pelo governo: quem ga-
A • nha e quem perde com isso, as consequencias sobre a natureza, 

sobre a qualidade dos produtos, sobre a vida doe agricultores, 

etc. Vai-se formando, a partir destas discussões e destas pri 

ticas, uma unidade ide.olÓgica em torno do próprio sentido do 

ato de se produzir: aos elementos de origem industrial que en 

tram no processo de trabalho, ao crédito bancário, passa-se a 

atribuir um significado social. O importante é que a partir 

deste trabalho, a própria questão técnica adquire uma dimen

são social e até política. O agr.icultortoma consciência de 

que a forma de produzir é a expressão de relações sociais de

terminadas. 

(1) Em um ensaio publicado na Encontros com a Civilização Bra 
sileira desenvolvi uma reflexão sobre a natureza do trabã , , --
1 h o popular da Igreja nos ultimos anos. Ai tento mostrar 
tanto o alcance quanto alguns dos principais limites des
te trabalho. Cf. Abramovay, 1981. 
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O trabalho da Igreja teve uma repercussão altamente positiva 

sobre o próprio movimento sindical do Sudoeste Paranaense que, 

anestesiado por anos de repressão, corrupção e atrelamento,co 

meça a desempenhar um papel de destaque nas lutas camponesas. 
I> 

Os próprios sindicatos preocupam-se cada vez mais com a ques-

tão do trabalho de base e não há dúvida de que a prática da I

greja tem sido, neste sentido, altamente exemplar (1). 

Após esta rápida exposição sobre as lutas camponesas e o qua-: 

dro organizatÓrio no qual elas se desenvolvem, vejamos quais 

são as características básicas do complexo agroindustrial • 

. 
O CAPITAL INDUSTRIAL A MONTANTE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

t ~ 

Vimos no capitulo V que o pequeno capital comercial explorava 

o agricultor não apenas no momento de comprar sua safra (pa-
• 

gando-lhe menos que o preço de mercado), mas também quando lhe 

véndia os artigos de consumo necessários ~ sua sobreviv;ncia 
• 

e de sua familia (cobrando-lhe mais que o preço de mercado).O 
, - , que tornava poss1vel este dupla exploraçao eram os vinculas de 

dependência que ligavam o agricultor ao pequeno capital come~ . , ,,. 
cial e usurario. Estes v1nculos impediam que a existencia de 

uma multiplicidade de pequenos capitalistas comerciais e usu

rários beneficiasse, pelos efeitos da concorrência, os peque

nos agricultores. Os pequenos comerciantes possuíam seus mer

cados restritos, mas cativos. 

O grande capital tevé neste sentido uma missão redentora. Ele 

q~ebrou os vínculos locais e, por aí, ampliou os horizontes da 

e~istência social do campesinatooQmercado adquiriu,aos olhos 

do pequeno agricultor, uma existência independente das pes

soas. Não é mais sobre a base de vínculos pessoais que o cap,!_ 

tal pode explorar o campesinato na compra e na venda das mer

cadorias. 

(1) Para uma análise sobre as. relações entre Igreja e movime.a. 
to sindical no Brasil, ver CPT Paraná; 1981. 
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Se o campes:i.nato hoje é explorado na compra das máquinas e i.!!, 

sumos necessários à sua produção, a razão não está na sua de

pendência particular a esta ou àquela forma de capital comer

cial, mas na própria estrutura monopolista do setor produtor , 
de máquinas e insumos. Os frutos desta exploração não se esp.!. 

lham, C?mo antes, entre os inúmeros agentes que compõem o pe-
, . -queno capital comercial e usurario, mas vao, diretamente,para 

os cofres dos grandes monopólios. Os grande~ grupos que atuam 
... ' ' no setor recebem uma taxa de lucro superior a da media social f 

um lucro de monopólio. Este super lucro possui fontes diver

sa5, das quais uma das mais importantes - nos países em que o 

peso ~a produção camponesa é considerável - é a exploração do 

pequeno agricultor (1). Quando um trator é vendido no Brasil 

pelo dobro do preço do mercado internacional , (2) osmonopÓlios 

deste setor estão impondo aos consumidores do produto um pre

ço que inclui o superlucro. E quem são estes consumidores? Os 

capitalistas rurais e o campesinato abastado e "modernizado". 

~ela fixação dos preços de monopólio, estes grupos e.conÔmicos 
. ··- - ~ 

extraem· nao so uma parte substancial do excedente produzido 

( 1 ) 

(2) 

"A redistribuição do lucro global a favor dos monopólios 
produz-se naturalmente pelo mecanismo dos preços: os mono 
pÓlios podem vender seus produtos acima do preço de produ 
ção, enquanto que as empresas não monopolizadas são obri':' 
gadas a vender seus produtos abaixo do preço de,produçio .• 
Mas o total dos preços equivale ao total dos valores, as
sim como o total da mais-valia é igual ao dos lucros. No 
estágio da análise concreta, devemos levar em considera~ 
ção o fato de que além de capitalistas o eperários, exis
te na sociedade capitalista moderna centenas . de milh~es . 
de pequenos produtores independentes: camponeses pobres e 
médios, artesãos. Eles também são atingidos pela formação 
do lucro de monopólio. Dada a relação do preço que fixam 
os monopólios: preços elevados de monopólio das mercado
rias compradas pelos pequenos produtores e preço baixo de 
monopólio dos produtos vendidos aos monopólios, os primei 
ros são obrigados a ceder a estes Últimos uma parte de sua'S' 
rendas" (Varga, 1967, P• 175). 
Cf. Bueno (1981, p. 88). Alberto Passos Guimarães numa ex 
posição realizada na SBPC (e resumida no Jornal do Enge':' 
nheiro Agrônomo de julh9 de 1978) afrimava: "A Massey-Fe!:, 
guson, que é a maior produtora mundial de trato;es,no Br.!, . 
sil produz mais de 50o/o dos tratores fornecidos a agricul
tura ••• Estudos feitos a respeito dos preços dos tratores 
no Brasil mostraram que eles correspondem pelo menos ao d.2, 
bro do preço do mercado internacional~. 
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pelo cnmpeHinato, mas tamb~m uma parcela nno desprezível da 

mais-valia de que se apropriam provisoriamente os capitalistas 

rurais. Eles não só impedem que os pequenos proprietários de 

meios de produção participem-ainda que em condições desvantajo , -
sas-da distribuição do lucro, como provocam a queda na taxa de 

lucro dos capital is tas rurais. O super-luc,ro dos monopólios que 

atuam no setor de máquinas e insumos não é gera.do no ato da ci.!:.: 

culaçiio·das mercadorias. Ele nasce, como todo•o lucro na socie-' 

dade capitalista, na produção. O que permite a sua existência' 

é, tanto a "repartição desigual, não .correspondente à grande~:

za do capital, da mais-valia global ou ~o lucro global" (Var

ga, 1967, p. 175), ·quanto a extração do excedente das unidades 

de produção camponesa. O lucro de monopólio nasce naquilo que 

os outros proprietários de meios de produçjo (camponeses ou C.!, 

pitalistas) deixam de receber. 

Este é um lado da exploração monopolista que se revela cadavez 

mais dramático para o campesinato. A elevação permáqente nos 

preços dos insumos agrícolas não significa apenas uma queda na 

renda do produtor. Ela representa, antes de tudo, o distancia

mento crescente entre o agricultor e suas condições de produ

çao: "Se não :fizermos que o agricultor caia f'ora deste sistema 

de :financiamento - nem que tenha que voltar ao boi - não vai· r.![ 

ter o homem na terra" (CONTAG/FlorianÓpolis 1 1980). Neste en

contro sobre polÍ tica agr:l.cola promovido pela CONTAG e que re~ 

niu sindicalistas de vários Estados, todos os grupos em que 

:foi dividido o plenário criticaram a política oficial de f'i

nanciamen to.s pela vinculação exp+:l.ci ta que ela estabelece en

tr .e o agricultor e os monopólios produtores de máquinas e in

sumos. Um agricultor de Ma to Grossõ do Sul contava: "Na minha· 

região o rinanciamento para uma lavoura de milho era de ~$ 

J2 mi 1. por ét lqueire. SÓ de def'en si vo, gastava <i:S 24 mil, sobra 

<!:$ 8 mil. PE·la exigência da EMATER (representante local da EM

BRATER), para o banco :financiar, eu tenho de gastar <i:I 24 mil 

em defensivos". No mesmo sentido, inúmeras f'oram as queixas CO,!! 

tra a política governamenta~ com relação às sementes: "Desde 
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que a boa germinação seja constatadn, observou um sindicalista 

do Estado de São Paulo, não deveriam pedir nota fiscal. Devem 

aceitar semente do produtor". Hoje o ngricul tor só consegue fi 

nanciar sua lavoura se compra as sementes que vai utilizar. O , 
preço das sementes vem incluído no pacote do financiamento. Se 

por algum motivo ele utilizar suas sementes próprias e não as 

ditas "selecionadas", o pró-agro não ·cobre quíllquer .dano a sua 

lavoura - ainda que seja um dano no qual a germinação não te-; 

nha qualquer responsabilidade. 

Com relação aos adubos, o grupo de olericultura do encontro da 

CONTAG, ressaltou que os bancos exigem nota de compra de a~ubo, 

marginalizando assim o adubo org~nico. O grupo sugeriu que os 

agricultores usem os defensivos apenas quando necessário e "de 

acordo com orientação técnica que favoreça o olericultor'', a

crescentando que "quem dita os preços são as empresas e o pr,2_ 

dutor está subjugado" e que "o produtor deve sair da dependên

cia dos produtos químicos". 

A dependênc i a, evidentemente, nao é com relação aos · produtos, 

·· inas sim com . relação aos grupos economicos que controlam estes 
- , " . - produtos. Ela nao e simplesmente tecnica, mas antes de tudo e-

conômica e social. Ainda que de maneira muitas vezes confusa e 

sem o traçado de ·uma perspectiva positiva de luta contra esta 

dependência (como veremos na conclusão este trabalho), não há 

dúvida de que os pequenos agricultores sentem que a intenêifi

cação permanente de seu trabalho, o uso constante de insumos m.2 

dernos pode ser uma armadilha que, .atraindo-os para as vanta

gens do progresso signifique, na realidade, o fim de sua inde

pendência e de sua liberdade enquanto pequeno produtor. 

Vamos expor agora alguns dados que apontam para a situação de 

monopólio existente no setor fornecedor de máquinas e insumos 

agrícolas. Não se trata aqui (longe disso) de um '. levantamento 

completo, mas apenas de uma ilustração do fenômeno, procurando, 

sempre que possível, compreender os seus efeitos sociais (1). 

(1) Para um aprofundamento desta questão,ver Muller(l979 e 1980>. 
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MÁQUINAS AGRtCOLAS 

A produção de 
A • 

colheitadeiras mecanicas no Brasil e . assegurada 

por oito grupos econômicos, dos quais cinco sao estrangeiros, , 
um está desativado e outro " ••• enfrenta uma grave crise, com 

se~ produto tendo uma baixa aceitação no mercado" (Muller,1979 · 

p. 31). A mesma realidade existe no setor de tratores onde a~ 
, 

ferta e garantida por menos de uma dezena de•grupos, a maior 

parte dos quais sendo estrangeira. Segundo Bueno (1981, p. 88) 

metade da produção nacional está nas mãos da Massey Ferguson. 

O Paraná importa de outros Estados boa parte das maquinas a

grícolas que consome. Em meados dos anos 1970, entretanto, ins 

tala-se em seu território uma empresa "de porte internacionale 

tendo em Curitiba sua matriz dedicada à produção de máquinas e 

implementas agrÍcolas"(Ipardes, 1978, p. 37). Com isso a con

centração da produção no setor aumentou vertiginosamente. Como 

mostra o quadro XX, uma empresa detinha 64% de oferta. em 1975· 

QUADRO N2 XX - NÚMERO DE EMPRESAS E PORCENTAGEM SOBRE O VALOR 

AGREGADO (V.A.)DO RAMO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. PARANÁ 

1973 1975 

TAMANHO Número % V.A. Número de % V.A. 
de em- do ra- empre- do ra-
presas mo sas mo 

Eequenas 48 10,57 82 9,45 

Médias 12 41,05 10 26,54 

Grandes 2 48,38 1 64,01 

TOTAL 62 100,00 .2.l 100,00 

FONTE: IPARDES, 1978 



SEMEN'!'ES 

A Agroceres comercializou 45% do total de sementes de milho h! 

brido vendidas no Pais em 

toneladas do produto. Em 

ampliação de 40% em suas 

JO milhões dos quais 80% 

1980, respondendo 

1981, os planos da 

vendas. Em 1980, o 

vieram da venda de 

sozinh~ por 40 mil· 

empresa prev:em uma 

grupo faturou US$ 

sementes. Para se: 

ter uma idéia do que isto representa, dez an"os antes, o fatu-· 

ramento da Agroceres no Brasil foi de US$ 3 milhões. 

O quadro XXI mostra a evolução na produção de sementes no Esta· 

do do Paraná entre 1971 e 1978. O aumento em todos os ' produ 
~ 

tos mencionados (com exceção do algodão) é espetacular. Mas a 

elevação moior atingiu o milho {onde o poder de monopblio da 

Agroceres se faz nitidamente sentir) que passou do Índice 100 

em 1971 paru' 2.004, 3 em 1978. 

Ao contrário do que ocorre com a indústria de máquin~s agrÍc~ 

· las, cujas vendas vêm caindo sistematicamente desde 1976, os~ 

tor de sementes continua num dinamismo notável. t .. que a in

corporação das sementes ao processo produtivo do pequeno pro

dutor não é tão difícil como a do trator e da colheitadeirame 

6~nica. Vimos no capítulo VII que, no Sudoeste Paranaense,me~ 

mo os "mini" produtores (e mesmo, certamente, parcelas do cam 

pesinato pobre) empregam sementes fiscalizadas. 

O setor de sementes ilustra bem o que afirmávamos acima are~ 

peito da composição nacional ou nao do grande capital monopo

lista. No final de 1980, o controle acionário da Agrocsres, 

passou das mãos da IBEC (International Basic Econ.oniy Corpora

tion), do grupo Rockfeller, para a Seara Empreendimentos e Par 

ticipações, "holding" constituída pelas empresas IBRASA, NA

TRON E MONTEBEL, de capital nacional (1). 

(1) As informações sobre a Agroceres foram extraídas 
térias publicadas na Gazeta Mercantil por ijeth 
(8/10/1980) e por Suely Caldas (lJ/11/1980). 

das ma
Ca taldo 
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RO NQ XXI - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEMENTES DQS -PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS - PARA..

NÁ ~ 1970/79 - 1970/71 = 100 

ULTUR.\S 70/71 71/72 72/73 

llJução (scs . 50 kg) 100,0 353,'4 )112,7 

•C:~io{scs . 50 kg) 100,0 210,4 132,8 

IDduçio( ses. 50 kg) 100,0 293.li 616,0 

o 

odução(scs.50 kg) 100,0 -48,72 141,02 

oC:uçãc(scs.50 kg) 100,0 1.696 . 8 1. 741, 1 

~llo 

rodução(scs.50 kg) 100 ,0 -1,31 ~20,27 

TE: Codesul, 1979. 

SAFRÚ 

7317'4 

552,2 

lt19.3 

. 
1.025,3 

169,2 

1.373,2 

-2,62 

• 

7'4175 

88i'.2 
1 

1.525 ,2 

-2,40 

2. 115 , lt 

-J2,81 

75176 76/77 77178 

987,2 . 1.006,'4 1. 371 ,2 

833,6 1.146,J . 1.884,7 

J.006,8 1.101,2 1.007,·8 

-33,98 -338,2 1.406,Z 

2. i.93,3 1. 7ó8,ó 2.004,3 

-19,7lt 101,6 - 10,50 



Esta mudança na propriedade do capital da Agroceres, em nada 

alterou, evidentemente, o seu caráter monopolista. E este ca

ráter não se faz sentir apenas no preço do produto~endido~mas 
1: 

na tentativa permanente de eliminar do mercado os p~quenos ~on-
correntes. 

Um exemplo disso foi o projeto (não aprovado) que transitoun~ 
'i ! 

Congresso e que implantaria no Pais um sist~ma de patentes p~ ; 

ra a produção de sementes fiscalizadas. A chamada "lei dos cu! 

tivares" foi re'pudiada não só por entidades de classe ligadas 

à agricultura, mas também pelas associações estaduais de agr.2. 

nômos. Esta lei, se aprovada, aceleraria o processo de monop.2. 

lização do setor, pois é evidente que os grandes grupos têm 

melhores condições de pesquisa e conseguiriam rapidamente pa-
' tentear variedades as quais o . acesso de outros concorrentes es 

taria vedado. 

Mas existe um outro sério risco envolvido neste mondpÓlio. Da 

mesma forma que uma galinha que pê;>e de 200 a JOO ovos por ano, 

que não choca seus ovos, uma ·semente híbrida é um ' pro4uto da 

fabricação humana. Ela permite sem dúvida uma elevação na pro 

dutividade por área. Mas ela provoca um outro problem~: pouco 

a pouco as espécies naturais vão desaparecendo e cedendo 1 lu-F 
k 

gar às sementes híbridas. O desaparecimento das variedadesco~ 

sideradas como menos interessantes, do ponto de vista produt~ 

·. vo, provoca, em contrapartida, um empobrecimento no ; patrimô:.:) 

nio genético das plantas. ~'Disso resulta uma 'fragilidade '.ex

cessiva destas plantas porque elas nao incorporam mais em seus 

gens certos fatores de resistência que estavam ligados a va

riedades deixadas de lado. 'Na realidade, é preciso süblinhar 
\ . 

que nenhuma variedade Única é capaz de resistir a todos os C.!, 

taclismas naturais ••• " (Fabre, 1980, p. 45). 

A padronização g~nética e a diminuição da resistência das plaà 

. tas é "compensada" pelo fato de que as sementes r difundem-se . .. _..., 

dentro de um "pacote tecnológico" que inclui os fertilizantes 



e os defensivos químicos. A defesa natural das plantas· 
, 
e 

substituída (mas, evidentemente, 

por uma defesa química (1). 

-nao com a mesma seguramça) 

A ~~~inaçã~ monopolista sobre a 'produção de sementes nao é, 

evidentemente, uma particularidade do capitalismo brasileiro. 

No Estados Unidos grandes :firmas têm o controle das patentes,. 
•· :r 

de sementes. "Segundo a FAO, a United Brands (antiga United '' 

Fruits) possue cerca de dois terços dos estoques genéticosmun 

diais no que se refere às bananas" (Fabre, 1980, p. 46). O' 

quadro X.XII indica o controle das principais patentes de se

mentes nos Estados Unidos. 

QUADRO NQ XXII - CONTROLE DE PATENTES DE SEMENTES NOS ESTADOS 

UNIDOS 

Culturas 

Feijão 

Algodão 

Al:f ac e 

G.deBico 

Soja 

Trigo 

Firmas dominando o mercado 

Sandoz, Union Carbide,Upjohn, Durex 

K.W.S., Pioneer, Southwhide, Aderson 
Clayton 

Union Carbide, F.M.C., I.T.T., Upjohn, 
Purex, Celanese 

Sandoz, Upjohn 

Sandoz, Upjoh, Purex, Shell/Olin,P:fizer, 
Kent, · K.W.S., Pionner 

K.W.S., Ciba-Geigy, Dekalb, Sandoz,Gar~ 
gill, F·.M.C., Shell/Olin, Pionner 

% de Con
trole 

69 
44 

66 

43 

42 

34 

FONTE: Official record o:f the Plant Variety Protection O:f:fice, 

Fabre (1980, p. 46). 

Se · hoje o monopólio na indtistria de sementes já existe no Bra 

sil, a aprovação da lei das patentes ampliaria ainda mais a 

concentração da produção. 

· ~ · 

(1) "Aliás, o que nós :fazemos hoje na agricultura e na zootec -nia é um absurdo. Comida e veneno são duas coisas antag.2. 
nicas que jamais deveriam estar juntas. Entretanto parec~ 
que ho.j e se parte do princípio de que só se· consegue pro
duzir alimento com veneno" (LUTZemberger, 1980, p. 2). 



MATRIZES E HEPRODUTORES 

A dominação monopolista sobre a produção de sementes e mudas 

e o consequente empobrecimento do patrimônio genéttco daspla~ 
, ' -tas ocorre tambem a nivel da produçao animal. Uma parcela cada 

véz maior da produção de pequenos animais no Brasil é feita a 

partir do esquema da integração contratual. Neste, o agricul~ 

tor recebe os animais recém nascidos e que,•após a engorda S.!, 

rão comprados pela mesma f~rma vendedora, que tem o monopÓ1io 

da reprodução destes animais. Trata-se de animais híbridos~ 

muitos dos quais importados de outros países. 

No ano de 1978, os suinocultores brasileiros foram supreendi

dos pela informação de que uma parte considerável do rebanho 

nacional estava contaminada pela peste suína africana.Uma vez 

feito este diagnóstico, os Órgãos governamentais aplicaram u

ma fulminante terapia: eliminação dos animais contagiados e !. 
solamento das áreas onde o foco era localizado, com,a proibi

ção de venda dos suínos. 

A inquietação dos suinocultores nao se transformaria em revol 

ta, . caso houvesse, entre os próprios técnicos,unanimidade,ta~ 

.to a :r:espei to da doença como do remédio. Mas tal unanimidade 

nao ocorreu: enquanto os Órgãos oficiais persistiam em seu v~ 

redito, diversas associações de agrônomos discordavam da vi

são governamental do problema•: Não foram poucos os que as

sociaram a peste suína africana a uma manipulação feita por 

grandes grupos monopolistas para implantar no mercado brasi

leiro matrizes híbridas. Na época, , o problema suscitou inúme

ras manifestações, inclusive na câmara Federal e ao menos en

tre os agricultores do Sudoeste Paranaense, até hoje persiste 

a convicção de que a peste 

ção das multinacionais". 

' suina -nao passou de uma 11 inven-
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Em todo o caso, pode ser mais que uma simples coincidência o 

:fato de que, enquanto milhares de suínos eram abatidos em to . 

do o País, a Agroceres Pie Melhoramentos (que, na época, per

tencia ainda ao grupo Rock:feller) e o grupo britântco Píg Im

prove':Dent Company -~mportassem matrizes fêmeas para implantar!!. 

ma unidade de produção destes animais. "Em 1981, na -, primeira 

etapa do programa,de melhoria genética, a meta é aicançar uma 

produção de seis mil matrizes fêmeas. Daqui•a quatro anos, a 

oferta· deverá ser de 36 mil animais por _·azioi• <i) ~ 

AGROQUÍMICA 

A cone entra ç ão da produção neste setor, no Estado do Parans · e i1 

nítida, segundo os dados do quadro X.XIII. Uma só empresa con

trolava, em 1975, quase 40% do valor agregado do setor. 

O se to~ de defen•ivos agrícolas é q.uase totalmente .. : dominado 

po~ empresa s estrangeiras. O modelo de desenvolvimento tecno

lógico implantado no País, da mesma :forma que elevou,o consunio 

de sementes híbridas, provocou um enorme aumento na demanda 

por defensivos químicos dos quais a maior parte ainda é im

portado. 

QUADRO X.XIII - NúMERO DE EMPRESAS E PORCENTAGEM SOBRE O VALOR 

AGREGADO (V.A.) NO SETOR AGROQUÍMICO. P~NÁ 

1973 1975 

TAMANHO Número de % V.A. do Número · de % V.A. 
empresas ramo empresas do ramo 

Pequenas 11 10, 88 17 16,57 

Médias 2 22,12 4 44,29 

Grandes 3 67,00 1 39,14 

FONTE: Ipardes, 1978. 

(1) Matéria de Olga Kan para a Gazeta Mercantil de JÓ/OJ/81. 
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A busca da auto-suficiência nacional no setor é um dos impor

tantes objetivos do governo, no conjunto de sua po~Ítica agr! 

cola. O aumento da produção nacional de defensivos quÍmicoss_!! 
-poe altos investimentos para os quais, via de regrp, as empr.!. 

sas estrangeiras estão melhor preparadas. Segundo um levanta

mento feito pela Gazeta Mercantil entre as principais empre

sas do setor, a Shell, a Du Pont, as Indústrias Monsanto, a 

Basf e a Ciba-Geigy planejavam realizar grandes 

tos durante o ano de 1981 (1). 

investimen 

Da mesma :forma que ocorre .·.com as sementes, o setor de defen

sivos químicos é m,enos sensível à atual situação de retração 

econômica e de compressão creditícia que vive no País. Comov,! 

mos no capítulo VII, os defensivos químicos são o insumomais 

empregado na agricultura pelo campesinato, inclusive por seus 

setores mais pobres: o uso das sementes híbridas aliado ao de.!. 

matamento Caz do emprego de pesticidas uma pr~tica insub~ti

tuível para o agricultor. 

A atuação cartelizada das misturadoras de fertilizantes é tão 

evidente que, em 1977, o próprio ministro da Agricultura, A

. lysson Paulinelli afirmava que os "lucros abusivos" do setor.!. 

ram a pripcipal causa dos altos preços do produto. Em 1973, 
com a alta dos fertilizantes no mercado internacional, os pr.!. 

ços no Brasil também se elevaram rapidamente. Passado o surto 

altista, os preços internacionais estabilizaram-se (ou mes

mo cairam) só que no mercado brasileiro as cotações continuavam 

a subir.Em 1976, por exemplo, o preço interno da uréia cresceu 

21% contra 2%, no mercado internacional; o do sµpel4fosf'ato-trí~ ,. 
plo subiu 26% contra menos 3% no mercado internacional 

DAP (fosfato di-amÔnio) subiu 18%, contra menos 6% no 

e o 

merca-

do internacional. O preço dos fertilizantes subiu tanto nos ~ 

nos 1970, que eles estão em primeiro lugar na lista das maté-

rias-primas, com aumento de 435,39% entre 1970 e 1976, sendo 

superado apenas pelos derivados de petróleo. Em 1977, quando 

(1) Matéria de Leila Ferraz para a Gazeta Mercantil de 30/3/. 
1981. 
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o subsidio de 40% ao consumo do produto (adotado com.a alta de 

1973), foi retirado pelo governo, as cotações dispararam, a

tingindo uma elevação de 70% nos primeiros cinco meses do ano. 

E, evidentemente, como mostrou na época o jornalista Roberto 

Hillas, de quem tomo estas informações (1) este aumento nao 

poderia ser explicado por uma alta nos preços internacionais, 

já que estes no ano anterior, não tinham sofrido uma elevaÇãô 

ponderável (2). 

A produção básica de fertilizantes no Estado do Paraná é as

segurada sobretudo por subsidiárias da Petrobrás. Já a mistu-
, 

ra, setor tanto mais lucrativo que o giro do capital e mais 

rápido, concentra-se nas mãos de empresas estrangeiras, Hoje, 

as empresas ·estrangeiras começam a enfrentar a concorrênciade 

grandes cooperativas que também penetram no setor. 

A alimentação animal no Brasil é cada vez mais tributária das 

rações balanc~adas. E na produção destas, o controle monopo

lista (com forte peso de empresas estrangeiras} é nÍ tido ( 3}: 

no Estado do Paraná, "a'fabricaç~o de rações balànceadas e a

limentos pr~parados para animais' contava em 1975 com 19 em

presas, das quais 3 grandes geravam 66,74% do valor adiciona

do do grupo" (Ipardes, 1981, pp. 166 e 167). 

Da mesma forma que ocorre com o setor de sementes, o problema 

do coBsumo em larga escala de rações balanceadas não é só o do 

preço. Na realidade, este consumo (que é estimulado sob o 

pretexto técnico de se aumentar a produção de proteínas) sig

nifica uma perda na quantidade de proteínas produzidas:" ••• 

(1) Diário Comércio e Indústria, 3/6/1977. 

(2) Além da atuação dos monopólios no mercado brasileiro Mirow 
(1978), pp. 114 e 125: mostra que o próprio mercado inter 
nacional é altamente monopolizado. 

(J) Com relação à in fluência do capital estrangeiro no setor· 
de rações, cf. Muller,(1979, p. 187). 
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numa fábricil de galinhas, de frango, de ovos entram 2., 5 qui

los de ração para se fazer um quilo de frango ••• Isso ai ainda 

nao está · completo, porque tudo o que entrou naquela ração,nós 

humanos pode~os comer 100%, .mas a galinha nós só çomemos a 

metade do p e so. Nós nao comemos a cabeça, as patas, nõs nãoc.2_ 

memos os ossos, nós nao comemos as pernas e não comemos as tr.!, 

pas e nem o con teÚdo das ·. tripas. • •• Quer dizer que nós temos 

que multiplicar aquele 2, 5 por 2. Ali .estão entrando 5 quilos 

de alim~nto para fazer um. Mas esta história não está compl~ 

ta ••• A raç ã o co~tuma ser um alimento altamente concentrado, 

com pouca unidade (o máximo de 20% a 30% de unidade), entãQ 

aqueles 5 p r ecisam ser multiplicados por 8. Já a carne de ga

linha tem até 90% de unidade .•• A verdadeira relação portantb 

é de 40 par a um. Nós estamos gastando aí 40 unidades de pro

teínas, lipídios e glucÍdios para fazer uma" (Lutzemberger, 

1980, PP• 3 e 4). 

Cpmo se 
A 

ve, existe uma situação de monopólio no setdr fornece 
-

dor da máquinas e insumos, que .\se liga intimamente a um de-

terminado padrão tecnolÓgic. o • . Este não só acentua os vínculos 

do agricultor com o mercado, mas cria uma dependência técnica 

dos insumos, uns com relação aos outros: dificilmente o uso 

de sementes fiscalizadas pode n ã o ser acompanhado do emprego 

de pesticidas e de fertilizantes químicos. O mesmo ocorre na 

criação animal, onde, por exemplo, as milhares de aves conce.!! 

·tradas num pequeno espaço só podem sobreviver graças ao con-

sumo sistemático de antibióticos, Este duplo aspecto (econÔm! 

co e técnico) interfere decisivamente na vida do agricultor.A 

sensação de ser explorado na compra dos insumos mistura-se ao 

sentimento de perda de soberania sobre o próprio processo de 

trabalho. 

O CAPITAL COMERCIAL E INDUSTRIAL A JUSANTE DA PRODUÇÃO AGROPE 

CUÁRIA 

Comprar barato para yender caro, esta é a lei básica de fun

cionamento do capital comercial, seja durante a Idade Meqia, 
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seja no interior de uma sociedade capitalista desenvolvida. 

"Qualquer que seja o modo de produção donde saem os produtos 

que entrnm na circulação como mercadorias - seja a comuna pr,!. 

mitiva, a produção escravista, a da pequena agricu,ltura,a pe

queno-burguesa ou capitalista - não se altera o caráter delas 

como mercadorias, e como tais têm de passar pelo processo de 

troca e por todas as metamorfoses que ele implica!' (Marx, 1974, 

p. .375). Existe, no per.iodo pré-capita lista·, uma 11 ••• autonomia 

dQ processo de circulação na,quai um terceiro fator liga os 

ramos de produção ••• "(Marx, 1974, p.378). 

t justamente esta autonomia que desaparece com o ;. desenvolvi

mento capitalista (1). O capital comercial passa a ter o seu 

lucro determinado por uma taxa média formada no processo de 

concorrência entre os diversos capitais industriais, produto

res de mais-avalia. 

No capitalismo de monopólios, nao sao apenas nos pr1ncipaiss~ 

tores produtivos que a concentr~ção da produção leva à. forma

ção de gigantescas corporações. Na medida mesmo em que o co

mércio se desenvolve, formando um mercado não só nacional,mas 

internacional, ele se sofistica do ponto de vista técnico: os 

meios de transpor te, de armazenagem, de estocagem e, . além dis 

so, o próprio processo de informações que influi sobre a de

terminaç~o dos preços de mercado, exigem investimentos altís

simos, que só· podem ser enfrentados por grandes grupos econÔ 

micos. Da mesma forma que ocorre no processo de produção, a 

concorrência elimina os menores comerciantes do processo de 

c~rculação das mercadorias, como vimos no capitulo VIII. A 

partir daí, uma parcela ca.da vez maior das· atividades comer

ciais de uma . sociedade (da mesma forma que parte das ativida

des industriais) passa a ter seu lucro regido por uma taxa de 

monop6lio, uma taxa que escapa ao processo de concorr~ncia 

tre os capitalistas (cf. nota 1.3 deste capitulo). t o que 

corre com o setor que atua a jusante da agricultura, nio 

no Brasil, mas em todos os países capitalistas do mundo e 

o .. 
, 

SQ 

em 

(1) Marx fala em uma" •.• lei segundo o qual o ·desenvolvimento 
do capital mercantil está na razão inversa do grau de de
senvolvimento da produção c·api ta lista ••• 11 (MArx,1974 ,p. 378). 
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todos os campos de · sua atuação, das bolsas internacionais de 

"commodities" à compra e venda de mercadorias. 

Os setores que atuam a jusante da agricultura sao muito mais , . 

. ' numerosos do que os existentes na entrada do ciclo ágricola1pe 

la própria diversidade · natura·l do que é produzido no campo. V~ 

mos mencionar aqui (sem aprofundar a questão), apenas aqueles 

que interferem de maneira direta na vida do~ pequenos agricul

tores do Sudoeste Paranaense. Um estudo minucioso desta ques

tão est~ nos excelentes levantamentos feitos po Muller (1979e 

1980). 

SOJA 

Até o início da década de 1970, os Estados Unidos reinavampr~ 

ticamente sozinhos sobre o comércio internacion~l de soja. O~ 

monopólios norte-americanos, além de dominarem a produção in-
• terior controlavam totalmente as vendas externas de produto: 

"As exportações norte-americanas de soja .são feitas por um pe

queno número de firmas: Continental Grain, Cargill Incorpora

ted, Bunge Corporation, Louis Dreyfus Co., Cook Industries, 

Archer-Daniels-Nidland Co!. , Central Soya Co~, The Peavy Co., 

e Agricol Corporation. Sendo que as primeiras seis empresas e,! 

tadas respondem provaYelmente por cerca de 8G% dessas export.!,. 

ções 11 (Ipardes, 1975, p. 18). 

A partir do início da década de 1970, o monopólio norte-amer,! 

cano no mercado mundial começa a ser ameaçado pela ascendente 

produção brasileira. Com exportações inexpressivas no início 

da década, o Brasil chega a 1980 com uma produção de 15 mi

lhões de toneladas (contra 50 milhões dos EUA) das quais ex

porta 6 1 5 milhões de toneladas de farelo, 1,5 milh;o de to-
. . . . . 

neladas de grãos e 743 ~il toneladas de Óleo (Stephanes, s/d 

P· 19). 
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Mas se formos analisar a questão . mais de perto, veremos que 

boa parte desta ameaça ao monopólio norte-americano no comér 

cio de soja tem por base pre~samente a atuação de grandes m~ 
nopÓlios de origem norte-americana na industrializàção do pr~ 

duto no Brasil. Como acabamos de ver, segundo os dados forpe

cidos por Stephanes, a maior parte das exportaç8es de soja 

corresponde ao produto industrializado (farelo e Óleo). E es-• 
te apresenta não· apenas uma estrutura fortemente monopolizada 

mas conta com uma forte participação do capital norte-america 

no. O quadro XXIV mostra de maneira nítida esta realidade no 

parque industrial paranaense. Com efeito, somand~-se os it~n~ 
11 2 11 , 11 16 11 , 

11 17'' e "18" do quadro veremos que três empresas es 

trangeiras (Anderson Clayton e Cargill, norte-americancs e 

Sanbra ào grupo Bung y Born, argentina) controlam quase 50% 

da capacidade de ·esmagamento do produto. 

o ·s dados do quadro XXV aponta m também para este processo d.e 

acelerada concentração monopolista porque vem passando o 

setor de esmagamento de soja. O quadro classifica as indÚs 

trias em três escalas quanto a sua capacidade de processame.!!. 

to: até JOO t/24 h, entr.e 301 e 800 t/24 h e superior à 800t/ 

· 24 h, consideradas respectivamente pequenas, médias e grandes. 

Como se pode observar pelo quadro, a capacidade instalada au. 

mentou nada menos que 85% em apenas quatro · anos. ,Neste mesmo· 

período a concentração da produção nos grandes grupos foi 

nítida: estes esmagavam 35,2% da soja no Paraná em 1977 e pa~ 

savaram em 1980 a 69,3% do total. 

E esta ~endência ~ concentração só tende a se reforçar nao a

penas pelo poder econômico das grandes empresas, mas pelo fa

to de que trabalham com um processo técnico mais produtivo, co 

mo mostram os dados do quadro XXVI. O quadro XXVI mostra, com 

efeito, qu e "a maior parte das médias empresas utilizam o sis 

tema de produção contínuo adaptado, resultado da adequação à 
soja da estrutura de produção anteriormente voltada para o al 

godão e o de amendoim" (Ipardes, 1980, p. 10). 



QUADRO xx:rv. 

CAPACIDADE INSTALADA NAS INDOSTRIAS DE 0LEO VEGETAIS NO 

PARANÃ - Dez/1977 

Empresas 

L Irpasa 

2. Anderson Clayton 
3. Braswey 
4. Braswey 
5. Fujiwara Takeuchi 
6. Borghetti 

7. Ticol 

8. A,dirá 
9. Hatarazzo 

10. Frigobrás 
11. Pacaembu 

12. Pacaernbu 
13. Irn.copa 

14. Im::!opa 
15. Coinbra 
16. ~argill 
17. Sanbra 
18. · Sanbra 
19. Norpa 
20. Fanadol 
21. Oleolar 
22. Oleolar 
23. Cereser 
24. Ref .Õleos Brasil (NEVA) 

TOTAL 

Localização 

Ibiporã 

Londrina 
Londrina 
Cambé 
Cambé 
Ma ri luz 
Rolândia 
Andirâ 
Umuarama 
Toledo 
PaI"anavaí 
Cascavel 
Ponta Grossa 
Araucária 
Ponta Grossa 

Ã 
R 
E 
A 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

l 

3 

2 

2 

2 

Ponta Grossa 2 

Ponta Grossa 2. 

Maringá 1 

Maringá l 

Curitiba 2 

Planalto 3 

Céu Azul 3 

Mal • Cand. F.oncbn 3 
Araucária 2 

FONTE: Pesquisa de campo BRDE/1977 

capacidade 
naninal 
produção 
t/24 horas 

180 

800 

200 

250 

380 

60 

150 

180 

. 170 

200 
240 

550 
440 

1.000 

400 

1.400 

2.700 

600 

250 

80 

130 
350 

150 

500 

11. 360 

. capacidade 
t-rodu<ffe:> 
efetiva 
t/300 d X 
0,9 . 

48.600 

216.000 

54.000 

67.500 

102.600 . 

16.200 

40.500 

48.600 

45.900 

54.000 

64.800 

148.500 

118.800 

270.000 

108.000 

378.000 

729.000 

162.000 

6 7. 500 

21.600 

35 .100 

94.500 

40.500 

135.000 

3.067.200 

No quaàro ficaram excluídas as unidades processadoras de Óleo 
de milho (Gerrnani, Nata e Caramuru), de ma1uona (Olerol), de 
menta CBraswer), as desativadas Ciossa, Coday e Seiff-Armour) 
e as ainda em implantação. 
in B RDE , 19 7 8 . 

2)2 



QUADRO XXV 

J- P • .\Jt\~ - DIS'lllilllJIÇM l'.l.\ C\l'ACIDADE L'SAUDA EFllTIVA rot FSOJ..\ DE PRroJÇllO - 1!>77-80 • 

f.S('.AL\ 
t/2~h 

-300 t/Z4h 

301 1 800 t/24h 

Mais de 800 t/24h 

TOTAL 

1977 1978 1979 

C31'3cida- \ n• \ Cap.~c i.la- \ n• \ 
de Anual Unid. Je ,\r.ual Unid. 

CJp3cida- n• 
de Anual \ Uni.:!, \ 

6.)4 20.s 13 54,2 439 lZ,6 11 45,8 464 8,0 10 35,7 

1 39~ u,:s 9 37 .s 1 314 ll.1 8 ll,4 1 320 22,9 8 28,6 

1 107 35,2 2 a,1 · 2 079 Sl,6 s 20,8 l 9!)3 69,1 10 35,7 .. 

l!U 100,0 24 100,0 :s 882 100,0 24 100,0 s 777 100,0 za 100,0 

- .. ---·----.. 

(l • 000 ti ll'IO) 

1980 

Capacid3- \ n• 
de t\nla l Unld. 

464 8,0 10 lS,7 · 

1 320 22,7 li Z8~6 
i , 

,4 b~l , 69,3 10 35,7 

s 807 100,0 28 100,0 

1 ; :.".i l 

F<NTE: . ~E.; A INX.l~I~ DE CU:O.S va;ETAIS W rAAANit - Sl:Tl?-IBR0/80 - GD!f~\l.:tA UE i't»lf.J,\ME.\TO. <lllUTlBA. REUTOUO N' 17/80' '. 
in Ipardes, 1980. - ·-

1nÓI. Conj., Curitiba, 2(8): 10, ago/set 1980. 

QUADRO XxVf-PARANÃ - DISTIUBUIÇÃO .. DAS 
- INDtlSIRIAS SEGUNDO O PROCES-

SO PRCOlJrIVO E ESCALA DE 
PROIXJÇAO - 1980-81 

: TECJ\OLQ:; IA E 
ESCALA 

CONTfMJQ-MOOERNO 

Até 300 t/24h 
301 a ·soo t/24h 

Mais de 800 t/24h 

CCNTfNUO-ADAPI'ADO 

Até 300 t/24h 
·301 a 800 t/24h 

Mais de 800 t/24h 

SB-iICONTIMJO 
Até 300 t/24h 
301 a 800 t/24h 
Mais de 800 t/24h 

TOTAL* 

(em 1 000 t/ano) 

~DO 1 \ 

4 963 80,8 

103 1,7 

567 9,2 

4 293 69,9 

875 14,2 

146 2,4 

729 11,8 . 

305 5,0 

216 3,5 

89 1,5 

6 143 100,0 

FOOE: BRDE - A INDOSfRIA DE OLEOS VffiE
TAIS NO P~. SETIMBR0/80 - GE
RENCL\ DE PL.l\NF.JA~1ENTO. QJRITI~. 
RElATnuo N9 17/80. ln Ipardes, 
1980. . "d d-d Inclusive capac1 a e e empresa 

em implantação, expansão e em 
andamento. 



t em funçiio de toda esta situação Que !I existe dligopsÔnio na 

comercialização da soja ••• " (Ipardes, 1981, p. 162). Com efei

to, na sa1ra de 1979/80, de um total de 5,6 milhões de tonela

das produzidas, a indústria (setor monopolizado, como vimos). 

adquiriu 4,86 milhões, o que equivale a 86,2% do total (Ipar

des, 1981, p. 16J). 

Os lucros no setor de esmagamento de soja nao têm por fonte a

penas a captação de uma parte da mais-valia produzida no meio 

rural e do excedente camponês. Eles se baseiam também na expl~ 

raçao dos trabalhadores que operam nas unidattes industriais de 

transformaçio do produto. Como mostra Muller(l979, p. 196) os 

salários reais na indQstria de esmagamento de soja conheceram~ 

ma queda a~entuada entre 1960 e 1974, em que pese o aumento na 

produtividade que se veriCicou neste período. 

ABATE DE ANIMAIS 

O abate de animais no Paraná era assegurado, em 1975, por 120 

empresas, das quais duas geravam 40, 2% do valor adicionado pelo 

grupo," ••. que apresenta também características oligopsÔnicas" 

(Ipardes, 1981, p. 166). Este é um setor que interfere de .ma

neira particularmente intensa na vida dos pequenos agriculto

res das regiões Sudoeste e Oeste, onde está localizada a Sadia. 

No município de Dois Vizinhos, a Sadia implantou uma unidade de 

industrialização de marr~cos para exportação que funciona em 

esquema de integração contratual. E além da Sadia, as próprias 

cooperativas que atuam no ramo já começam a funcionar sob o r~ 

gime dos integrados. 

Ao contrário do que ocorre no setor .. de esmagamento de soja, a 

concentração monopolista no abate de animais foi correlativa a 

t:ma perda de influência do capital estrangeiro no ramo. ·Com e -
feito, em 1970 este contava com uma participação, em termos n.!.. 

cionais, de J7.2%, passando em 1977 a 19.2% de patrimônio li

quido do grupo (cf. Muller, 1979, p. 82). 
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FUMO 

"0 complexo agroindustrial :fumageiro distingue-se dos anterio.!: 

mente analisados pelo :fato de, na etapa industrial, três gran

des grupos econômicos internacionais monopolizarem a produção e 

comercializé1ção do :fumo preparado, dos cigarros, charutos e c,! 

garrilhas e, na etapa rural, esses três mesmos grupos control.a -
rem toda a agricultura nacional do :fumo em :folha" 

1979, P• 235). 

(Mull.er, 

O cultivo de :fumo no Estado do Paraná é pouco expressivo em 

termos nacionais. Mesmo no Sudoeste Paranaense, o :fumo concen

tra-se basicamente em dois municípios (Salto_ do Lontra e Pla

nalto) não atingindo mais que 1.000 produtores. Estes produzem 

em regime de integração contratual para a Souza Cruz, princi

palmente, e, nl,lDla menor proporçao para a Tabec e a SantaCruz. 

·Além . de :fornecer o galpão, as mudas os :fertilizantes e os de

:fensivos, a companhia dispõe de técnicos que :fazem uma visita 
' mensal as propriedades para acompanhar o désenvolvimento da 

planta e orientar os tratos culturais. Pelo que pude constatap 
em entrevistas com plantadores de :fumo, estes não têm a menor 

idéia sobre os preços de cada, Ítem que consomem: quando a com

panhia vem buscar a colheita de um determinado ano, o agricul.

tor já :faz a encomenda dos :fertilizantes para a safra seguinte. 

E os preços dos insumos só serão conhecidos no pagamento de 

produto. 

Quanto ao p~gamento do produto, é interessante observar que 

os métodos de atuação das empresas (modernas, de porte intern!. 

cional) não estão muito dis~antes dos que caracterizam o pro

cedimento de pequenos bodegueiros, de pequenos capital.istas 

cuja escala de comercialização só possibilita a existência de 

um lucro razoável através de métodos como adulteração de bala!! 

ça, :falsificação dos tipos c lassi:fic a dos, enfim, uma conduta P.!. 
ra a qual a denominação de roubo (aberto ou sutil)seria a mais 

adequada. 
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Primeiramente a classificação do produto em tipos visa, deli

beradamente, impedir que o pequeno produtor tenha condições 

técnicas de participar, ou ao menos de compreender a avaliação 

do seu produto. A quantidade de tipos de fumo exist,nte no Br~ 

sil é maior que nos Estados Unidos. embora não haja nenhuma e~ 

plicação natural (do ponto de vista da composição da planta)p~ 

ra tal fato. Além disso os preços prometidos na época do pl8!!i, 

tio, quando o agricultor realiza seu~ finaneiamentos, sao 

muitas vezes desrespeitados na hora da colheita. Isso sem fa

lar no fato de que o fumo é, não raro, pesado longe dos olho8 

do agricultor: "mui tos lavradores pesaram e fumo em casa e na 

prestação de contas da Souza Cruz chegou a faltar até 6 qui

los por fardo de 50 quilos" ( 1). 

TRIGO 

Qs efeitos da monopolização do setor moageiro de trigo nao se 

fazem sentir tão diretamente sobre os pequenos produ•oreaqua.n 

to nos casos da soja, de abate de animais ou do fumo, pelo fa

to de que as compras do produto são objeto de monopólio esta-
• 

tal. Com efeito, o decreto-lei 210/67 "estatiza a compra da 

produção de trigo e ratifica o monopólio estatal na compra e 

venda de trigo estrangeiro, estatuÍdo em 1957"(Muller, 1979, 

p. 145). Este decreto-lei desfechou um golpe vio1ento nos moi

nhos coloniais,, aqueles onde (como vimos no capítulo IV) o a

gricultor trocava três sacas de produto contra duas sacas de 

farinha •. Os moinhos coloniais não desapareceram totalmente no 

Rio Grande elo Sul, mas no Paraná, eles praticamente não 

tem mais. 

ex is -

(1) Den~ncia publicada no jornal Paraná Rural, da Federação dos 
Trabalhi1dores na Agricultura do Paraná. Estes versos de um 
pequeno agricultor do Sudoeste Paranaense, conhecido por 
Tio Dilo, publicados no boletim Cambeta ng 36, mostram bem 
o estudo de espírito dos produtores com relação ao plan-

. tio de :fumo: "Escrevi estes versinhos 11 Não é prá fazer fo
foca/Antes de plantar fumo/Vamos plantar mandioca/São uns 
versinhos simples/Mas eu mesmo compuz/Chega de Trabalhar/ 
Prá enriquecer a Souza Cruz". 
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A importação e a compra do trigo produzido no Brasil são mon,2_~ 

pÓlio de gov1?rno federal, através do Banco do Brasil. Este di,!. 

tribui cotas para as empresas, segundo .sua capacidade de MO,!! 

gem registrada na Sunab. Prra se ter uma idéia do grau de con

centração no setor, no Paraná, existiam 44 ·empresas na moagem': 
! - _ __: 

de trigo, em 1975. Destas, uma só empresa er~ responsável por 

50,43 do valor adicionado do grupo. Em 1979, : esta empresa 'co~l 

sumiu 152. 184 toneladas de trigo que corresponderam a 9, 37" da'~ 
.e.. 

produção estadua 1 (Ipardes, 1981, pp. 167 e 168). 

INDIVIDUALISMO E SOLIDARIEDADE 

Estes exemplos nao pretenderam ser, sequer a título indicativo, 

um levantamento completo da situação de monopólio existente a 

montante e <.1 jusante do setor agrícola. O importante, no qua

dro de uma história camponesa é que o complexo agroindus"trial. 

marca uma virada na vida dos pequenos agricultores. À revolu-
• ção na base técnica da produção, correspondem novas formas de 

- . 
deminação social e econõmica sobre o campesina to, novas rela-

çoes com o mercado e dos próprios pequenos agricultores entre 

si. O grande capital abriu a possibiliJdade para que a 
, 
epoca histórica daquilo que Marc Bloch chamava de "indivudia 

lismo agrário" seja superada pelos laços de solidariedade cri~ 

dos na própria luta de campesinato contra a exploração monopo-

lista, Veremos na conclusão deste trabalho as perspectivas 

que se ins€·rem estas lutas. O importante a assinalar aqui 

em 
, 
e 

que os conflitos sociais que têm marcado a vida do Sudoeste 

Paranaense nos ~ltimos anos não são episódicos, ocasionais. E

les tendem a se ampliar na medida em que se desenvolve a sua 

base material, a dominação monopolista sobre parcelas crescen

tes do campesinato. Ao mesmo tempo, nestes conflitos, vao-se 

desenhando não apenas reivindicações específicas ? localizadas, 

mas propostas que visam a solução de fundo aos problemas vivi

do~ pelo campesinato. t o que examinaremos na conclusão •deste 

trabalho, após um rápido apanhado sobre a importância econômica 

do cooperativismo para a dominação monopolista sobre a econo

mia campon~sa. 2J7 
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CAPÍTULO X 

COOPERATIVISMO E ACUMULAÇÃO CAPITALISTA 

Uma séria objeção poderia ser levantada contra o ponto de vi.! 

ta aqui exposto: as cooperativas agrícolas, que vêm adquirindo 

um papel cada vez mais importante na comercralização de produ

tos agrícolas (1) e no financiamento da produção (2) nao cons-

tituem um fato que contrabalança a dominação dos monopólios S,2_ 

bre a agricultura? Na medida em que as cooperativas são organ!, 

zações voluntárias, formadas pelo dinheiro e pelo agrupamento 

dos produtores, não seria de se esperar que elas traduzissemo~ 

interesses de seus proprietários reais? 

Não há dúvida de que vários té~nicos oficiais e os apologistas 

do atual sistema cooperativista responderão com um retumbante 

sim a estas questões. Com efeito, do ponto de vista de mui tos té~ 

nicos, o cooperativismo é a Única forma de se opor uma resis

tência eficaz contra os efeitos negativos da estrutura concor

réncial que existe na agricultura, preparando os produtores p~ 

ra enfrent~r os monopólios que atuam na entrada e na saída do 

ciclo agrícola (3). A idéia destes técnicos (e um dos princi-

pais fundamentos ideológicos do cooperativismo que vem se de 

senvolvendo no Brasil nos Últimos anos) parte da premissa de 

que os produtores rurais, se agrupados, terão condições de en

frentàr de igual para igual os gigantes que os cercam. 

(1) As cooperativas comercializam 98% do trigo, 90% da soja, 
80o/o da juta e da malva, 60% do leite, 46% da carne e 25% 
de todo o arroz produzido no País (Matéria de Mário Wata
nabe para o Balanço Financeiro de J0/04/1981. 

(2) As cooperativas que participavam com 9,37% de crédito ru
ral total em 1969, el~varam este montante a 1.), 59% em 1976 
(~~ilneider > , 1981. P. _:16). 

(J) Na reportagem de Mário Watanabe sobre o Banco Nacional de 
Crédito Cooperativo, este ponto de vista é exposto com to 
da a clareza. AÍ o cooperativismo é visto, com efeito,c~ 
mo "a Única forma . de organização eficaz para fazer frente 
aos grandes cartéis agrícolas ••• " (p. 15). 
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É interessante observar que, no caso do Paraná - onde as coop.! 

rativas não têm raizes. tão profundas como no Rio Grande do Sul 

(1) - os sentimentos dos agricultores são bastante diferentes 

destas idéias em que se apóia, em grande parte, o movimentoco.2. 

perativista. Para a esmagadora maioria do campesinato a coope

rativa não passa de uma empresa comercial como .qualquer outra, 

que, em determinadas circunst~ncias, oferec~.preço -maior,e,em 

outras, menor que seus concorrentes. 

, . 
Uma pesquisa realizada em diversas cooperativas em varias re-

giões do Paraná (inclusive. no Sudoeste Paranaense ), aonc:·J.uiu qqQ 

"tendo em vista os dados obtidos, não existe ge11tão demoql'.'.át:L• 

ca nas cooperativas de produção no Estado do Paran.i .(Convên±Q 

CPE/BRDE/OCEPAR/IPARDES, 1974, p. XII/10). A desconfiança do• 

agricultores com relação às cooperativas parece um fato 
, 

inega -
· V~l em escala nacional. Esta é a conclusão de um estudo real! 

zado ; por uma empresa sob encomenda do Ministério da Agricultu

ra em 1976/77, cuja conclusão foi assim resumida num artigo de 

jornal: "Sobre o associado às cooperativas agrícolas, em linha~ 

gerais foram levantados três pontos que evidenciam sua f~lta de 

identificação com a cooperativa. Um: o associado procura sua 

cooperativa apenas para buscar vantagens pessoais, buscando n~ 

la apenas proteção e assistência passiva. Dois: o associado te.!! 

de a participar pouco de sua cooperctiva. Três: ele geralmente 

abdica de suas~esponsibilidades junto aos dirigentes de sua 

organização, mántendo com eles uma relação de acomodação ou s~ 

bordinação e não de cooperação no controle e na gestão da coo-

p ~r ativa 11 ( ~ ) • 

(1) Sobre o Rio Grande do Sul, em particular a CotrijuÍ, ver 
Muller, 1981. 

(2) Matéria de Madalena Rodrigues para o Diário Comércio e In
dústria de 22/12/1978. Schneider (1981) baseou seu traba
lho nesta mesma peaquisa. 
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COOPERATIVAS E · BODEGAS 

Os rumos recentes do movimento cooperativista (que examinare 

mos a seguir) só têm re.:forçado esta :fa 1 ta de participação a ti

va dos pequenos produtores nas cooperativas. Qual a raiz desta 
- , , 

situaçao? Pa ra respondermos a esta pergunta convem voltarmos a 

nossa atenção, ainda que rapidamente, para a :formação históri

ca do cooperativismo no Sudoeste Paranaense. 

Embora, em termos estaduais, o surgimento do cooperativismo es 

teja ligado à grande propriedade (1), ele aparece também em á

reas onde o peso social do campesinato é decisivo. Nas re

giões Oeste e Sudoeste do Paraná, "as primeiras cooperativas es -
tavam organizadas mais ou menos nos mesmos padrões do comércio 

local, os· 1 bolichos' ou 'bodegas'. A :falta debone administra

dores, de orientação, afora a própria situa~;o ~e localizaçio 

destas socie dades, di:ficultam-lhes uma atuação adequada, inclu -
sive com relação àqueles produtos onde intervinham a CFP e o 

·CTRIN (2), por meio das agências do Banco do Brasil" (Convênio 

CPE/BRDE/OCEPAR/IPARDES. 1974. n. II/2S). 

É evidente que a idéia de "bom administrador" tem por base u

ma determinada expectativa com relação ao desempenho da insti 

tuição administrada: o que os técnicos que redigiram este im

portante ?ia gnóstico sobre o cooperativismo no Paraná parecem 

nao perceber ~que as. funções. do cooperativismo antes d·o ini

cio da década de 1970 eram (em muitos casos) bastante diver

sas das que existem hoje. A cooperativa se 01ganizava a par-

tir do mesmo padrão que uma "bodega", expreasão do pequeno 

11 ••• não sao os pequenos produtores que assumem o comando 
do processo de arregimentação. À :frente do movimento para 
a constituição de cooperativas no Norie do Paraná estio 
os .v-andes produtores que possuem máquinas de beneficia
mento em suas :fazendas ou então dispõem de recursos para 
contratar este serviço junto a um maquinista" (Convenio 
CPE/BRDE/OCEPAR/IPARDES, 1974, p • II/2o). 

(2) .ACFP. é a Comissão de Financiamento da Produção Órgão en-
carr~g~do da execução da política de preços mínimos. O 
CTRIN é o Depar-tamento Geral 'de Comercialização do Trigo N,!. 
cional, vinculado ao Banco do Brasil. 
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capital mercantil e usurário, como vimos no capítulo IV. Da 

mesma form11 que a ~bodega", ela é parte deste mundo homogê

nio que marca o campesinato naquele período. Ela é uma expre.!. 

sao da unida de camponesa. Uma contabilidade precárl,a, a ausê!!. 

eia de lucros nos balanços e o desempenho de funções ligadas 
•-• ' 

nao só à produção mas · também ao abastecimento familiar, tudo i.!. 

so imprime às cooperativas uma marca de prestação de serviços 

dentro de wn universo personalizado, que elas perderam total

mente no período posterior. 

Por•que esta natureza inicial das cooperativas foi modificada? 

Por que o dinheiro reunido por pequenos agricultores paraatingir 

um objetivo definido coletivamente, assume, a partir de um ce~ 

to ponto, uma total autonomia com relação à vontade daqueles 

que lhe deram origem? Por que, na prática, as cooperativas a

gem como se 'fossem empresas'? Existe um motivo de ordem econôm!, 

ca que responde a estas perguntas e que foi acenT.uado com a P.2, 

lítica agrícola do Estado. 

ACUMULAÇÃO DE CAPITAL 

Numa sociedade capitalista, a concentração do produto se real! 

za através da concentração do dinheiro, do valor. A partir de 

um d.et~rminado montante, esta concentraç~o de dinheiro tendei.!: 

reversivel.Jnente a assumir o movimento do capital: o dinheiro 

deixa de funcionar simplesmente como forma de adquirirva1ores

de-uso, como meio de compra e adquire uma lógica que escapa à 
v9ntade de seus detentores: a lógica do capital, da valoriza

ção perm<rnente, do lucro. Esta lÓgica se impõe independentemen -
te da vontade dos homens e por força da própria concorrênci~ 

que obriga as coope~ativas a se modernizarem cada vez mais, d 

ampliarem permanentemente sua ação na esfera da circulação das 

mercadorias, atingindo inclusive a própria produção industrial. 

Em suma, "ali onde a cooperação não pode adaptar-se à lei do v4 
lor, ela morre (Preobrazhenski, 1970, PP• 292 e 29J). 
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Referindo-se às cooperativas de produção (onde, diferentemente 

do que estamos analisando aqui, os instrumentos de trabalhosâo 

propr:i:edade cooperativa) Rosa Luxemburg afirma: "Resulta 

por conseguinte, para a cooperativa de produção, verem-se 

' dai. 

os 

·operários na necessidade contraditória de governar-se a si mee

mos com todo o absolutismo necessário e desempenhar eles mes

mos o papel do patrão capitalista" (1975, P• 52). O mesmo OCO,!. 

re com as cooperativas de comercialização: os agricultores têm 

de se governar segundo determinações que lhes são impostas pe

lo contexto em que atuam, pelo fato de enfrentarem a concorrê,!! 

cia,de...dlítras empresas que operam no mesmo ramo e não .segundo 

as suas necessidades. 

Este traço do cooperativismo, esta virtude que as coopetati

vas têm de transformar o dinheiro de seus associados em capi

tal que se valoriza sobre a base do trabalho de aeua própriosª.! 

sociados . (e isto ocorre tanto nas cooperativas de comerciali

zação, quanto nas de produção), não é evidentemente um fenôme

no particular ao Brasil. Na medida em que a lógica capitalista 

que rege a existência das cooperativas decorre da inevitável 

transformação do dinheiro - a partir de um certo volume - em C.!, 

pital, esta lógica se verifica em todos os países capitalistas. 

Um grupo de agrônomos mostra que os pequenos agricult·ores fra~ 

ceses também enfrentam estes problemas: "Pode-se perguntar en

fim se a existência de um forte setor oooperativo não contra -
diz nossa análise (1). A submissão dos produtores é, com efei

to a submissão de sua relação às empresas. Ora, na cooperação 

os produtores são também proprietários de .seus avais.Pareceria 

portanto que isto se opõe ao estabelecimento de uma submissão 

do tipo precedente. Mas esta opinião não faz mais, na realid~ 

de, que reproduzir a confusão entre apropriação formal e apro

priação real. Com efeito, a maior parte das cooperativas foram 

e ainda são obrigadas, para enfrentar a concorrência da indÚs-

(1) Que foi a da transformação nas formas de produção campone
sa e sua adequação à lógica dos monopólios. 



tria priva da, a seguir uma evolução paralela à da indÚstriapr! 

vada. Isto se traduz por uma mesma política de preço e de acu

mulaç ã o. No exercício ·desta política, a direção das cooper•ti

vas se au t onimiza necessariamente com relação aos produtores. 

grifos meu s, R. A. ) • A partir de então, a relação produtores -

cooperativa é essencialmente idêntica à que se estabelece com 

a ind~stri a priva da. Isto ilu n tra bem a reificação capitalistai 

isto é, o f a to de que .o capital é uma relação social que se au 

· tonomiza c om relação aos indivlduos, transformando-os em sim

ples suportes de suas funções. (Evrard e outros, 1975, p. 75). 
O setor c ooperat i v9 na França é tão forte que o Crédi t Agricole 

(banco da s cooperÍtivas) foi considerado pela revista ~ ~
ker como o maior banco do mundo, em 1980. 

Da mesma forma, nos Estados Unidos, as cooperativas estão en

tre os setores mais poderosos do 11 agrobusiness 11 ,estendendo sua 

a tu.ação à p rodução de fertilizantes, raçoes e aos financiamen 

tos agrícolas. Neste país, o governo arca com 15o/o da 'oferta de 

crédi t o pa r a a agricultura, sendo que os "bancos dos produt.2_ 

res" (cooper a tivas) respondem por J5% dos financiamentos (1). 

CAPITAL COME RCIAL E CAPITAL INDUSTRIAL 

Atuando na c omercialização, a cooperativa desempenha para a S.2, 

ciedade cap italista as funções típicas do capital comercial. 

Mas a l ém d i s s o, ela contribui para o próprio processo de tran~ 

forma ç ão n a base técnica da ~rodução camponesa, na medida em 

que coloca a o alcance dos agricultores os financiamentos subsi 

diapo s neces s ários à aquisiçãode máquinas e insumos modernos.A 

çoo~erativa n ã o é apenas um ponto d e compra: com seus técnicos 
- ~ , 

agricolas s e us cursos de aperfeiço a mento profissional, ela e 

um .excelente ponto de venda, um verdadeiro posto de difusão 

dos p a cote s tecnológicos dirigidos pela política agrícola do 

governo. 

(1) Ma téria de Cláudia Safatle para a Gazeta Mercantil de 25/ 
05/1981. 
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t evidente que para esta difusão, a cooperativa enfrenta os 

mesmos limites em que esbarra a própria poli tica agrícola do g!!. 
f ' verno e que foram estudados no capitulo VI deste trabalho. A 

esmagadora maioria do campesinato pobre não tem can.dições de 

operar e muito menos de se associar ' ~ cooperativa. Esta volta

se totalment.e à compra e ao financiamento da prody.ção e não do 

consumo (l) da famÍl.ia camponesa. t ' isso que explica o fato de 

que na Cooperativa Mista Francisca ~el trão L\da.(Cómfz,abell ., .! 
pesar de um grande crescimento no quadro social nos Últimos a

nos, apenas um terço dos agricultores existentes nos ..JPUnic:d.

pios onde a cooperativa opera, são seus associados "operantes''• ---Embora a cooperativa faça o possível para fazer c~egar os ins~ 

mos modernos ao campesinato pobre (existem uma série de planos 

de "apoio ao produto~ de baixa renda", neste sentido), o fato 

é que a maioria dos pequenos agricultores não tem meios finan 

ceiros de se associar às cooperativas. Além disso, muitos des

tes pequenos agricultores são obrigados a manter ttma relação d.e 

dependência com relação aos "bodegueiros", que lh~s f'inanciam 

o consumo durante a entressafra, exigindo-lhes, e~ contrapart!_ 

da, a venda do pr~duto, no momento da colheita (cf. capítulo 

IV). 

Partindo da esfera da circulação das 

v~smo brasileiro atingiu r~pidamente 
bem entendido) o terreno da produção. 

industrial nas cooperativas agrícolas 

trigo, por exemplo, cujo faturamento 

mercadorias, o coopera ti .. 

(corp o apoio do ~stado, 

Hoje, o peso do capital 
, 

cada maior. A Feco e vez -
em 1980 foi de ~$ 15 bi-

lhÕes têm capacidade de esmagar, com suas duas indústrias de 

Óleo, um milhão de toneladas de soja. 

(1) Há muitas situações em que (geralmente em pequenas coopera 
tivas) os produtos de consumo dos agricultores são compra~ 

~ dos na própria cooperativa. Assumpção (1978) estuda o caso 
de uma cooperativa onde a compra de produtos de consumo fa 
miliar é um dos sinais mais importantes de participação ni 
vida da instituição. 
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A Cooperativa Agrícola de Cotia, maior empresa agropecuária do 

País, produz ração animal, mistura adubos, abate aves, fabrica 
1 

Óleo e farelo de soja por meio de sua subsidiária no Paraná·. a 

Irpa sa ( 1). A Cotia além disso já entrou na fase •Cillrac ter'fsit;l,;... 

ca do capitalismo de monopólios, a da exportação de capitais: 

hoje ela est~ operando na África e no Sudoeste Asiático (2)~ 

A CotrijuÍ (que Muller, 1981, caracteriza com justeza como um 

"conglomerado de capital nacional") possui ;m sociedade com o 

Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, unia "trading~~, :)~ 

Companhia de Comércio Internacional, Cotriexport. , No . Sudoest~ 

Paranaense, « Sudcoop, fusão de uma série de cooperativa• '.di 

região,. adquiriu em 1980, por <fS JOO milhões, um dos frigoi-Í:fÍ, 

·cos que faliram em 1977 (danto origem à luta contra as NPRs) e 

uma unidade de laticínios (J). No frigorífico, a cooperativa 

vem tentando implantar o regime da integração con~ratual cornos 

produtores. 

Os exemplos são inúmeros e é justamente por causa deAta enorme 

diversificação de seu campo de atividades que hoje : as seis mai_2; 

res empresas agropecuárias do País são cooperativas. 

A CLT DO COOPERATIVISMO 

Esta tend~ncia ao gigantismo• e à concentração capitalista no se - -
tor cooperativo foi profundamente reforçada pela política ~grí~ 
cola do regime. O apoio às 11 ·fusÕes e conglolller'adós" def:ifri.idc;>s 
. ' . . 

no IIg Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) como estr~i~gi~ 

para o fortalecimento da empresa privada nacional foi aplicado 

rigorosamente para as cooperativas. E os instrumentos utij :U.~.! 

dos para o re'forço do cooperativismo e o seu funcionamento em 

moldes empresariais não foram apenas econ~micos(créditos subsi 
. -

diados, etc). Foram jurídicos e sobretudo políticos. 

(1) Cf. Gazeta Mercantil, 11/02/1981. 

(2) Cf. matéria de José Casado para a Gazeta Merc~ntil d~ 29/ 
05/1981. 

(J) Matéria de Valério Fabris para a Gazeta Mercantil de ' 11/ 
02/1981. 
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Em 1971, as cooperativas recebem do governo algo $emelhante ao 

que o Estado Novo reservou aos sindica tos, uma espécie de CLT : 

trata-se da lei 5.764/71 que padroniza o funcionam~to das coo 

perativas agrícolas, colocando-as não só sob a égide do Insti

tuto Nacional de Colonização e Re~orma Agrária (INCRA), mas 

homogeneizando as suas regras de funcionamento. 

É certo que no terreno cooperativo, as coisas sao .mais flexÍ• 

veis que no campo sindi~al. t possível a uma cooperativa fun

cionar sem obededer às determinações da lei 5.674 , Ma~quemes
tiver neste caso não receberá segu1amente os financiamentos p~ 

blicos sem os quais é impossível que a cooperativa cresça. Di

ferentemente do que ocorre no movimento sindical, é sobretudo 

pelo controle ~conÔmico que o Estado exerce o seu papel de p~ 

lÍcia junto às cooperativas (1). 

Uma cooperativa deve ter suas contas consolidadas co~o as de 

uma empresa. O balanço é um dos principais termômetros de sua 

saúde econômica, cuja medida essencial é o lucro. Controlar o 

movimento de compra e vendas, as flutuações dos preços, os es

toques, a vida financeira, enfim, tudo. o que compõe o movimen

to econômico de uma grande cooperativa, exige, forçosamente, a 

partir de um determinado ponto, que nela se constitua um corpo 

de técnicos, que nao têm nenhum conctacto direto com os produ

tores e cuja atuação é essencial para a vida destes Últimos(2). 

(1) Alguns anos atrás, um grupo de pequenos agricultores nummu 
! nicÍpio'do Sudoeste Paranaense resolveu formar uma chapa de 

oposição para a diretoria da cooperativa, ante a corrupção 
administrativa que reinava na vida desta. As pressões que 
este grupo recebeu foram enormes e elas vieram sobretudo d~ 
Banco do Brasil,cujo gerente chegou a fazer à ameaça d.e que, 
se a oposição vencesse as eleições, o crédito da coopera
tiv~ seria cortado~ 

(2) Assumpção (1978) mostra que esta tendência a uma cer~a au
tonomização dos técnicos com relação aos associados ocorre 
no movimento cooperativista de Pernambuco, sobretudo a ni~ 
vel da Federação das cooperativas existentes naquele Esta-
do. 
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Evidentemente, a questão central é: quem controla a atuação de.,! 

teS: técnicos? 

O próprio quadro jurídico no qual está inserida a vida 
.. 

econo-

mica das cooperativas consiste numa parafernália de leis, que 
1 

na maior parte das vezes, nem mesmo os membros do ,conselho fis 
• 

cal têm condições de decifrar (1). ~uando a acumulação capita-

lista toma definitivamente conta da cooperativa, esta fala a 

linguagem do administrador de empresas e não a >do pequeno pro

dutor. A cooperativa passa a incorporar um universo cujas re

gra·s essenciais o pequeno ·produtor .ignora. t isso que , explica 

um sentimento geral, por parte da maioria do campesinato, de 

desconfiança com relaçio ~s cooperativas e, ao mesmo tempo, a 

importância em materializar este sentimento em alguma açaoco~ 

ereta. Um exemplo deste fato sao os mecanismos atraves dos quais 

·o ~xcedente do trabalho camponês re~~rte nio · para . as familias 
• dos pequenos produtores, mas para a ampliaçio das atividades das 

cooperativas. 

NA ORIGEM DO LUCRO 

Atuando enquanto capital comercial, os lucros da co9perativa 

vêm basicamente da diferença entre · aquilo que ela paga aos 

produtores e o que recebe no mercado pela venda dos produtos -

e também, é claro, da diferença entre o que ela paga no merca

do pelos insumos e máquinas que adquire e o que ela recebe do 

agricultor quando este lhe compra estes produtos. Enquanto ca

pital industrial,, seu lucro vem não só da exploração dos pequ~ 

nos produtores, mas também dos operários que trabalham em suas 

unidades industriais. 

(1) ".Observa-se que em poucas cooperativas os conselheiros fi.!, 
cais estão exercendo efetivamente suas funções previstasno 
estatuto" (Conênio CPE/BRDE/OCEPAR/IPARDES, 1974,p.XII/24). 
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Seja como for, na medida em que este lucro pertence à coopera

tiva, não é precisamente o pequeno agricultor que está ganhan

do com isso '? Em mui tos casos, a resposta poderia ser sim, caso 

estes .lucros fossem efetivamente distribuí.dos entre os sócios. 

Mas na maior parte das vezes não é isso que ocorre. 

Primeiramente, as cooperativas sao obrigadas a manter, por • 
força de lei, uma série de "fundos". O fundo"··· constituiu-

ma cota retirada do lucro bruto para reintegração de valores, 

prevençao ou proteção contra riscos. Genericamente, são consi

derados como 'fundo' os bens e valores que podem ser aplicado• 

em investimentos ou transações de caráter mercantil. Tambéms~,a 

nifica a reserva de uma importância para atender a um copromis

so e, igualmente, o rendimento líquido disponível ou parte dO 

lucro líquido de uma entidade, destinada a um determinado fimº 

(Convênio CPE/BRDE/OCEPAR/IPARDES, 1974, p. XI/90). 

-bruto, a cooperativa é obrigada a consagrar 10% para, o "fundo 

de reserva", 5% pa~a o "fundo de assistência técnica, social ~ 

educacional" e, além disso, a Assenbléia Geral tem o poder de 

criar outros fundos. 

Ora, a Assembléia Geral é justamente a principal manifestação 

da ausência de vida democrática no interior das cooperativas. 

Em geral os sócios não têm conhecimento prévio do que será dis

cutido e aprovam tudo o que a diretoria propõe. E é claro que 

a diretoria, enqua~to incorporação da . vontade do capital da 

cooperativa e não da vontade _dos associados, é guiada pelo d.,! 

sejo de ampliar os negócios da empresa, o que passa neces-

sariamente pela retenção da maior parte do lucro. São anormais 

as situações em que a"' diretoria age em benefício próprio, em 

que a corrupçao toma conta'\ d.a vida administrativa da cooperat,! 
- , 

va,embora os casos em que isto ocorreu nao sejam poucos, a pro 

pria Comfrabel tendo sofrido uma situação deste tipo há alguns 

anos. Mas o importante é que o próprio critério administrativo 

de eficiência e honestidade passa por uma política voltada pa~ 

ra o crescimento da cooperativa e, portanto, pela retenção da 

maior parte dos lucros. 



Mas, ainda assim, se o capital da cooperativa cresce, o mesmo 

deveria ocorrer com as alíquotas que compõem este capital. Me.!, 

mo não tocando imediatamente nos lucros, o agricultor seria 

proprietári.o de um capital em permanente expansão ~ Acontece q1,1e 

a remuneração do capital dos sócios, embora facultada pela l~i 

(ainda assim numa proporção de 12o/o ao ano), não é praticada p,,! 

las cooperativas. Na Confrabel, por exemplo,• o capital subscr',! 

to pelos sócios em 1977 era de ~$ 22, 7 milhões • . Em 1980, embo·- · 

ra o número de sócios operantes tenha aumentado 175o/o com rela -ção a 1977, o capital subscrito passou a ~$ 24,1 milhões. Não 

houve neste período praticamente nenhuma correção monetária so~ 

bre o capital social. Com e-sta ~olÍ tica, a participação dos a$.

sociados no capital das coopera~ivas diminui cada vez mais. ~a 

Comfrabel, o capital social subscrito corresponde a menos de 

5o/o do total do ativo da cooperativa. E, evidentemente, quanto 

mais cresce a cooperativa, menor tende a ser a participação do 

ca~ital social no seu ativo total. 

CAPITAL FINANCEIRO 

Capital comercial que, em pouquíssimo tempo atingiu a esfera da 

produção, e cooperativismo brasileiro está entrando agora num~ 

fase, a do capital financeiro. Dois fatos principais 'demostram 

esta tendência recente. 

Primeiramente a reativação das cooperativas de crédito rural no 

Estado do Rio Grande do Sul, contando com o apoio de 34 cooperA 
, 

tivas no Estado. Evidentemente estas novas cooperativas de cre-

dito nada têm a ver com .as que existiam· antes de 1964 e que fo

ram aniquiladas pela reforma do sistema finan,ceiro e a central! 

zação a que esta reforma conduziu. Estas cooperativas agora su~ 

gem como expressão econômica do capitalismo de monopÓ-lios. O ob• 

jetivo é centralizar o dinheiro dos agricultores e colocá-lo a 

disposição das cooperativas. Trata-se inclusive de uma forma de 
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torná-los independentes do crédito oficial. Segundo o vice-pr.!. 

~idente da Fecotrigo, Mario Kruel Guimarães, ''o objetivo ime

diato será a captação dos depósitos a vista dos agricultores a.!!. 

sociados às cooperativas de produção, a que estarão, vinculadas 

as cooperativas de crédito (1). 

Além disso, o BNCC vem assumindo junto às cooperativas 1lDl novo 

1 • -pape contribuindo de maneira decisiva para a ampliaçao de suas 

atividades. E esta contribuição consiste, em grande parte, em 

injetar dinheiro no interior das cooperativas, inclusive créd! 

to externo. O BNCC, embora esteja longe disso, tenta inspirar

se no modelo francês do Crédit Agricole, contribuindo assim p~ 

ra que, sobre a base do trabalho agrícola, erga-se um sólido 

setor do capitalismo financeiro no Brasil. O apoio estatal a 

esta orientação das cooperativas é tanto mais vigoroso que o 

governo está interessado em reduzir a participação do crédito 

oficial nos financiamentos agrícolas tanto pela pressao que e

les exercem sobre a base do orçamento monetário quan~o em fun

çao do desejo polÍ tico de reduzir a intervenção estata1·na eco

nomia. 

(1) Matéria de Jane Filipon para a Gazeta Mercantil de 29/05/ 
1981. 
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CONCLUSÃO 

O CAMPESINATO, A DEMOCRACIA E A LUTA CONTRA OS MONOPÓLIOS 

O movimento de expropriação do campesinato hoje no Brasil a

tinge proporções tão dramáticas que não são poucos os que fa

lam dos pequenos agricultores como uma categoria. em a..acelE$rado 

processo de extinção. A violência com que a "nova revol.uç'ãc), 

agrícola" vem transformando o campo brasileiro é tal, que mui

tos sentem-se em condições de anunciar o fim do campesinato de 

maneira tão segura como o fim dos tempos. 

Esta visão, a meu ver; nao faz mais que caricàturizar 

coisas - e, como toda caricatura, ela ·é uma express~o, ai_!l 

da que dei'ormada, da realidade. Choca-se contra a e ir.idê,!l 

eia dos fatos (e contra a própria doutrina marxista) a idéia 

-Oe que a acumulação c~pitalista pressupoe sempre a em 
• quaisquer cirçunstâ)ncias a generaliz .. ção · do t:r•balho as ... 

salariado .· O que , tentei mostrar ~qui ,é que o prÓprig C8!! 

pesinato, desde que ele se adapte 
1 

' as leis do crédito 
~ 

bancario~· 

pode se converter numa importante fonte da qual se alimenta a 

~cumulação monopolista. No Brasil, conforme vimos no capítulo 

VI, esta nova forma de ser do campesinato tem como obstácu~o 

fundamentftl a rigidez da nossa estrutura fundiária, que confi

na na o;iiséria a grande massa dos pequenos produtores. Neste se_!l 

tido, este processo gera um tipo específico de diferenciaçãos~ 

cial, onde ao lado da maioria de pequenos produtores pobres, 

destaca-se um setor minoritário - mas social e economicamente 

expressivo - que vive de maneira aguda os probelmas decorre_!l 

tes de sua adequ"ção aos ditames 'da poli tic"a· agrícola do regime e~ 
dos grandes monopÓlios.t importante o fato de que este pro-cesso 

de diferenciação possibilitou que se desenvolvesse uma signif~ 

cativa camada de camponeses abastados, mas que não têm na ex

ploração do trabalho assalariado a sua condição fundamental de 

exist~ncia social. 
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Entre os problemas deste campesinato abastado, um parece-meceE 

tral: o sentimento de perda de autonomia, de independência e de 

soberania·sobre o próprio processo de "trabalho. Junijando-se · a 

este sentimento (que põe em cheque a própria'. liberdade do '. cam- . · 

pesinato) a exploração dos monopólios sobre estes pequenos pr.2_ 

dutores - o que conduz, muitas vezes, como vimos no capítulo IX, 
• 

a uma ameaça e:fetiva de expropriação - poderemos compreenderr 

· porque têm s.ido cada vez mais constantes a organização e as lu 

tas do campesinato contra a política agrícola e contra os graE 

des conglomerados econômicos. 

A crescent e dominação monopolista sobre uma parcela cada vez 

maior das atividades agropecuárias permite que venha à luz um 

elemento até então pouco desenvolvido na complexa questão agrá 

ria brasileira: trata-se do en:frentamento direto entre peque

nos produtores mercantis e os grupos econômicos que os dominam 
• ~ se enriquecem ~s custas de seu trabalho. Este tipo de con~ 

flito tende a ganhar uma importância quantitativa crescente e u 

ma irre:fre~vel dimensão nacional. 

O grande capital cumpriu aqui uma :função histórica reV.oluciàná 

ria. Ele está contribuindo para um forte recuo do tradicional 

individualismo camponês; para uma ampliação do horizonte pr.2_ 

vinciano em que sempre esteve submersa a maioria dos pequenos 

agricultores, na medida em que os problemas de cada um são ca

da vez menos vividos no círculo estreito de uma comunidade,teE 

dem a exprimir um drama coletivo, social. 

pol~sta, P despersonalização das relações 

A concentração mono-

sociais, a separa-

ção em dois universos opostos do explorado e do explorador,tu

do isso :forma um terreno no qual se desenvolve aquilo que para 

o campesinato, antes do século XX, parecia impossível: o senti 

mento de pertencer a uma mesma classe não só em termos locais, 
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mas no plano nacional. Mais que isso, o sentimento de que na 

raiz de seus problemas há um inimigo comum (1). 

Por trás ~este conjunto de transformação porque ' pas~ou p cam

pesinato nestes Últimos anos (e que tentei analisar de maneira 

mais ou menos minuciosa para o Sudoeste Paranaense) há, 

to, uma questão política de priltteira importâ~cia para 0 

prio desenvolvimento das lutas sociais no ~ampo. 

porta~ 

Qual será o destino desta consci~ncia coletiva? Para que 

pende ela? Qualquer resposta definitiva a estas questões 
, . 

, 
pro-

laddp 

nao 
passara, a meu ver,- de mero exercício de futurologia: o pr6-

prio grau incipiente de desenvolvimento das lutas não permi

te qualquer afirmação mais categórica sobre o comportamento dos 

setores sociais nelas envolvidos. O que se pode, no máximo (é 
o que tentarei fazerfqui) é levantar alguns problemas a respei 
to. 

(1) As id~ins de Marx a respeito do comportamento político e 
ideolÓgj_co do campesinato - expostas tanto no trecho do l!, 
vro III d'O Capital dedicado ao estudo da propriedade par~ 
celar, quanto no lB Brumário de Louis Bonaparte - refletem 
ao que me parece, uma situaç~o histórica determinada (a do 
campesinato europeu, no século XIX) e não leis de natureza 
geral. O seguinte t~echo do 18 Brumário de Louis B~pa;
te (pouco antes da celebre passagem onde os camponeses sao 
-;õmparados às batatas que formam um saco de batatas) cor
responde cada vez menos à realidade do campesinato contem- , 
porâneo: "Seu modo de produção isola-os uns dos outros, ao ' 
invés de conduzi-los a relações recíprocas. Este isolamen
to é airlda agravado pelo mau estado dos meios de comunica~ 
ção na França e pela pobreza dos camponeses. A ~ exploraç~o 
da parcela não permite nenhuma divisão do trabalho, nenhu
ma utilização dos métodos cientfficos, consequentemente,n,!_ 
nhuma diversidade de desenvolvimento, nenhuma variedadede 
talentos, nenhuma riqueza de relações sociais. ~a~a uma das:; 
famílias camponesas basta-se quase inteiramente a si mesma pr.2. 
duz diretamente a maior parte do que ela consome' e provi
dencia seus meios de subsis~ência muito mais por uma troca 
com a natureza do que por uma troca com a sociedad~'(Marx, 
1969, PP• 126 e 127). 
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A TENTATIVA DE COOPTAÇÃO 

Do ponto de vista do regime e dos monopólios, o interesse em 

que uma parcela crescente po campesinato altere suais formas de 

produzir~ convertendo-se num oonsumidor , permanente de insumos 

modernos e num produtor de grandes safras a serem comercialiZ,! 

das e industrializadas pelos grandes conglomerados, este inte-
- • A resse nao pode ser reduzido a um plano meramente economico. A 

transformação na base técnica da produção camponesa (como vi

mos no capítulo VI) é uma das principais vias que o regime vem 

encontrando para dar.vida a este elemento pretensamente pacif!, 

cador das lutas de classe no campo, a ·"classe média rural". A-e 

creditar que as dificuldades econômicas que este setor vem se~ 

tindo hão de empurrá-lo fatalmente para o bloco social que com 

põe as forças políticas de oposição é, a meu ver, excesso de 

otimismo. Os instrumentos de que dispõe o regime para neutra

lizar e mesmo receber a adesão política desta .camada social 

são inúmeros e 1estão entre os que mais facilmente el~ pode ma-
' . 

nipular: crédito, preços, assist~ncia técnica, et~. 

Não há dúvida de que o recrudescimento do. proc~sso inflacioná

rio nos Últimos anos dificulta enormemente a manipulação des

tes instrumentos, na medida em que eles se baseiam, via de r.!. 

gra, em um fator altamente inflacionário, 'os subsídios. A médio

prazo, as ·cooperativas de crédito aparecem como uma so1~ção 

duplamente interessante para este problema: baseadas na capt~ 

ção de r~cursos dos próprios agricultores, e das ~c~operativas 

de comercialização, elas não presionariam ; a : base monetária do 

orç.amento nacional, não se apoiariam, ao contrário do que, mu!, 

tas vezes ocorre hoje, em novas emissões de moeda. Ao mesmo 

tempo, elas seriam a .materialização de uma das grandes aspir~ 

ções políticas da grande burguesia brasileira. a redução da in 

tervenção estatal na economia. 



Mas as cooperativas de crédito encontram-se ainda num estágio 

incipiente. E é evidente que, .enquanto elas nao assumirem um 

peso importante no financiamento da produção, a participação do 

sistema bancário (e nele, com grande destaque, do Banco do Br~ 

sil) continuará decisiva. A importância política do campesina-

to para o regime é tal, que o próprio Banco do Brasil vem s~ r 1 

dirigindo cada vez mais para este setor: o ~inanciamento de 

100% do custeio para o "mini" e o "pequeno" produtor (e de a

penas 60% para o grande) é um exemplo desta orientação que e~ 
t tudamos no capitulo VI. 

O importante é que este setor vive numa situação altamente CO,!! 

traditÓria: explorado e preso a um universo cujas regras de 

funcionamento ele não controla e sente mesmo como uma ameaça a 

sua independência, o pequel)o produtor "modernizado" vive em u

ma situação de relativo conforto material, que o distingue ob

jetivamente da massa dos trabalhadores rurais do Pair• A divi

são do movimento sindical, justamente com o objetivo de f'ormer 

um " ••• grupo consciente .:'que seria o portador dos ideais da 
1 . 

propriedade familiar" •(Schwarz, Miglioranza1 Vargas Lima e Bel 

trame, s/d, p. 9), é uma ameaça tanto mais perigosa que possui 

um fundamento reel no próprio porcesso de diferenciação so-
l 

cial camponesa que vem se desenvolvendo no País nos Últimos ! 
nos e que analisamos no capítulo VI. Quanto a saber ao certoae 

o regime será capaz de cooptar este setor social e até de se

pará-lo no plano sindical do restante dos trabalhadores ru

rais, eis uma questão que só o desenvolvimento concreto da lu

ta política e sindical poderá resolver. 

UMA PERSPECTIVA- DEFENSIVA ' 

Mas quais sao as perspecdivas de luta i'deste setor aqui estuda

do? Não existe movimento social de envergadura que não sej~ 

movido por algum tipo de esperança, por um projeto que ultra

passe as motivações imediatas em torno das quais se está lu-
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tando, por uma determinada ·mística social. O que querem os p.!_q 

quenos proprietários rurais que enfrentam a poli tica .,, agríco

la do regime e os grandes monopólios? Como concebem eles, a 

partir de suas próprias lutas, a sua redenção sociAl? 

Inútil dizer que o terreno de : reflexão sobre estas questões é 
profundamente movediço, porque o próprio desenvõlV,imento inc!, 

• 
piente destas lutas, sua precariss~ma c~ordenação em termos n~ 

cionais, a pouca experiência aí acumulada, não provocaram a

inda a formulação de um projeto amplo e representativo, por 

parte dos próprios setores envolvidos nestas lutas. A reforma 

agrária, por exemplo, é, sem dúvida (seja qual for o conteúdo 

social que se lhe atribua) um ponto de unidade entre todos a

queles que lutam contra o monopólio da propriedade fundiári~. 

Mas qual o ponto de unidade, qual a perspectiva de luta daque

les que enfrentam no seu dia a dia o capital banc~rio, osgran-

. .des monopólios industriais e comerciais que envolvem e dominam 

uma parcela crescente da produção camponesa (l)? Eis'uma ques

tão a que o desenvolvimento histórico não deu uma resposta de

finitiva. O que não impede evidentemente (embora em termos ex

tremamente precários) que possamos pensar sobre o assunto, a 

partir. daquilo que, neste sentido, o próprio movimento já reve-

1pu. 

Do que pude perceber · até agora - lendo documentos, participa~ 

do de reuniões e conversando com agricultores - tenho a impre.!_ 
-sao de que as perspectivas de luta destes pequenos l Prddutores 

que enfrentnm a política agrícola do regime e os grandes mono 
' 

pÓlios sao, no essencial, fundamentalmente defensivos. Não me 

(1) Isto não significa, é claro, que este campesinato abastado 
não esteja interessado na reforma agrária, ou.que os pos
seiros arrendatários e assalariados não tenham nada a ver ' , , 
com a luta contra os momopolios. Pé1rece-me porem que, em 
termos nacionais, são sobretudo aquelas parcelas dos pequ~ 
nos produtores que alteraram a base técnica de sua produ
ção e que trabalham com crédito bancário, os que en:r~ntam, 
de maneira direta no planó da luta "por melhores condiçoes de 
vida, es:t.es grandes ·•monopólios. 



refiro aqui às reivindicações imediatas contidas em cada con

flito que, . .()Videntemente, não podem ir mui to além de melhores 
, . . 

preços ,cred:t to mais farto e barato, insumos rnenoe ca*'C>ª ,etc ,A per:•~· 

pectiva defensiva se materializa quando se pensa na foJ)Qla mais g~O· 

bal, a longo prazo para enfrentar a situação, numa mudança de 

fundo no atual . "modelo agrícola". É aí as propostas são siste -
maticamente as seguintes: àbandonar os financiamentos agrÍco-

• las oficiais, renunciar ao uso de insumos modernos, reduzir a 
l 

produção dirigida ao mercado, ou seja vo]tar .-à autarcia produt,! 

va que caracterizou o regime de produção camponês até alguns a

nos atrás, conforme estudamos no capítulo III e que foi sepu,! 

ta do pela "nova revoução agrÍco la" ( cf. capÍ tu lo V). 

Em primeiro lugar, é importantíssimo nao subestimar o signif!. 

cado destas atitudes enquanto formas de luta. Elas mostram que, 

para existir, 

racterísticas 

o camponês é obrigado a se ·despojar de suas ca

tradicionais (cf. capítulo VII). E este despo-

jam~to é vivido como um ato de alienação, na medida'em que o 

que compõe a vida do camponês passa a ser regido por um mundo 

que lhe é exterior. Além disso, estas propostas podem ter um 

inegável alcance prático. Em torno de sua concretização pode

se associar a experiência real de que é possível produzir em 

mo;t.des diferentes dos atuais, recorrendo.:.se a .fertilizantes~ 

m~-orgânicos, a defensivos naturais, à mecanização interme -
diária, etc. Uma rica experiência neste sentido vem sendo de

senvolvida há mais de dez anos pela Assesoar, em seu trabalho 

de. difusão da prática da agricultura "alternativa" ente os pr.2 

dutores, como vimos no capítulo IX. Esta experiência concreta 

de modificar as formas de produzir é,.para os pequenos agricu! 
1 

tores, a melhor denúncia dos interes~es que comandam a atualp~ 

lÍ t ica agr:f.co la. 

Mas é evident.e, por outro lado, que a grande esperança conti

da nestas formas de luta é justamente a volta ao passado, a r~ 

composição do mundo camponês pelo seu isolamento com relação a -
queles que contribuíram para sua decomposição. O termo · utopia 
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aplica-se aqui de maneira adequada. Trata-se, a meu ver de uma 

perspectiva defensiva porque uma vez localizado o inimigofa.!, 

se o possível para fugir de seu alcance, como se assim, o ini• 

migo fosse deixar de existir. Evidentemente, por m/ior que seja 

o valor educativo da prática da chamada agricultura 11 natural11 ,é 
. impossível ignorar o estágio de desenvolvimento já atingido pe

las· forças produtivas no campo. Utilizar de \Daneira racional t e 

de acordo com os interesses da maioria da sociedade estas for• 

ças é uma coisa: tentar escapar de seu alcance como se por aí~ 

las fossem deixar de existir é nao somente irrealista, mas sig

nifica desprezar de antemão um progresso técnico que não é por 

si só o responsável pelos problemas que se abatem sobre os p~ 

quenos agricultores. 

AS NACIONALIZAÇÕES 

Uma prespectiva que se poderia chamar de ofensiva, foi formula

da n~ lA ~ON~T) Nela os sindicalistas aprovaram nã~ só a re

forma agráira, mas também a idéia da nacionalização dos grandes 
r -· , ..,j 

grupos econômicos que atuam junto à agricultura. Não houve u
--·.::_::_:_:_:~:__:__2-=-=:~:..=-=-~~~-=-~-=-=-=-=-=-=--=-=-_:___:_:_:_~~-=-_:_:;_ 

ma especificação clara do que seriam precisamente estas nacion.!, 
- --- - - ·-- - · -~·---------- -- ' 

l;i.zações • . _Suponho que se trate daquilo que hoje na França é eh~ 

mado.de "nacionalização democráticas": 
. , . 

controle ac1onar10 dase! 

presas por parte do Estado, juntamente com a mais ampla de~ocr~ 

tização da administração pµblica, de forma a que as organiza-
A 

çiies dos trabalhadores possam dirigir o planejamento economico . 
fazendo com que o setor estatal da economia funcione efetivamen 

te a serviço da sociedade e não mais da acumulação monopolista. 

Não tenho dúvidas de que, apesar de aprovada pela Conclat, a i

déia das nacionalizações nada significa para a maioria das l'id~ 

ranças (para não falar da massa) camponesas envolvidas nestas 

lutas ·contra os monopólios. A idéia de que os bancos, o grande 

comércio e a grande indústria poderão um dia escapar das mao• 
; 

de seus atuais proprietários e passar ao controle social e tão 

abstrata, tão distante da experiência social camponesa, que a 
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ela sim poder-se-ia dar o nome de utopia. E, evidentemente,por 

mais justa que seja uma orientação política e programática,e

la só se torna uma força material, c~paz . de impulsionar trans

formações sociais profundas, quando se incorpora às 1 idéias e 

aos sentimentos das massas. :~É forçoso constatarmo·s,1 neste sen 

tido, uma enorme distância entre a orientação aprovada pela 

Conclat e os sentimentos e .idéias da massa do campesinato in

teressado nesta questão. 

Ora, a condição básica decisiva para o pleno desenvolvimento 

de um processo de ~acionalizações democráticas, é a mais ampla 

participação popular em seu interior. Este é um dos grandes de 

safios que enfrentam hoje no Brasil as forças democráticas: a 

democratização da vida política não é importante apenas de um 

ponto de vista institucional. Ela é a condição sem a qual se

rá extremamente difícil o desenvolvimento da experiência de 

massas necessárias a um p~ocesso de transformações sociais pro 

fundas na sociedade brasileira. Esta experiência de luta, or

ganização e discussão manifesta-se de maneira diferente em ca

da· setor social interessado no desenvolvimento deste processo. 

Do ponto de vista do campesinato, esta experiência passa, sem 

d~vida pelo movimento sindical e pelas comunidades eclesias de 

base, as duas principais organizações de massa existentes no 

campo hoje. Mas, a meu ver, ela tem uma outra dimensão que, 

muitas :vezes, é colocada de lado. É fundamental que, desde ho 

je, as lideranças camponesas acumulem conhecimentos e experiên 

cias necessárias para que, . no momento em que seja desencadea-
• 

do '1Jll processo de transformações sociais profundas no quales-

teja inserida a reforma agrária democrática, os pequenos produ 

tores possam dirigir eles mesmos as suas organizações economi

cas de classe, isto é, as cooperativas. Não há dÚvida de queh.2, 

je estas cooperativas funcionam (foi o que vimos ·no capÍ tulo 

X) como grandes empresas. Mas, como ensina Rosa Lvxemburg, as 

cooperativas são "· •• um ser híbrido dentro da sociedade capit,!_ 

lista" ( 1975, p. 52): no nosso caso as lideranças camponesas têm, 

apesar de tudo, o sentimento de que a cooperativa lhes pertence 
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e (ao menos é o que venho observando no Sudoeste Paranaense) 

fozem quest iio de participar de seus Órgãos de controle e até 

de direção. 

É evidente que a mudança na forma de funaionamento e na lÓgi-

ca econômic a do cooperativismo dependem de um conjunto de tran_!! 

formações que extrapola o setor cooperativista ' e mesmo o .se

tor agrícola. Mas o importante é que os pequenos agricultores, 

ao par~icip arem desde hoje das cooperativas, estão-se op9ndo a 

uma perspectiva puramente defensiva de luta, estão acumulando 

conhecimentos e experiências de gestão que serao fundamentais 

quando ~ma reforma agrária democrática optar por transformar os 

rumos atuai s do cooperativismo no Brasi1. É fundamental que 

nesse momento, o campesina~o possa ter. nas suas prÓpri~s lide

ranças os r e sponsáveis diretos pela direção daquilo que será 

seu, as cooperativas. E esta responsabilidade ·não pode ser a-

penas delega da a supostos representantes dos "interesses ge

rais" do campesina to. Ela supõe (se sua base é verda41leiramente 

. democrática) uma capacidade de gestão e controle, des~.nvolvida 

pelas próprias lideranças camponesas, que poderão assim par

ticipar de maneira ··ativa não só da reforma agrária stricto 

sensu, mas do conjunto ide transformações que um tal processo 

poderá repr e sen ta.r. 

A atual luta econômica de setores cada vez mais expressivos do 

campesinato contra os monopólios, tem portanto um significado 

político decisivo no próprio combate pela .democracia e pelo so 

cialismo. Esta luta abre a possibilidade concreta, prática, de 

que transformações profundas, democráticas e revolucionáriasna 

sociedade brasileira tenham no campesinato nao apenas um alia 

do, mas uma força ativa fundamental. Muito dependerá,neste sen 

tido, da capacidade deste setor social em acumular a experiê.!!:. 

eia necessária para que ele mesmo dirija o conjunto de suas or 

ga~izações de ciasse e sobretudo as de natureza econ~mica. 
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A expressão clássica "aliança operário-camponesa" torna-se pu

ramente retórica se ela não re~lete a participação ativa de 

cada um destes setores nx> processo revolucionário. No caso do 

campesinato, fal~r de uma participação num tal processo de 

transformações, sem que este setor tenha uma capacidade de ge~ 

tão e controle das gigantescas cooperativas aue existem 

no País, é falar no vazio• 

hoje 

Evidentemente, a participação nas diretorias das cooperativas 

tal como elas éxistem hoje, envolve o risco de que estas lid~

ranç~s- sejam cooptadas, transformando-se em ·puros agentes do 

capital das cooper~tivas. Este é um risco real. Mas recusar

se a corrê-lo é agir como o avestruz, é adotar uma perspectiva 

defensiva cujo ideal fundamenta-se no desejo de volta ao pas

sado. 

Se é verdade que a essência da democracia é a partic~pação or

ganizada das massas na decisão de tudo o que lhes interes

sa ,não se pode fechar os olhos para a import~ncia do movimento 

cooperativista,emquepese o fato de que,atualmente.,'t!le é,do Pº.!!. 

to de vista econÔmic9, regido pelos interesses dos monopólios e 

do ponto de vista político, atrelado ao Estado. Para que a i 
I 

déia das "nacionalizações" transforme-se em algo mais que uma 

petição de princípios, é essencial que ela seja discutida no 

~ovimento sin.dical e nas comunidades eclésiais de base. Mas é 
importante também que, participando das cooperativas, exigin

do a democratização de suas estruturas internas (apesar da di 

ficuldade em se conseguir isso numa sociedade capitalista e 

airida mais numa situação de ditadura), conhecendo o seu funcio 

namento econ.omico, o campesinato possa se preparar para, no 

futuro, ser soberano sobre o seu destino. 
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